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THE IMPORTANCE of THE LOGISTICS SECTOR on
EMPLOYMENT and GDP in TURKEY
Burak KÜÇÜK1 and Fulya TAﬁEL2

Abstract
Logistics and international trade are together plays an important role in the economy. In order to compete internationally foreign trade and logistics plays an critical role.
The country’s geographical and strategic position is the main factor that plays an important role on a country’s logistics sector. For this reason, countries such as Turkey, has
the potential to become an important logistics center, due to its advantageous position in
trade between different countries and regions. Logistics sector also plays an important
role in economic development and employment creation in Turkey. According to the
TUIK’s data, the number of people employed in the logistics sector which is associated
with transportation, communication and storage services, has increased recently in
Turkey. Our aim is to point out the importance of the logistics sector both on employment and on Gross Domestic Product (GDP) which also plays a crucial role to achieve
the sustainable economic growth.
Keywords - Employment, Gross Domestic Product (GDP) Logistics.
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INTRODUCTION
Logistics is about creating value, value for customers and suppliers of the firm,
and the value for the firms’s stakeholders. Value in logistics is expressed in terms of
time and place [1]. Which means all organisations move materials. Manufacturers
build factories that collect raw materials from suppliers and deliver finished goods
to customers. Logistics is the function that is responsible for this movement. It is
responsible for the transport and storage of materials on their journey between suppliers and customers [2].
It is important to define logistics for two reasons, first of all the definition provides the scope of logistics. Lack of this scope often gives rise to confusion in the
enterprise as to what logistics actually incorporates. It also provides the focus of
logistics, which is very different from traditional views of the entreprises. There are
many different types of definitions about logistics. But the most comprehensive
definition is belong to the Council of Logistics Management [3].
“Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from
point-of-origin to point-of-consumption for the purpose of conforming to customer requirements”
Logistics plays a key role in the economy in two ways. The first one is, logistics is one of the major expenditures for businesses, thereby affecting and being
affected by other economic activities. Thus, by improving the efficiency of logistics
operations, logistics makes an important contribution to the economy as a whole.
The second important factor is logistics supports the movement and flow of many
economic transactions. Which means if goods do not arrive on time, customers can
not buy them. If goods do not arrive in the proper place, or in the proper condition, no sale can be made. Thus all of the economic activity throughout the supply
chain will suffer [4].
One of the fundamental ways that logistics adds value is by creating utility.
From an economic perspective, utility represents the value or usefulness that an
item or service has in fulfilling a want or need. There are four types of utility; form,
possession, time and place. Form Utility is the process of creating the good or service, or putting it in the proper form fort he customer to use. Possession Utility is
the value added to a product or sevice because the customer is able to take actual
10
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possession. While form and possession utility are not directly related to the logistics, without logistics it would not be possible without getting the right items needed for consumption or production to the right place at the right time and in the
right condition and at the right cost. Time Utiliy is the value added by having an
item when it is needed. This could ocur within the organization, as in having all
the materials and parts that are needed for manufacturing, so that the production
line does not have to shut down. Place utility means having the item or service
available where it is needed. If a product is desired by consumers is in transit, in a
warehouse, or in another store, it does not create any place utility for them.
Without both time and place utility which are directly related to logistics a customer could not be satisfied [4].
Every organisation delivers products to its customers. This products can be
either goods or services. And also at the heart of an organisation there are operations which create and deliver the products. These operations take a variety of
inputs and convert them in to desired outputs as shown in the figure 1.

Inputs
•
•
•
•
•
•
•

People
Buildings
Raw Materials
Equipment
Information
Investment
etc.

Operations
•
•
•
•
•
•
•

Manufacture
Serve
Supply
Transport
Sell
Train
etc.

Outputs
•
•
•
•
•
•

Goods
Services
Profit
Waste
Wag es
etc.

Figure 1. Operations Creating Outputs
Source: (2)

LOGISTICS AND ECONOMIC GROWTH
There are three important factors that plays an important role on economic
growth: (a) Capital accumulation, including all new investments in land, physical
equipment, and human resources, (b) Growth in population and hence eventual
growth in the labor force, and (c) Technological Progress [5].
11

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

Some previous studies have shown evidence supporting that growth rates in
per capita incomes across countries tend to converge in the long run while other
prior studies have identified various engines of economic growth, such as, fixed
investment, public infrastructures, investment in transport and telecommunications, FDI, government consumption, population growth or density, human capital, trade and R&D [6].
The logistics industry is growing very rapidly. Especially in Turkey logistics
industry has gained much more importance in recent years. Particularly for production and trade activities, logistics becomes crucial. This is because logistics
activities starts from the supply of raw materials and after the production process
it continues till the products delivered to the final consumers. Moreover the role of
logistics in the facilitation and expansion of international trade is also very important. On the other hand the logistics industry has been one of the sectors that satisfies high inflow of foreign exchanges to the country. Which is the most important
source of international trade and employment. Besides these factors logistics also
provides many opportunities for the sub sectors related to.
Recently manufacturers mostly outsource their logistics activities to professional companies in order to concentrate on their core competencies. Logistics, as a
service industry, has grown rapidly and play more important roles in economic
growth [6].
Logistics industry is very important for the country’s economy by means of creating employment, national income, and increase the opportunity of foreign investment. There are several reasons that the logistic sector is very important between
the other sectors. One reason is to have high capacity and the second and the most
important one is to serve most of the industries.
In literature there are many studies which indicates that logistics capital can lead
to economic development through several ways. First, investing in logistics itself
increases demand for goods and services. Second, efficient logistics systems can
reduce travel time, and passengers and freight transporters gain directly from time
and cost. For example, investment in highway and high-speed railway can generate
benefits by lowering firms’ inventories, while investment in telecommunications can
generate benefits due to improved marketing information. Third, better logistics systems can attract foreign direct investment. For example, logistics zones development
12
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attracts investment. Lower transport and trade cost can accelerate industrial aggregation, and concentration of economic activities increases productivity [6].
In this context there is a close relationship between logistics industry and economic growth. Logistics industry is one of the most important sectors in an economy. The share of the logistics industry in Turkey’s GDP is increasing every year and
generating direct benefits to the national economy and the strengthening and development of all other sectors in providing export-import, distribution, storage, customs
clearance. In Turkey most important part of GDP is provided throughout the manufacturing industry-based products and services. However as can be seen from Table
1, the share of logistics services which is indicated under the heading of, Transport,
Storage and Communication is 15% of the total GDP in Turkey. And this shows that
logistics is very important and have strategic importance for the economy [7].
Table 1. GDP by Economic Activities (at constant prices (1987) ) (.000 TL)
Year

Transport, Storage Sector Share
and Communication (%)
(Value)

Growth Rate
(%)

1998

7 735 727 489

11,0

-

1999

8 010 259 927

11,8

3,5

2000

8 908 992 410

12,3

11,2

2001

8 580 577 494

12,6

-3,7

2002

9 618 385 904

13,3

12,1

2003

10 473 105 817

13,7

8,9

2004

11 597 022 573

13,9

10,7

2005

12 950 853 636

14,3

11,7

2006

13 830 467 359

14,3

6,8

2007

14 811 163 686

14,6

7,1

2008

15 026 108 061

14,7

1,5

2009

13 936 885 140

14,4

-7,2

2010

15 414 012 248

14,6

10,6

2011

17 039 210 326

14,8

10,5

2012

17 579 363 620

14,9

3,2

Source: [7]
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12
10
8
6
4
2
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

transport starge and communication

Wholesale and retail trade

Figure 2. The Percentage of Sector Share (%)
Source: [7]

Figure 1 shows the percentage of Transport, Storage and Communication
Sector Share in Turkey between 1998-2012. As shown in the figure the sector share
of logistics industry is increasing gradually. According to TUIK's (Turkish
Statistical Institute) data the average sector share of logistics industry between 1998
and 2012 is 13.68% and the average growth rate is 6.2%. The average sector share
of wholesale and retail trade industry is 12.9% and the average growth rate is
3.5%. The larger share belongs to manufacturing industry and it is 23.6% in average and it’s growth rate is 4.1% in average between years 1998 and 2012.
When we looked at the growth rates of Transport, Storage and Communication,
Wholesale and Retail Trade and Manufacturing Industry, the highest average growth
rate belongs to Transport, Storage and Communication industry with a percentage
of 6.2% between years 1998-2012. The high growth rates of the logistics industry
brings out the employment needs. This is very important by means of creating
employment opportunities. Logistics sector is also important for the employment
opportunities. Due to the groving potential and capacity of the sector the need of the
employment also increases. Not just qualified managers, but in all levels, such as
experts or mid-level employees are also needed. In Turkey in general the employees
working in the logistics sector is mostly entered the sector from a junior level and
be qualified in the sector. The new entrants learn the job requirements from the previous entrants. But by the development of the sector the employment needs also
changes. Nowadays the employees working in the sector are mostly well educated.
14
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And in this context logistics industry creates wide range of employment opportunities and makes a positive factor in increasing the labour force. Increase in the labour
force has a positive effect on economic growth.

23 805

21 194

26 967

2 611

46,9

11,0

2009

70 542

51 686

24 748

21 277

26 938

3 471

47,9

14,0

2010

71 343

52 541

25 641

22 594

26 901

3 046

48,8

11,9

2011

72 376

53 593

26 725

24 110

26 867

2 615

49,9

9,8

2012

73 604

54 724

27 339

24 821

27 385

2 518

50,0

9,2

2013Q1

74 112

55 250

27 430

24 546

27 821

2 884

49,6

10,5

Labour force
participation
rate

Unemployment

Population
not included
in Labour force

50 772

Unemployed

Employed

69 724

Labour Force

Population
15 years and over

2008

Year

Noninstitutiona
l Population

Table 2. Labour Force, Turkey

Source: [7]

As it can be seen from Table 2 Labour Force of Turkey is increasing since 2008
and again as it can be seen from Table 3 employed persons by kind of economic
activity of Transportation and Storage industry is increasing every year. According
to TUIK’s data, 1.095 million people are employed in the transportation and storage services in Turkey in 2012 and in the first quarter of 2013 there are 1.126 million people working in transportation and storage sector [7].
Table 3. Employed persons by kind of economic activity
Year

2009

Transportation
986
and storage

2010

2011

2012

2013 Q1

1 009

1 044

1 095

1 126

Source: [7]
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In Turkey there are four main sectoral groups. These are Agriculture, Industry,
Construction and Services. Logistics is an important sector which is defined under the
services sector. As it can be seen from Table 4 and Figure 2, the services sector has the
highest percentage by means of employment. The employment level since 2008 is
averagely 49.4%. According to TUIK’s data the distribution of employment level is
22,5% Agriculture, 19,9% Industry, 6,3% Construction and 51,3% Services sector [7].

Agriculture

Industry

2008

23,6

21,0

5,9

49,5

2009

24,7

19,4

5,9

50,0

2010

25,2

19,9

6,3

48,6

2011

25,5

19,5

7,0

48,1

2012

24,6

19,1

6,9

49,4

2013Q1 22,5

19,9

6,3

51,3

Source: [7]

Figure 3. Distribution of employment by economic
activity by percentage

Services

Year

Construction

Table 4. Distribution of employment by
economic activity by percentage (15+ age)

Source: [7]

CONCLUSION
This paper analysis the effect of logistics industry on employment and on Gross
Domestic Product (GDP). Logistics industry is very important for the country’s
economy by means of creating employment, national income, and increase the
opportunity of foreign investment. These factors have all positive effect on GDP.
When foreign investments increase this makes a positive impact on both employment and balance of payment and so GDP. In Turkey when we looked at the
TUIK’s data there are 1.126 million people working in transportation and storage
sector and this number is increasing year by year which makes a great opportunity for employment. Labour force is one of the most important determinants of economic growth. Also increase in the labour force have very important role on productivity and output growth. Logistics industry is one of the most important sec16
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tors in an economy. The share of the logistics industry in Turkey’s GDP is increasing every year and generating direct benefits to the national economy and make
positive contributions to strengthening and development of all other sectors
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‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ SORUNLARI VE TEMEL
ÇÖZÜMLEME YAKLAﬁIMLARI
Sadettin ÖZEN1 ve. Samet GÜRSEV2

Özet
‹ﬂ güvenli¤i, iﬂin fizik ve iﬂyeri koﬂullar›na, iﬂletim ve iﬂlem tekniklerine, sosyal
sorumluluklara uygun olarak iﬂin kazas›z, can ve mal kay›ps›z, zarars›z ve hasars›z
biçimlerde gerçekleﬂtirilmesi düﬂünceleri, talimatlar ve iﬂlemleri toplam›d›r. ‹ﬂin,
iﬂyerinin teknik, sosyolojik, kültür ve psikolojik etkenlerinin, sonuçlar›n›n ortaya konulmas› ve beklenen önlemlerin belirlenmesi çabalar›na olanak sa¤lar.
Çal›ﬂma istatistik veri, teori ve yöntem yaklaﬂ›mlar› ortaya konarak belirtilen
amaçlar çerçevesinde teorik, analitik, istatistiksel de¤erlendirmelerle baﬂl›ca ana önlem
yöntemlerinin belirlenmesi biçiminde yürütülmüﬂtür. Bu ba¤lamda iﬂ kazalar›n›n nedenleri, kay›plar› ve al›nmas› gereken baﬂl›ca öncelikli s›ral› önlemleri; kaynak ve zaman
maliyetleri ve ekonomileri, sosyo-psikolojik nedenleri ve etkileri ortaya ç›kart›larak
öncelikleri ile ele araﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ kazalar›na karﬂ› risk ve güvenlik yönetiminde deterministik, teknik kültür düzeyi ile deterministik, analitik ve sistematik insan e¤itiminin
temel oldu¤u görülmüﬂtür.
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Giriﬂ
Günümüzde iﬂ kollar›nda, do¤al afetlerde, insan kaynaklar›n›n toplam güvenliklerinin ve verimliliklerinin art›r›lmas› düﬂünceleri kazalar›n gerçekleﬂme olas›l›klar›n›, ﬂiddetlerini azalt›lmas›; iﬂ güvenli¤inin, h›zl›l›¤›n art›r›lmas› düﬂüncelerinin, önlemlerinin önemini giderek artt›rmaktad›r. Ayn› zamanda büyük sermayeye, ileri yüksek teknolojiye sahip ülkeler yüksek güvenli üretim olanaklar› ile birim maliyeti düﬂük ve fiyat› düﬂük üretim kapasiteleri yaratabilmektedirler. Bu geliﬂmeler mal ve hizmet sektörünün önemini,
sektörlerde kazalar›n ve insan kaynaklar›n›n önemini, sosyal sermayenin verimliklerini ve
maliyetlerinin önemini daha da artt›rmaktad›r. Sanayi üretimi, lojistik hizmetleriyle beraber iﬂ güvenli¤i genel kavramlar›, psikolojik, sosyo-psikolojik, ekonomik, sosyo-ekonomik boyuttaki etkileri ile anlamlar›, olumsuz sonuçlar›na karﬂ› önlemleri günlük hayat›m›za, ilgili bilim dallar›na, kültürümüze girmekte, girmeye devam etmektedir.
‹ﬂ kazalar› ve riskler, güvenlik sorunlar›, di¤er pek çok sorunlar ile birlikte iç içe
sorunlard›r. Belirli riskli süreçlerde baz› olaylar, kazalar, do¤al afetler, ard›ﬂ›k ﬂiddetli, daha ﬂiddetli kazalara, önemli kay›plara yol açabilmektedir. Bu anlamda yak›n çevremizde önemli olaylar, uzun süreli kazalar ile gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu ba¤lamda iﬂ kazalar› ve iﬂ güvenli¤i yönteminin, bilincinin derinleﬂtirilerek
aç›lmas›, olabildi¤ince geliﬂtirilmesi gerekmektedir. ‹ﬂ güvenli¤i bilinci, bilinç tan›m›
ile anlaml› olmaktad›r. Bilinç, kendimiz ve çevremiz ile ilgili alg›lar›m›z›, düﬂünce temellerimizi ve dönüﬂümlerimizi; düﬂüncelerin kendimize ve çevremize olumlu ve
olumsuz etkilerini de¤erlendirerek farkl›l›klar›m›z›, öznelliklerimizi ve gereklerini
aç›k olarak bilebilmektir. Bilinç bu tan›m yönünde kendimize ve çevremize karﬂ› sorumluluklar›m›z› tutarl› ve aç›k olarak ortaya konulmas›n› gerektirmektedir. ‹ﬂ kazalar› ve iﬂ güvenli¤i etkinliklerinin ekonomik etkilerini, psikolojik ve sosyolojik etkilerini daha derinli¤ine ortaya konulmas› ve bu hususlar›n bas›n ve medyada beklenen
önlemleri ile ele al›nmas› çal›ﬂmalar›n› gerektirmektedir.
Bu ba¤lamda iﬂ kazalar›, ﬂiddetleri, nedenleri, kay›plar› ve baﬂl›ca al›nmas› gereken önlemleri; iﬂ girdileri ve çevre kullan›m›n›n kaynak ve zaman maliyetleri ve ekonomileri, sosyo-psikolojik nedenleri ve etkileri ortaya ç›kart›larak öncelikleri ile ele
al›nmas› önemli görülmektedir. Bu yönde iﬂlenmesinde, ilerletilmesinde önemli faydalar görülmektedir. ‹ﬂ kazalar› ve güvenlik fonksiyonlar birbirine ba¤l› ve çok de¤iﬂkenli bir fonksiyonlar olarak al›nd›¤›nda toplumdaki birçok de¤iﬂkenin kazalar ve güvenlik fonksiyonu etkiledi¤i düﬂünülebilir.
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Baﬂta da belirtildi¤i gibi, bir sorunu çözebilmek için önce sorunu oluﬂturan girdilerin de¤iﬂkenlerinin belirlemesi, sorunun do¤ru tan›mlanmas› ve sonras›nda bütüncül bir yaklaﬂ›mla farkl› de¤iﬂkenler aras›nda ba¤lant›lar› araﬂt›ran çözümlemelere gereksinim vard›r. Yani iﬂ kazalar› ve iﬂ güvenli¤i sorunlar› deterministik istatistik analitik sentetik ak›l yürütmeleri ve yöntemleri gerektirir. Sorun sadece eksik
e¤itimli, bilinçli çal›ﬂan elamanlar›n de¤il, uzmanlar›n ve yöneticilerin öncelikli kaza faktörlerini planlama ve yönetim özelliklerinden dolay› ortaya ç›kmaktad›r. Bu
ba¤lamda iﬂ kazalar› ve iﬂ güvenli¤i sorunlar›, benzeri pek çok toplumsal sorunlar
gibi, toplumsal ve yönetim sorunun çözümü için etkin yaklaﬂ›mlar›n çözümlerinden, uygulanmas›ndan geçer. Bu da Türk kültüründe kat›l›mc›, eﬂgüdüme ve birlikte çal›ﬂmaya önem veren ve sorunlar› bütüncül bir yaklaﬂ›mlar ile çözmeye çal›ﬂanlar›n uygulanmas›ndan, oran›n›n art›r›lmas›ndan geçer.
Çal›ﬂma iﬂ kazalar› ve iﬂ güvenli¤i, iﬂ verimlili¤i neden, yöntem ve sonuç iliﬂkileri ile ele al›nmas›n› ve iﬂlenmesini amaçlamaktad›r. Çal›ﬂma, bu konuda istatistik
verilerin teorik yaklaﬂ›mlar›n ve yöntemlerin ortaya konarak belirtilen amaçlar çerçevesinde teorik, analitik, istatistik ve ekonomik de¤erlendirmeler ile baﬂl›ca ana
çizgilerin, önlemlerin ortaya konmas› biçiminde yürütülmüﬂtür.

Tan›mlar
Çal›ﬂma, iﬂ kazalar›, iﬂ yeri ve süreç güvenli¤i, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu tan›mlar› çerçevsinde ele al›nd› (Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, 2012).
‹ﬂ kazas›: ‹ﬂyerinde veya iﬂin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme neden olan veya vücut bütünlü¤ünü ruhen ya da bedenen özre u¤ratan; iﬂ sürecimde kesiklik yaratan, maddi hasar ve zarar yaratan olayd›r; olaylar zinciridir.
‹ﬂyeri: Mal veya hizmet üretmek amac›yla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
çal›ﬂan›n birlikte örgütlendi¤i, iﬂverenin iﬂyerinde üretti¤i mal veya hizmet ile nitelik yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen iﬂyerine ba¤l›
yerlerdir. ‹ﬂ yerleri ayn› yönde dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma,
muayene ve bak›m, beden ve mesleki e¤itim yerleri ve avlu gibi di¤er eklentiler ve
araçlar› da içeren organizasyonlar› kapsar.
Do¤al afetler: Ortaya ç›k›ﬂ nedenleri, biçimleri ve ﬂiddetleri do¤al etkenlere; geliﬂmeleri do¤al etkenler ile insanlara, haz›rl›klara ve önlemlere ba¤l› olaylard›r.
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Süreç: Sistemlerin, elemanlar›n belirli bir iﬂ yerinde, zaman ve mekanda belirli amaçlar› ve iﬂlevleri gerçekleﬂtirmek için oluﬂturulan etkinlikler, iﬂler, olaylar ak›ﬂ› bütünlü¤üdür.
Olanakl›: Söz konusu olay›n, kazan›n, riskin fizik, çevre ve girdi koﬂullar› ile
gerçekleﬂmesinin mevcut olmas› halidir. Baﬂka bir ifade ile olay›n, kazan›n olanakl› olmas› etkin bileﬂenlerin olanaklar›n mevcut ve gerçekleﬂebilir olmas›na ba¤l›d›r.
Tehlike: ‹ﬂyerinde var olan ya da d›ﬂar›dan gelebilecek, çal›ﬂan› veya iﬂyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Olas›l›k: Söz konusu olay›n olanakl› halinin olabilirlik, gerçekleﬂebilme oran›d›r. Olay›n rastgele etkenlere ba¤l› rastgele hallerinin gerçekleﬂebilme oranlar›d›r,
niceli¤idir. Bir olay›n olanakl› hallerine ait gerçekleﬂme olas›l›¤› aras›nda de¤iﬂir.
Tehlike s›n›f›: ‹ﬂin belirli tehlike türlerine, özelliklerine ba¤l› tehlikelerin tan›ml› bir çeﬂididir. Çal›ﬂma ortam ve ﬂartlar› ile ilgili di¤er hususlar dikkate al›narak iﬂyeri için belirlenen tehlike grubudur. ‹ﬂin özelli¤ine ba¤l› iﬂin her ileri aﬂamalar›nda ortaya ç›kan riskleri; kullan›lan maddeleri, iﬂ ekipman›, üretim yöntem ve
ﬂekillerini benzer ve farkl› yanlar›n› göz önünde bulundurarak iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan tehlikelere ve önlemlerine göre tan›ml› grupland›rmad›r, grubun ad›d›r, kotudur.
Risk: ‹ﬂin ileri aﬂamalar›nda ve toplam›nda tehlikeden kaynaklanacak kay›p,
yaralanma ya da baﬂka zararl› sonuç meydana gelme olas›l›¤› ve ﬂiddeti derecesidir.
Risk de¤erlendirmesi: ‹ﬂyerinde var olan ya da d›ﬂar›dan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüﬂmesine yol açan etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaﬂt›r›lmas› amac›yla yap›lmas› gerekli çal›ﬂmalard›r.
Önleme: ‹ﬂyerinde yürütülen iﬂlerin bütün aﬂamalar›nda iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
ile ilgili riskleri ortadan kald›rmak veya azaltmak için planlanan ve al›nan önlemlerin tümüdür.

Kazalar›n ‹statistik ve Maliyet Verileri Sorunlar
Bu verilere göre karayolu trafik kazalar›nda 2000 y›l›na kadar h›zl› bir art›ﬂ, bu
y›ldan sonra azal›ﬂ görülmektedir. Bu kazalar›n % 80-85’nin meskun mahallerde
oluﬂtu¤u ve büyük bir oran›n›n çarp›ﬂma ve sabit bir cisme çarpma biçiminde gerçekleﬂti¤i, ikinci büyük oran›n›n yayaya çarpma biçiminde oldu¤u görülmektedir.
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Bu kaza biçimleri ve nedenlerini devrilme, hayvana çarpma, araçtan düﬂme ve di¤er nedenler ve biçimlerin izledi¤i görülmüﬂtür. Demiryollar› trafik kazalar› ise her
geçen y›l azalmaktad›r. Bu karayolu, demiryolu ve denizyolu kazalar›n›n gerçekleﬂmesinde insan hatalar›n›n % 85-90 de¤erinde etkili oldu¤u görülmektedir. Bu
karayolu trafik kazalar›n›n incelenmesinden her y›l ortalama 4.500-5.000 dolay›nda insan›n hayat›n› kaybetti¤i gözlendi¤i; bu de¤erler ile önemli önlemlerin al›nmamas› durumunda 50 y›l içinde toplam 250.000 dolay›nda insan›n hayat›n› kaybedebilece¤i ihtimal dahilinde oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er yandan Türkiye’de 1903-1998 y›llar› aras›nda 130 civar›nda hasar yapan
deprem meydana geldi¤i, bu depremlerde 72.000 kiﬂi öldü¤ü, 130.000 kiﬂi yaraland›¤› ve 500.000 kiﬂi dolay›nda konut birimi ve di¤er yap›lar›n y›k›ld›¤› veya kullan›lamaz hale geldi¤i belirtilmiﬂtir. Deprem ile meydana gelen can kayb› ve yaralanmalar›n sel, heyelan, kaya düﬂmesi, yang›n, ç›¤, f›rt›na afetlerine ba¤l› can kayb› ve yaralanmalar ile birlikte toplam kayb› ve yaralanmalar›n % 90’›n› miktar›n›
oluﬂturdu¤u saptanm›ﬂt›r.
Bu de¤erler göz önüne al›n›rsa iﬂ ve trafik kazlar›n›n en az do¤al afetler, deprem kadar maddi ve manevi kayba neden olabilece¤i görülür. Bu yönde iﬂ ve trafik
kazlar›n›n ve kay›plar›n azalt›lmas› önemli problemlerden biri olmaktad›r.
Bu bilgiler yönünde iﬂçilerin, sürücülerin, iﬂ ve araç yöneticilerinin, iﬂ yeri,
araç ve iklim ﬂartlar›na ba¤l› olarak iﬂ hatt› boyunca risklerin nas›l ve ne ﬂekilde
oluﬂtu¤u ve s›raland›¤› hususlar› saptanarak gerekli önlemler al›nmas›, önlemlere
iliﬂkin e¤itim ö¤retim programlar› ve çal›ﬂmalar› yap›lmas› gerekmektedir.

‹ﬂ Güvenli¤inin Temelleri
Verim, ‹ﬂ Kazalar› ve Verim Kay›plar›n›n Önemi
‹ﬂ sistemleri, süreçleri fiziksel ve sosyal süreçler içinde daha büyük bir iﬂ ve yönetim sisteminin herhangi bir alt sistemi konumunda olduklar›; yine birden iﬂ sistemlerinden oluﬂtuklar› aç›kt›r. Dolay›s› ile sosyal sistemlerde verimlilik ve katma
de¤erler için etkinliklerde iﬂ kay›plar›n›n, kazalar›n, yang›nlar›n; yani bireysel ve
sosyal kay›plar›n asgari düzeylere indirilmesi azalt›lmas› temeldir.
Fizik, teknik ve sosyal sistemlerde, süreçlerde üretim verimi; farkl› oranlar› ile
emek, sermaye, teknoloji ve ham madde girdilerinden, üretim olanaklar› ve etkinliklerinden nicel ve nitel ç›kt›lar›n elde edilmesidir. Üretimin nitel verimi ise ürün22
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lerin dayan›kl›l›k, iﬂlevsellik, bak›m onar›m, kalite ve estetik de¤erlerinin gerçekleﬂmesine ba¤l›d›r. Bu tan›mlar yönünde üretim verimi ç›kt›n›n girdiye oran›d›r(Gökdere, 1991).
Üretim etkinlikleri girdisi malzeme, personel, makine, zaman, sermeye ile üretim olanaklar› ve etkinlikleri; üretim ç›kt›s› ise ürünlerin kullan›m, bak›m onar›m
de¤erleri, katma de¤erleri, yaﬂama katk› kalitesi düzeyleri biçiminde tan›mlanabilir. Üretim girdileri ve etkinlikleri toplam verim fonksiyonu, üretim etkinlikleri girdisinin küçük de¤erlerinde h›zl› artma, belirli de¤erlerinden sonra giderek azalan
artma e¤ilimlerinin gerçekleﬂmesi biçiminde ortaya ç›kar. Üretim girdileri ve etkinlikleri toplam veriminin analitik incelenmesinden üretim etkinliklerinin süreçler
içinde üretim yönetiminde marjinal ve ortalama verimlerin büyük ve uygun de¤erlerinin belirleyici ve yönlendirici oldu¤u görülür (Gökdere, 1991). Bu ba¤lamda
teknik ve ekonomik verim kavramlar› ﬂöyle aç›klanabilir:
Teknik Verim: Sistemlerin süreçlerin fiziksel, teknik ve sosyal sistemlerin teknik verimi üretim kapasitelerine ba¤l› fiziksel ç›kt›lar›n fiziksel girdilere oran›d›r.
Verimlilik ise, süreçlerde verimin azami de¤erlere art›rma iliﬂkileri kararl›l›¤› ve süreklili¤idir (Gökdere, 1991). Bu genel tan›m yönünde fizik geliﬂim, teknik üretim
ve e¤itim girdilerinden kay›plar›n fark› biçiminde elde edilen net ç›kt›n›n girdiye
oran› olarak teknik verim ﬂöyle tan›mlanabilir:
Teknik verim =

ç›kt›
girdi

=

girdi – kay›p
girdi

=1–

kay›p
girdi

‹fadeden fizik/teknik verimin fiziksel ve teknik kay›plara ba¤l› olarak birden küçük
oldu¤u, olmas› gerekti¤i belirginlik kazan›r. Bu yönde fiziksel sistemlerde ve süreçlerde, sosyal sistemlerde de teknik verimin olabildi¤ince bire yaklaﬂt›r›labilmesi için
yönetsel süreçlerde “kesiﬂme, iﬂgal alan› ihlali, çarp›ﬂma duraksamalar yan›nda süreçlerde kazalar›n, kazalara ba¤l› kaynak, zaman ve üretim kay›plar›n›n,” azalt›lmas› gerekti¤i belirginlik kazan›r.
Ekonomik Verim: Fiziksel sistemlerde ve süreçlerde, sosyal sistemlerde verim,
verimlilik iliﬂkileri, bir iﬂ yeri ve sanayinin verim iliﬂkilerine benzetilebilir. Yerel yö23
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netimlerde de birim girdi verimi; üretim teknolojisi sermaye ve insan kaynaklar› aras›ndaki süreçlere dayal› üretim girdilerinin verimlilikleri yan› s›ra toplam girdilerinin
bütünleﬂik üretim verimleri iliﬂkilerine ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Fiziksel sistemlerde
ve süreçlerde, sosyal sistemlerde de teknik verimlerine, üretkenliklerine sonucu mal
ve hizmetlere verdikleri göreceli de¤erlere, beklentilere, ekonomik yararlar›na ve karl›l›klar›na ba¤l› ortaya ç›kar. Bu yönde sosyal sistemlerde kazalara, teknik kay›plara
ba¤l› üretim, sosyal de¤er kay›plar›n›n azalt›larak sosyal faydalar›n, etkinliklerin; bu
yönde ekonomik karl›l›klar›n, ekonomik verimin art›r›lmas› yollar›, olanaklar› sa¤lan›r. Fiziksel ve sosyal sistemlerde, süreçlerde ekonomik verim ﬂöyle tan›mlanabilir:
ekonomik verim =

ç›kt›
girdi

=

maliyet ± kar
maliyet

=1±

kar
maliyet

Ayn› biçimde üretim bileﬂenlerinin ve etkinliklerinin toplam verimlili¤i teknik
ve ekonomik verimlilik, güvenlik kavramlar› ba¤lam›nda da ortaya konabilir.
Katma De¤er: Ekonomik verim ifadesi incelendi¤inde, üretimin ve etkinliklerin ekonomik verim de¤erleri sosyal etkileﬂime, karﬂ›l›kl› yararlara, bireysel toplam
ve sosyal karl›l›klara ba¤l› oldu¤u aç›kt›r. Bu tan›mlamalara göre, sosyal sistemlerin
üretim katma de¤eri, etkinliklere ba¤l› sabit yat›r›m ve iﬂletme sermayesi girdileri,
vergi, net kar/faydalar ile yararlan›lan di¤er sosyal faydalar toplamlar›ndan oluﬂur.
Katma de¤erler, sosyal faydalar; ayn› yönde fiziksel sistemlerde ve süreçlerde fiziksel, mekanik, kimyasal bilgiler, yerli yerinde kullan›mlar›, kaza kay›plar›n›n azalt›lmalar› oran›nda artar. Buradan sosyal sistemlerde üretimin katma/katk› de¤eri aﬂa¤›daki gibi tan›mlan›r.
katma de¤er = gelir – de¤iﬂken maliyet = sabit maliyet ± kar

‹fadeye göre insanlar›n üretme katk›lar› ve ürettiklerinden yararlanmalar› oran›nda
ürünlerin karl›l›klar› ve ekonomik verimlilikleri artar ve süreçlerin verimlilikleri de
güçlenir. Yine sosyal alg›, iletiﬂim, sosyal bilinç ve sorumluluk, iç dayan›ﬂma, güvenirli¤in, verimlili¤in artmas› sonucu fiziksel, teknik ve sosyal sistemlerde ve süreçlerde önemli güvenlik ve katma de¤er geliﬂme e¤ilimleri oluﬂtuklar› aç›kl›k kazan›r.
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Sonuçta, sosyal sistemler ile teknik sistemlerde ve süreçlerde üretimin katma de¤erleri/katk› paylar› bu iliﬂkiler yönünde somutlaﬂ›r. Yine iﬂ güvenli¤i düzeyleri ile
katma de¤erler ve sosyal geliﬂmeleri toplumun bilgi, düﬂünce ve tasar› üretimi düzeylerini, sosyal projelerini de yayg›nlaﬂt›r›r.
Dolay›s› ile kazalar›n, kay›plar›n ortaya ç›k›ﬂ koﬂullar› oluﬂmadan engelleyici
koﬂullar›n önceden ortadan kald›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalara önem verilmelidir.
Bilgilerin, sosyal iletiﬂimin ve örgütlenmenin geniﬂletilmesine önem vererek yerel
yönetimlerde kaynaklar›n ve zaman›n etkin kullan›mlar›, hizmet sunumlar› dengelenmelidir, zenginleﬂtirilmelidir. Bu yönde sosyal sistemlerde ve yönetimlerde çözümün bir parças› olunmal›d›r; yarat›c›, özgün, yap›c› ve birleﬂtirici olunmal›d›r.

‹ﬂ Güvenli¤i E¤itiminin Temelleri
Denizcilik sektörü ve gemi adamlar› e¤itimi, yukar›da deniz iﬂ tekni¤i, iﬂ hesab› ve plan›, tasar›m ve planlama tekni¤i, deniz iﬂ ve iﬂçi güvenli¤ini, iﬂ ahlak› ve güvenirli¤i, deniz iﬂ verimlili¤ini, iﬂ ekonomisi ve muhasebesini, deniz iﬂletmecili¤ini,
deniz kalitesini sürdürme, iﬂ hizmetlerini artt›rma amaçl› oldu¤u belirtilmiﬂti. Di¤er yandan denizcilik ve gemi adamlar› e¤itimi teknikerlik, yüksek teknikerlik ve
mühendislik hizmetleri düzeylerinde, arakesitlerde yer alan hizmetlerdir. Bu yönde denizcilik sektörü ve alt sektörleri hizmetleri ve mesleklerinin, gemi adamlar›
hizmetlerinin ve e¤itiminin genel olarak normatif ve yöntem bilgilerinin bütenleﬂik
ve zincirleme kullan›m› temelli ve amaçl› olduklar› belirginlik kazanmaktad›r.

‹ﬂ Tekni¤i
‹ﬂ tekni¤i, iﬂ güvenli¤i için ilk ve temel düﬂüncedir. ‹ﬂ disiplini, iﬂ muhasebesi
ve ekonomisi, iﬂ iﬂletmecili¤i düﬂünceleri ve olaylar› birbirine ve iﬂ tekni¤i ba¤l›d›r,
ayr›ca teori ve pratik süreklili¤i olan süreçlerdir. ‹ﬂ tekni¤i dolay›s› ile iﬂ ve süreç
güvenli¤i, temelde h›z, momentum, zaman, ivme, kütle, kuvvet, etki, tepki, dalga,
enerji, direnç, güç, elektrik, elektronik, madde, malzeme; hava, oksijen, yanma,
kimyasal tepkime; atom ve molekül, radyoaktif etkime süreçlerinin, büyüklüklülerinin, iﬂ aﬂamalar›n›n, iliﬂkilerinin alg›lar›na, etkin ve ekonomik yönetimlerine ba¤l›d›r. Bu yönde iﬂ tekni¤i ve iﬂ güvenli¤i bir dizi fizik, kimya ve mekanik alg›lar,
araﬂt›rma, ak›l yürütme etkinlikleri ile normal koﬂullar için bir dizi ortalama kurallar›n, standartlar›n izlenmesini gerektirdi¤i görülür.
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‹statistik ve Olas›l›k
‹ﬂ süreçleri gözlendi¤inde iﬂ süreçlerinde kazalar ve ﬂiddetleri belirli istatistik
de¤erleri ile ç›km›ﬂ ve ç›kmakta oldu¤u; yine iﬂ süreçlerinin birbirine paralel, birbirini izleyen iﬂlerin iﬂ tekniklerine ba¤l› oldu¤u görülür. Dolay›s› ile iﬂ süreçlerinde kazalar›n, ﬂiddetlerinin ve güvenliklerinin olas›l›k, istatistik ve stokastik bilimi
ve yaklaﬂ›mlar› ile yönetilebilece¤i görülür.
‹statistik Düﬂünce: Olaylar›n, olgular›n ortaya ç›k›ﬂ özelliklerini, vukuu bulma
aral›klar›n›, frekanslar›n› ve ﬂiddetlerini, varyanslar›n› ve niteliklerini gözlem ve deneme verilerine ba¤l› olarak belirleme düﬂüncedir. ‹statistik yaklaﬂ›m probabilistik
yaklaﬂ›m›n özel koﬂullara ve olaylara uyarlama, uygulama ilke ve yaklaﬂ›mlar› bütünlü¤üdür.
Olas›l›k Düﬂüncesi: Olaylar›n, olgular›n belirli koﬂullar çerçevesinde gerçekleﬂme nedenlerinin rastgele olarak ortaya ç›kt›¤›n› kabul eden, belirliliklerinin tam
olarak tan›mlanamad›¤› halleri ele alan düﬂüncedir. Olgulara, olaylara ve objelere
ait olurlu halleri simetriklik ve benzerlik ilkeleri, farkl› olurlu hallerini ve olas›l›klar›n› toplama ve çarpma ilkeleri ile belirleyen teorik bir yaklaﬂ›md›r. Belirli ve tan›ml› ortamlarda objeleri ve olaylar› rastgele ortaya ç›k›ﬂ özellikleri, vukuu bulma
aral›klar›, frekanslar› ve ﬂiddetleri, nitelikleri ve varyanslar› ile belirleme yaklaﬂ›m›d›r. Bu yaklaﬂ›mda olaylar›n gerçekleﬂme istatistik yüzde de¤erlerin teorik ve limit
durumlar›na da olas›l›k denir. Bu yaklaﬂ›m; deterministik ve teorik yaklaﬂ›mlar› geliﬂtirmek, derinleﬂtirmek amac›yla birlikte kullan›l›r. Bir olay›n olanakl› hallerine
ait gerçekleﬂme olas›l›¤› aras›nda tan›mlan›r. Olasl›k ayn› tan›m yönünde bir olay›n gerçekleﬂme frekans›n›n, oran›n denemelere ba¤l› limit de¤eridir.
Stokastik Yaklaﬂ›m: Belirli ve tan›ml› ortamlarda obje ve olaylar›n ortaya ç›k›ﬂlar›n›n rastgelelik karakterinin bir önceki sürece veya süreçlere ba¤l› oldu¤unu varsayarak olaylar›n vukuu bulma aral›¤›n›, frekanslar›n› ve ﬂiddetlerini, varyanslar›n›
ve niteliklerini belirleme düﬂüncesidir. ‹ﬂ süreçlerinin birbirine paralel, birbirini izleyen iﬂlerden oluﬂmas› dolay›s› ile bu iﬂlere ait kaza ve ﬂiddetleri, riskleri stokastik
düﬂünce ve yöntemleri çerçevesinde ortaya ç›kar.
Bu yönde iﬂ süreçlerinde ve kaza sonras› kaza önlemleri süreci yönetiminde kazalar›n, ﬂiddetlerinin ve güvenliklerinin olas›l›k, istatistik ve stokastik bilimiler ile
fiziksel koﬂullar›, teknikleri temelli iliﬂkilerini, etkilerini süreçsel araﬂt›rmakta, ortaya ç›kartmakta belirli yararlar görülmektedir. Araﬂt›rma çal›ﬂmas› bir yandan uzun
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süreli iﬂ kollar›, iﬂ teknikleri temelli kazalar›n ve ﬂiddetlerinin verilerini toplama olmas› gerekmektedir. Di¤er yandan iﬂ kollar› ve süreçlerinde birbirine paralel, birbirini izleyen iﬂlerin iﬂ tekniklerine, malzeme özelliklerine, çal›ﬂan elemanlara ba¤l› kaza ve kaza ﬂiddeti olas›l›klar›n›n tahmini gerektirmektedir.

‹ﬂ Disiplini ve Güvenli¤i
‹ﬂ kollar›nda iﬂ güvenli¤i iﬂ süreci tekni¤i, iﬂ için bak›m ve iﬂletim teknikerli¤inin, mühendisli¤inin özel uygulama biçimleri yan›nda; iﬂ disiplinine, iﬂ ve meslek
ahlak› ile iﬂ yaﬂam ve çal›ﬂma koﬂullar›na, iﬂin özel nesnelli¤ine, niteli¤ine ve süreklili¤ine ba¤l›d›r. Çal›ﬂanlar›n iﬂ ortamlar›na iliﬂkin fiziksel süreçlerin risklerini, olanaklar›n›, nimetlerini bilmesi, riskli süreçlerin risklerine karﬂ› araﬂt›rma, geliﬂtirme
ak›l yürütmeleri ile dikkatli, planl› ve tedbirli olmalar›, gerekli önlemleri tam zaman›nda almalar› ve uygulamalar› temeldir. Çal›ﬂanlar›n beden, düﬂünce, bilinç ve
vicdan sa¤l›l›¤›n›n, belirlili¤inin kararl› olmas› temeldir. Bu gerek koﬂul özellikle
uzun soluklu çal›ﬂma ortam›nda daha da önemli ve önceliklidir.
‹ﬂ ve meslek ahlak› genelde, bir yandan üst düzeyde özgür ve özgün düﬂünce,
vicdan ve karar verme ve uygulama iradesi, esnekli¤i ve denetim temelli; di¤er yandan bir üst yetkilinin emir ve talimat›n› yerinde ve zaman›nda yerine getirme, itaat etme, uygulama temelli olarak iki farkl› biçimde alg›lan›r, uygulan›r.
‹ﬂ ve meslek ahlak›, iﬂ disiplini ayn› zamanda, teknikerlikte, mühendislikte oldu¤u gibi, belirli düﬂünce ak›mlar› ve etkinliklerin karakteristik özellikleri ile iliﬂkili, tutarl›, sürekli ve uyumlu olmas› gerekti¤i; ayr›ca iﬂlerin üretim etkinlikleri ve
özel ahlak de¤erleri üzerinde genel bir ahlak düﬂüncelerinin önemli oldu¤u görülür. Özellikle vicdan› ile yaln›z baﬂ›na çal›ﬂma durumunda olanlar›n iﬂ ahlak› ve disiplinin, düﬂünce ak›m› ve etkinlikleri ötesinde uzun soluklu düﬂünme, karar verme; uyumlu tutarl› davran›ﬂlar sergileme biçimlerinin alg›lanmas›, önemsemesi gerekti¤i görülür.
Buna göre çal›ﬂan›n bireysel ahlak de¤erleri, iﬂ ahlak› de¤erleri; denizin, iﬂin
de¤iﬂen iﬂ ve yaﬂama koﬂullar› içerisinde belirli, uyumlu, kararl› davran›ﬂlar gösterme olgusu, düﬂünme ve davran›ﬂ bütünlüklerini kapsamas› gerekir. Çal›ﬂanlar›n iﬂ
ve meslek ahlak›, iﬂin nesnel koﬂullar›, gerekleri yönünde geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekir. Bu belirlemeler yönünde özellikle çal›ﬂanlar iﬂ ve meslek ahlak›
genel biçimlerinin özgür ve özgün düﬂünce; üste, amire ve talimatlara uyma düﬂün27
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ce biçimleri, iliﬂkileri, en uygununu belirleme ak›l yürütmeleri ve de¤erlendirmeleri çerçevesinde ele al›nmas› önem kazan›r.

‹ﬂ Güvenli¤inin Yönetiminin Temelleri
Kazalar ve Nedenleri
‹ﬂ güvenli¤i düﬂüncesi ve uygulamalar› kazalar ve do¤al afetler nedenli riskleri, toplam kay›plar› azaltma, ortadan kald›rma amaçl›d›r. Kazalar iﬂ, trafik, yang›n,
kirletme, bo¤ulma, patlama, patlama kazalar›, zehirlenmeler; do¤al afetler temelli
kazalar ve riskleri aﬂa¤›da belirtilen insan, araç, çevresel faktörlere ba¤l› olarak ortaya ç›karlar. Kazalar ve do¤al afetler kazalar› ve riskleri nedenleri özet olarak;
•
•
•

‹nsan
Araç, malzeme
çevre

olmak üzere baﬂl›ca üç etken alt›nda toplanmaktad›r. Temelde yukar›da belirtildi¤i biçimde insan nedenli kazalara basit tan›m ile iﬂ kazalar› deninilmekte ve oluﬂ biçimleri, nedenleri, ﬂiddetleri ve riskleri daha çok;
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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süreçlerde bilgi, deneyim, tedbir, plan, kontrol, dikkat ard›ﬂ›k eksikliklerine,
süreçlerin, altyap› ve iﬂlerin süreksizliklerine, kesikliklerine bozukluklar›na,
süreçlerin, altyap› ve iﬂlerin fiziksel ve biçimsel koﬂullar›na, standartlar›na,
süreçlerde altyap› kapasite de¤iﬂim ve kapasite kullan›m› oranlar›na,
süreçlerin, araçlar›n ani do¤rultu de¤iﬂtirmelerine, yüksek ivmeli ani
dönüﬂlerine,
iﬂlerin, araçlar›n iﬂgal alanlar›n› ihlal etmelerine, geçiﬂ sürelerine,
iﬂlerin, araçlar›n hatlar›n›n kesiﬂmelerine, birbirlerini çok yak›n riskli
takiplerine,
araçlar›n mekanik kontrol, bak›m ve tutum düzeylerine,
iﬂ ve felaket süreçlerinin fizik, mekanik, kimya bilgilerine, uyar› bilgilerine,
süreçlerde araçlar›n h›z, ivme, kütle, kuvvet, risk ve zarar alg› düzeylerine,
çal›ﬂanlar›n, iﬂleticilerin genel ö¤retim, alg› düﬂünce ve deneyim düzeylerine,
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insanlar›n, kullan›c›lar›n sosyal alg›, sorumluluk, görev ve örgütlenme
düzeylerine,
• kullan›c›lar›n bilgisiz, deneyimsiz, plans›z, dikkatsiz, kontrolsüz hareketlerine,
• çal›ﬂanlar›n, iﬂleticilerin sa¤l›k, dinlenme ve çal›ﬂma koﬂullar›na,
• çal›ﬂanlar›n, iﬂleticilerin risklerin temellerini alg›lama ve yönetim düzeylerine,
• araçlar›n tasar›m ve dayan›m düzeylerine,
• süreçler içinde aﬂamalar›n kaza olurlu hallerine, olas›l›klar›na,
• kaza sonras› risk ﬂiddeti nedenlerine ve güvenlik önlemlerine,
ba¤l› oldu¤u görülür.
•

‹ﬂ kazalar›n›n yerleri ve yo¤unluklar› ise iﬂ hatlar›nda kapasite kullan›m oranlar›n›n büyüklü¤ü yan›nda, iﬂ hatlar›n›n geniﬂlik, geometrik, uyar› iﬂaretleme özellikleri ile iﬂ ak›mlar›nda ortaya ç›kan ani de¤iﬂikliklere, süreksizliklere, yak›n ve
riskli takiplere ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤› saptanm›ﬂt›r.

‹ﬂ Güvenli¤i Yönetimi
Türkiye’nin iﬂ kazalar›n› ve risklerini azaltma yönünde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i sorunlar› çözümünde öncelikle iﬂ tekni¤i, yöntemler, ilkeler, talimatlar, iﬂ
normlar›, yönergeler, önlemler ve tüm önlemlerin f›rsat maliyetleri çerçevesinde çal›ﬂmalar› temeldir. AB ve ILO’nun iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i politikalar› da önemli
bir örnektir.

Kaza ve Risk Yönetimi Düﬂüncenin Temelleri
‹ﬂ kazas› riski, güvenli¤i yönetimi süreçlerde kaza etkenleri, olas›l›klar› ile kazalar›n ﬂiddetleri karﬂ› önlemleri; istatistik, ekonomi ve yönetim bilimlerinin ilkeleri ve yöntemleri çerçevesinde tan›mlanarak de¤erlendirilebilir. Bu bak›ﬂ aç›s› do¤rultusunda süreçlerde kaza olas›l›¤›na, ﬂiddetine ba¤l› olarak kaza öncesi, kaza an›
ve sonras› risk ve güvenlik kavramlar›, tahmin ifadeleri ve yöntemleri üzerinde durulmaktad›r (Derivitsotis, 1981; Atalay, 1996, s.242-248). Bu bak›ﬂ aç›s› do¤rultusunda kaza olas›l›¤›na, ﬂiddetine ba¤l› olarak risk ve güvenlik kavramlar› ve ifadeleri ﬂöyle geliﬂtirilebilir. Bu yönde öncelikle risk;
Risk = Kaza Olas›l›¤› x Kaza ﬁiddeti
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ﬂeklinde tan›mlan›r. Bu ifadede kaza olas›l›¤› ele al›nan zaman döneminde öncelikle Possion, üstel da¤›l›m fonksiyonlar› ile kazan›n 0-1 aral›¤›nda gerçekleﬂme oran›n›; kaza ﬂiddeti ise kaza sonras›nda kazaya maruz kalan nesnelerin 0-1 aral›¤›nda hasar ve zarar derecesini iﬂaret eder. Ayn› yönde kaza ﬂiddeti 1 oldu¤unda nesnenin tamamen hasarland›¤›n› iﬂaret eder.
Burada gerek iﬂin yap›m› s›ras›nda kazan›n gerçekleﬂmesi olas›l›¤› ve ﬂiddetinin, gerekse kazan›n gerçekleﬂmesinden sonra kazaya ba¤l› hasar, zarar ve kay›plar›n azalt›lmas› için koﬂullara ve sürece dayal› müdahale, yönetme giriﬂimlerine, önlemlerine ba¤l›d›r. Yine kaza sonras›nda süreç yönetimi önlemlerin riskleri ile önlem f›rsat maliyetlerinin yerinde, zaman›nda do¤ru saptanmas›, de¤erlendirilmesi,
uygun önlemlerin uygun biçimde uygulanmas› temel olmaktad›r. Zaman içinde süreç ve risk yönetimi ve önlemleri, iﬂin tekni¤ine, süreçteki s›ral› iﬂlerin tekniklerini
tasarlama, planlama ve programlama uygun kararlar›n› üretme, kararlar› uygulamalar›n› bilincini gerektirir.
‹ﬂi güvenli¤i ve derecesinin oluﬂunda kaza ve risk nedenlerinin, nedenlerin
nedenlerinin ve biçimlerinin bilinmesinin temel oldu¤u aç›kt›r. Bu bak›ﬂ aç›s›
ba¤lam›nda bir iﬂin güvenli¤i, iﬂin güvenlik dereceleri de bir yandan iﬂin fizik koﬂullar›na, kaza olurlu hallerine, olas›l›klar›na; aﬂamalar›n tekniklerine, di¤er yandan da istatistik ve olas›l›k de¤erlerinin nesnelliklerine ve ortalama de¤erlerine
ba¤l› oluﬂtu¤u belirginlik kazan›r. Kaza koﬂullar›n›n ve olurlu hallerinin; aﬂamalarda hasar ve kay›p olurlu hallerinin mevcut olmad›¤› hallerde kaza ve risklerin
oluﬂmad›¤›, oluﬂmayaca¤› belirginlik kazan›r. Bu yönde iﬂin güvenli¤i ve derecesi, k›saca güvenlik;
Güvenlik= 1 – Risk =1- Kaza Olas›l›¤› x Kaza ﬁiddeti
ﬂeklinde tan›mlanabilmektedir.
Kazalar ile önlemleri e¤itim etkinliklerine iliﬂkin teorik ve analitik incelemelerden e¤itim etkinlikleri(E) ile kaza büyüklü¤ü de¤erleri (P) ﬂekil 1.’de; e¤itim etkinlikleri ile kaza kay›p maliyetleri(KM) ve kaza önleme maliyetleri(EM) ﬁekil 2.’de görüldü¤ü biçimde belirginleﬂir.
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ﬁekil 1.

E¤itim Etkinlikleri, Kaza Büyüklü¤ü ‹liﬂkisi

ﬁekil 1. incelendi¤inde ifade kaza olas›l›klar›n›n ve büyüklüklerinin e¤itim etkinlikleri, e¤itim için altyap› yat›r›m olanaklar› ile azalt›labilece¤i, ancak e¤itim girdilerinin belirli bir de¤erinden sonra da kaza büyüklükleri ve olas›l›klar›nda önemli bir azal›ﬂ elde edilemeyebilece¤ini iﬂaret eder.

Maliyet Analizi
Kazalara ve kaza süreçleri ve aﬂamalar› içinde risklere, kay›plara karﬂ› iﬂ tekni¤i ve güvenli¤i e¤itim, bilinçlendirme etkinlikleri, yat›r›m büyüklükleri; yine kaza
süreçleri ve aﬂamalar› içinde risklere karﬂ›, önlemler normal, ekonomik ve optimum ölçeklerde öngörülmesi temeldir. Süreçlere iliﬂkin önlemler ile kay›plara karﬂ› etkin ve verimli etkileri ﬁekil 2’deki gibi ekonomik ve optimum deterministik, istatistik, analitik sentetik teknik ve mali analizler ile de¤erlendirmeleri gerektirir.

ﬁekil 2.

E¤itim Etkinlikleri, Kaza Maliyetleri ‹liﬂkisi
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ﬁekil 2. incelendi¤inde ise; kaza önlemeye yönelik e¤itim ve yat›r›m etkinlikleri artt›kça kaza önleme maliyetleri artarken, kaza ﬂiddet ve risklerine ba¤l› kay›p
maliyetleri azalmaktad›r. An›lan maliyet bileﬂenleri toplam›n›n e¤itim ve yat›r›m etkinliklerinin belirli bir de¤erinden sonra ekonomik olarak azalt›lmas› olanakl› olmayabilir, hatta toplam maliyetin belirli bir minimum de¤erinden sonra e¤itim ve
yat›r›m girdilerinin büyüklü¤üne ba¤l› olarak bir art›ﬂ da gösterebilir. Kaza ve kazalara ait önlemler yönetiminde bu minimum toplam maliyet de¤erine karﬂ› gelebilecek uygun e¤itim ve yat›r›m girdileri büyüklüklerine yaklaﬂ›lmas›na özen gösterilmesi temeldir.

Süreçlerde Kaza ﬁiddeti ve Riski Yönetim Önlemleri
‹ﬂ yerlerinde çal›ﬂanlar›n ve yöneticilerin iﬂ süreçlerinde iﬂ teknikleri, planlar›
ve riskleri yönlerinde e¤itilmeleri, bilinçli ve duyarl› olmalar› gerekti¤i görülür.
Çal›ﬂanlar›n ve yöneticilerin ortaya ç›kan ani yön, ortam ve ivme de¤iﬂikliklerine,
süreksizliklere, yak›n ve riskli iﬂ giriﬂimlerine, öne geçiﬂlere, karﬂ› yönden gelen iﬂlere ve risklere karﬂ› haz›rl›kl› ve planl› olmalar› gerekti¤i görülür. Yine normal çal›ﬂma koﬂullar›na, yorgun ve dikkat zay›fl›klar›n› yönetmelerine, iﬂçi davran›ﬂ›
özelliklerine dikkat etmeleri yönünde e¤itilmelerine önem verilmesi gerekti¤i görülür. Çal›ﬂanlar ve yöneticiler belirtilen iﬂ süreçlerinde kaza ve risk nedenlerine,
beklentilerine karﬂ›;
•
•
•
•
•

bilgili olma,
deneyimli olma,
planl› olma, tedbirli ve haz›rl›kl› olma,
kontrollü olma,
dikkatli olma

teknik ve aﬂama çözümleyici, bütünleﬂtirici yöntemli olmalar› yönlerinde e¤itilmeleri, biliçlendirilmeleri önem kazan›r. Yukar›daki s›ralaman›n son aﬂamas› tam yerine
getirilmesi yönünde e¤itim, deneyim, bilinç ve duyarl›l›k kazand›r›lmas›, aﬂamalara
iﬂ tekni¤i ve güvenli¤i önlemlerinin yerinde ve zaman›nda kazalar›n ve risklerin daha azalt›labilece¤i görülür. Ayr›ca kaza ve risk nedenlerine karﬂ› bu önlemler, orta ve
uzun dönemli önlemler ve bilinçlilik çerçevesinde ele al›nmalar› önem kazan›r.
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Analiz, De¤erlendirme ve Sonuçlar
‹statistik veriler, kaza nedenleri, kazalara iliﬂkin teorik analitik ve pratik saptamalar, ana amaçlar çerçevesinde birlikte de¤erlendirildi¤inde; iﬂ süreçlerinde genelde kazalar›n, kay›p ﬂiddetlerinin çal›ﬂanlar›n, insanlar›n ve yöneticilerin ana etken olarak
temel ve teknik bilgi, risk bilgisi, deneyim, plan, tedbir, dikkat ve kontrol alg›s› eksikliklerinden kaynakland›¤› belirginleﬂir. ‹ﬂ süreçlerinde nesnel bilgilerin, yöntemlerin ve gereklerinin temel oldu¤u belirginleﬂir. ‹ﬂ süreçlerinde kazalar ve nedenleri kaza öncesi ve sonras› önlemler biçiminde ele al›nmas› gerekti¤i belirginlik kazan›r. Önlemlerin ayr›ca, k›sa, orta ve uzun dönemli, önemli alg›, e¤itim, bilinç, sorumluluk ve
sermaye gerektiren önlemler biçiminde ele al›nmalar› gerekti¤i önem kazan›r.
Bu belirginlikler yönünde çal›ﬂanlar›n ve yöneticilerin uygun temel ve teorik
bilgi, analitik ve teknik bilgi, probabilistik ve stokastik süreç bilgisi, ekonomik bilgi, öz kontrol, denetim e¤itim biçimlerine ve düzeylerine, güvenlik önlemleri yat›r›mlar›na önem verilmesi gerekti¤i görülür. Önlemler yukar›da belirtilen iﬂ kazalar›n›n fizik, kimya, teknik, sosyal ve hukuk temelli boﬂluklar›n, kopukluklar›n, risk
ve kay›p nedenlerinin ortadan kald›r›lmas›na, azalt›lmas›na, iﬂ disiplini ve ahlak›na
yönelik olmas› gerekti¤i görülür. Çal›ﬂanlar›n, insanlar›n ve yöneticilerin ortaya ç›kan ani de¤iﬂikliklere, süreksizliklere, yak›n ve riskli iﬂlemlere süreç boyunca risklere karﬂ› haz›rl›kl› ve planl› olmalar›na, yorgun ve dikkat zay›fl›klar›n› yönetmelerine, iﬂ davran›ﬂ› özelliklerine dikkat etmeleri yönünde bilinçlendirilmelerine önem
verilmesi gerekti¤i görülür. Önlemler çerçevesinde çal›ﬂanlar›n, insanlar›n ve yöneticilerin bilgili olma, deneyimli olma, planl› olma, tedbirli ve haz›rl›kl› olma, dikkatli olma, duyarl› ve kontrollü olma yönünde e¤itilmeleri gerekti¤i görülür.
Bu ba¤lamda iﬂ kazalar› ve ﬂiddetlerine karﬂ› iﬂ tekni¤i, kaza ve risk olurlu halleri, iﬂ güvenli¤i kültürü, iﬂ bilinci ve disiplini geliﬂtirilmesi için e¤itim; iﬂ, iﬂ tekni¤i ve kaza yönetimi çal›ﬂmalar› ﬂöyle s›ralanabilir.
• ‹ﬂ ve sanayi kollar›n›n iﬂ süreçlerinde ard›ﬂ›k kaza nedenlerinin fizik, kimya,
elektrik, yang›n teknik bilgisi olanaklar› kapsam›nda ele al›nmas›.
• ‹ﬂ süreçlerinde kaza nedenlerinin psikoloji, güvenlik psikolojisi, istatistik,
probabilistik, stokastik ve ekonomik bilgi olanaklar› kapsam›nda ele al›nmas›.
• Önlemler k›sa, orta ve uzun dönemli önlemler biçiminde tan›mlanarak ele
al›nmas›.
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Öncelikle ani ve yüksek ivmeli ve momentumlu iﬂ, hatal› iﬂ ve yak›n takip
durumlar›na iliﬂkin önlemlere, denetim ve e¤itim hizmetlerine önem verilmesi.
• Kazalar ve kay›plar› yönünde çal›ﬂanlar›n süreksizliklere, ani dönüﬂlere hareketlere ve kazalara karﬂ›; bilgili ve bilinçli olmalar›na önem verilmesi.
• Çal›ﬂanlar›n sürekli bilgili olma, deneyimli olma, planl› olma, tedbirli ve haz›rl›kl› olma, duyarl› ve kontrollü olma, dikkatli olma aﬂamalar›na önem verilmesi.
• Çal›ﬂanlarda iﬂ güvenli¤i için iﬂ disiplini, iﬂ ahlak›, sosyal sorumluluk düﬂüncesi ve duygusu bilinci geliﬂtirilmesine önem verilmesi.
• ‹ﬂ süreçlerinde iﬂin ak›ﬂ› yönünde iﬂlerin standartlaﬂt›r›lmas›, birleﬂtirilmesi,
birimleﬂtirilmesi ile kaza riskinin azalt›lmas› çal›ﬂmalar›na önem verilmesi.
• ‹ﬂ güvenli¤i için kararlar ve önlemlerde nesnellik, genellik, bütünlük, teklik,
çeliﬂmezlik, tutarl›l›k, aç›kl›k, süreklilik düﬂüncelerinin s›n›rland›rmalar›na önem
verilmesi.
• ‹ﬂ kollar› iﬂ süreçlerinde kaza, risk, kriz ve önlem yönetimi organizasyon ve
koordinasyon yap›lar›n›n oluﬂturulmas›.
•
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YÜKSEKÖ⁄RET‹M FELSEFES‹, GEREKS‹N‹MLER
VE GÖRÜﬁLER
Sadettin Özen1
Özet
Üniversite ve yüksekö¤retim süreci, bilim ve teknolojik geliﬂme düﬂüncesi, ekonomik
kalk›nma düﬂüncesi, ö¤renim ve e¤itim düﬂüncesi, etik ve sanat düﬂünceleri ve uygulamalar› tarihi süreçleri birbirleri ile iç içe, etkileﬂim içinde geliﬂmekte olduklar› gözlendi.
Bu düﬂünceler ve bak›ﬂ aç›lar› içinde Türkiye genelinde üniversitelerin ve yüksek ö¤retimin;
•
Osmanl› Döneminde teoloji, iktisadi siyasi geniﬂleme realizmi ve idealizmi temelli;
•
Cumhuriyet Döneminde tar›m ve sanayi üretimi ile ekonomik kalk›nma, ak›l ve bilim e¤itimi realizmi, determinizmi, pragmatizmi ve idealizmi temelli;
düﬂünceleri, uygulamalar› bulundu¤u gözlemlendi.
Çal›ﬂma amac› ve yöntemi, bu süreçler içinde ve ilerisinde üniversite ve yüksekö¤retimin bilim, felsefe, bilim ve e¤itim felsefesi tan›mlamalar› ile olgusal ve içsel süreçleri, süreçlerin nesnel ve öznel koﬂullar›, sorunlar› ve baz› çözümleme bak›ﬂ aç›lar› sentezleri
odakl›d›r. Süreçler içinde ve ilerisinde üniversitenin yüksekö¤retimin genel ve ortalama
de¤erleri ile do¤rultular›n›, olanaklar›n› geliﬂtirmeye odakl›d›r. Çal›ﬂma yöntemi üniversite ve yüksekö¤retimin, sektörlerin ve süreçlerin dünden bugüne ve gelece¤e uzant›lar› ile
olanaklar›n›, sorunlar› ortaya koyma; nesnellik, içsellik, özgürlük, süreklilik, özgünlük,
ba¤›ms›zl›k ve verimlilik düﬂüncelerini ve bak›ﬂ aç›lar›n› geliﬂtirme temellidir. Üniversite
ve yüksekö¤retimin temel ve uygulamal› bilimler, felsefeler iliﬂkilerinin do¤rultular›, toplam kalite ve verimlilikleri, temel bilim, e¤itim ve araﬂt›rma etkinlikleri, teorik ve pratik
birlikteli¤i sürekli verimlilikleri ile teknik ö¤retimin etkinliklerini, bilimsel araﬂt›rma iliﬂkilerini geliﬂtirmeyi amaçlamaktad›r. Ülkenin temel, sosyal ve e¤itim bilimleri toplam teori ve uygulamalar› ile lisans üstü, lisans, ön lisans ö¤retiminin toplam verimlilik tekniklerini ilerletmeyi amaçlamaktad›r.
1
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•

•

•

•

Çal›ﬂma, üniversite temel düﬂüncesi ve modeli içinde;
Üniversite, yüksekö¤retim temel ve uygulamal› bilimler modelinde genellik, özellik,
içsellik, süreklilik ve verimlilik düﬂünceleri ve uygulamalar›;
Üniversite ve yüksekö¤retim düﬂüncesinde iç ve d›ﬂ olanaklar, dinamikler, k›s›tlar ile
nesnellik, özgünlük, özgürlük, ba¤›ms›zl›kl›k, sorumluluk, etkinlik, verimlilik düﬂünceleri;
Üniversite ve yüksekö¤retim amaçlar›, gerek koﬂullar›, ana konular› ve sorunlar› ile
geliﬂme ve etkinleﬂme do¤rultular›, sosyoekonomik kalk›nma, bilgi ahlak› olanaklar›;
Sektörlerin günün ve gelece¤in teknik ve ekonomik sorunlar› ile üniversitenin temel
bilim ve ileri meslek e¤itimi gereksinimleri ve içsellikleri
deterministik, analitik ve sentetik olarak açmay›, ilerletmeyi denedi.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, yüksekö¤retim, bilim ve e¤itim fesefesi, bilgi ötesi,
çözümleme ve kalk›nma.
Abstract: The philosophic concepts of higher education are produced by combining
of the science philosophy, the education and training philosophy concepts in higher education processes. The philosophy of higher education researches the necessities, restrictions,
problems, models, priorities and methods. So this study’s goal is to bring out the productivity problems and models of these educations and training programs activities at higher
education systems and processes. This higher education philosophy provides the obtaining
of theories, methods and plans. In the same way, the decision approaches are researched
to improve functional relationship, activities and projects in the postgraduate education
and training which contains higher technical and vocational training, undergraduate and
graduate education activities.
Key Words: Higher education philosophy, productivity, opinions, priorities, methods and plans.
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Giriﬂ
Ülkeler, sosyoekonomik geliﬂmelerini, kalk›nmalar›n› bilim ve araﬂt›rma felsefesi, e¤itim felsefesi, e¤itim modeli ve düﬂünceleri; dolay›s› ile bilim, teknoloji ve
üretim uygulamalar› içinde ele almaktad›rlar. Ülkeler ayn› yönde sanayi, tar›m ve
bilim, teknoloji ve yüksekö¤retim çevreleri ile içsel geliﬂme süreçleri içinde günün
ve gelece¤in araﬂt›rma geliﬂtirme, planlama ve uygulama önceliklerine odakl›d›rlar.
Teknik, teknolojik ve sosyoekonomik geliﬂmeler ve iliﬂkileri do¤rultusunda milli
e¤itim, üniversite, yüksekö¤retim sistemlerini biçimlendirmeye önem ve öncelik
vermektedirler. Ülkeler geliﬂmelerini önemli ölçüde sanayi ve üretim, üretim tüketim dengeleri içinde daha ileri e¤itim ve araﬂt›rma etkinliklerine, öznel ve nesnel
aç›l›mlara; genellik, evrensellik, özellik, içsellik, yerellik, özgürlük, özgünlük,
özerklik, süreklilik, yenilik düﬂünceleri ile ele almaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Üniversiteler de ayn› çizgide belirli bölüm, ana bilim dallar› ile gözlem, deney
ve teorik araﬂt›rmalar›; deterministik, analitik ve sentetik araﬂt›rmalar›; üretim tüketim dinamik dengeleri sorunlar›na çözüm yöntemleri getirme çabas› içindedirler.
Üniversiteler bilimin, e¤itimin ve araﬂt›rmalar›n felsefesi, vizyonu, modeli ve yöntemleri; yüksekö¤retimin determinizm, pozitivizm, idealizm temelli ve amaçl› düﬂünceleri; yüksekö¤retimin verimlilik, seçkincilik bak›ﬂ aç›lar› ve tutumlar› çerçevelerinde çal›ﬂmaktad›rlar. Üniversiteler yüksek ö¤retimin nesnel ve öznel süreçlerini ve üretimi etkinleﬂtirmeye iliﬂkin sorunlar› ve çözümlerini belirlemeye çal›ﬂmaktad›r. Temel kavramlar, teoriler ve modeller; analiz ve sentez üzerine çal›ﬂmaktad›r. Üniversiteler, yine yüksek ö¤retimin marjinal geliﬂmelerine dayal› özel ve vak›f üniversiteleri biçimlerinde marjinal aç›l›m ve verimlilik çözümlemeleri ve yap›lanmalar› geliﬂtirdikleri, geliﬂtirmeye çaba gösterdikleri gözlemlenmektedir. Bu
yönde baz› bölüm ve ana bilim dallar› realizmin ve determinizmin idealizmine
önem verdikleri, önem vermeye devam etmektedirler. Ayn› yönde bilim dallar›n›n
temel amac›n›n, ilgili süreçlerde, sektörlerde sorun, ilke, yöntem ve ürün geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› ilerletmek, verimliliklerini, somut katma de¤erlerini art›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Bir ülkede belirtilen sorunlar›n, nesnel ve öznel koﬂullar, k›s›tlar, yarat›c› fikirler yöntemleri ve öncelikleri ba¤lam›nda ele al›narak çözümlenmesi o ülkenin zenginleﬂmesine; tersi ise giderek fakirleﬂmesine yol açmakta olduklar› bilinir. Dolay›s› ile bir ülkenin/kurumun bilim dallar› araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n, süreçlerin, sektör37
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lerin yarat›c› fikirler felsefeleri ve ekonomileri yönünde ele al›nmas›; politikalar›n›n,
stratejilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Yine bilimsel
bilgi ve yöntem geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n verimlilik ve katma de¤erleri; sayg›nl›k ve
seçkinlik, idealizm beklentileri yan›nda sektörlerin öncelikle nesnel, öznel ve gerek
koﬂullar›na, arz ve talep dengesi koﬂullar›na, deney olanaklar›na, sorunlar› tan›mlama ve çözümleme çal›ﬂmalar›na uygun ele al›nmas› önemli görülmektedir.
Üniversitelerin, yüksek ö¤retimin temel amac› nesnel ve öznel süreçlere dayal› olarak ak›l, bilim, bilim felsefesi, e¤itim felsefesinin genel amaçlar› yönünde kendi teori ve pratiklerine güvenen, bugünün ve gelece¤in gereksinimlerini sorunlar›n›, çözümlerini araﬂt›ran, kendi olan, sorunlar› üretken, uyumlu, etkin bireyler ile
sosyal psikolojiler, kurumlar ve toplum geliﬂtirmektir.
Dolay›s› ile çal›ﬂma bu sürecin nesnel ve öznel koﬂullar›n› göz önünde bulundurarak bilim ve teknolojik geliﬂme felsefesi, yüksekö¤retim ve araﬂt›rma felsefesi
düﬂünceleri, amaçlar›, gerek koﬂullar›n›, araﬂt›rma karar sorunlar› ve çözümlemeleri konusunda baz› seçenekleri, öncelikleri ortaya koymay› amaçlamaktad›r. Bilim
dallar›n›n sorunlar› ve yöntemleri, bilim ve teknoloji araﬂt›rma felsefelerinin ve politikalar›n›n nesnel ve öznel yanlar›, içsel ve özgün yanlar›na, detay çözümleme
do¤rultular›na odaklan›lmaktad›r.

Temel Tan›mlar
Üniversite ve yüksekö¤retimin verimli etkin e¤itim ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, süreçler içinde temel kavramlar›n etkin analiz, sentez, tümdengelim ve tümevar›m
sentetik ak›l yürütmeleri etkinliklerine dayan›r. Çal›ﬂma, ayn› yönde aﬂa¤›da verilen bilim, felsefe, bilim felsefesi, sistem, süreç, sorun, model, yöntem, çözüm, plan
kavramlar›n›n analitik iliﬂkileri çerçevesinde ele al›narak ilerletilmektedir(Türk Dil
Kurumu, 1988; Hançerlio¤lu, 1991; Y›ld›r›m, 1991; AnaBritannica, 1990).
Bilgi: Objelerin, süreçlerin belirgin yanlar› ile sembolik yans›mas›d›r, sorun tan›mlama ve çözümleme arac›d›r. Bilgiyi, bilginin düﬂünce temelleri, iﬂlevleri ve etkileri ile tan›mlamak önemlidir. Bilgi, bilgi felsefesinin epistemolojinin en önemli
konular›ndan birisi say›l›r. Bilgi realizm, rasyonalizm, determinizm, idealizm, pragmatizm düﬂünce ve bak›ﬂ aç›lar›na ba¤l› tan›mlan›r. Bilgi ayr›ca temel, görgül, teorik, pratik, deskriptif, normal, mevcut, özgün bilgi olarak tan›mlan›r. Bilgilerin
do¤ru, iﬂlevsel ve sistematik bütünlü¤üne bilim denir.
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Süreç: Süreç olaylar›n geçmiﬂten gelece¤i süreklili¤i içinde ortaya ç›kar. Süreç
sistemlerin, olaylar›n, varl›klar›n belirli mekan ve zaman içinde amaçlar›n› ve iﬂlevlerini gerçekleﬂtirmede oluﬂan, oluﬂturulan ve devam eden alt etkinlikler, olaylar
süreklili¤idir.
Teori: Bilimsel bilgiler, bulgular, yasalar do¤rultusunda geliﬂtirilen olaylar›n,
olgular›n ve süreçlerin geliﬂim iliﬂkilerini tan›mlayan; deterministik tümevar›m ve
tümdengelim ak›l yürütmeleri ile aç›klanmas›, kan›tlanmas› gereken hipotezler bütünlü¤üdür; kuram olarak ta tan›mlan›r. Teori geniﬂ bir mekan ve zaman dönemi
için hipotezin daha detayl› ve kapsaml› biçimidir. Teori, deneysel ve analitik olarak
do¤rulu¤u, yanl›ﬂl›¤› hemen gösterilemeyecek derecede kapsaml› hipotezler bütünlü¤üdür. Geçmiﬂten bugüne ba¤l› olarak sürecin gelece¤ini öngörme, aç›klama, tan›mlama iﬂlevi görür.
Felsefe: Felsefe varl›klar›, olgular›, süreçleri; evreni, dünyay›, bilgiyi ve geliﬂmeyi aç›klamaya çal›ﬂan uçlar› aç›k ak›l yürütmeler, aç›klamalar sistemidir; basit tan›m› ile s›n›rlar› aç›k bilgi, sorun, yöntem tan›mlama, çözümleme düﬂünce sistemidir, yöntemidir. Felsefe varl›klar›, olgular›, bilgileri, geliﬂmeleri ve de¤erleri bilimler ötesinde ve ilerisinde yap›c› ve geliﬂtirici olarak çözümleme, sentezleme, tan›mlama, de¤erlendirme düﬂünceleri ve yöntemleri bütünlü¤üdür. Felsefe gözlem ve
deney bulgular› ilerisinde nesnel olgular›, süreçleri, fizik ve bilim ötesi alanlar›, süreçleri üzerine olas› tan›mlamalar, aç›klamalar yapar.
Sorun: Sorun basit tan›m› ile olaylar›n, süreçlerin temel ilkelere, k›s›tlara ve
amaçlara ters yönde geliﬂmesine ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Sorun genel olarak süreçlerde oluﬂan darbo¤azlarda, s›k›ﬂ›kl›klarda s›n›rl› kaynaklar›n, olanaklar›n etkin
ve uygun biçimlerde da¤›t›m› ve kullan›m› zorunluluklar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Ayn› yönde sorun olaylar›n geçmiﬂten bugüne, gelece¤e uzant›lar›n›n; do¤rular, ilkeler ve kurallar, topluluklar›n genel amaçlar› çerçevesinde neden-sonuç iliﬂkileri, yaratt›klar› olumsuz etkileri ortaya konarak belirlenir. Sorunlar insanlar›n
olaylar›n geliﬂim uzant›lar›n› arzular›, amaçlar› do¤rultusunda düzenleme, yönlendirme, kullanma amac›na ve ekonomisine paralel olarak önem ve öncelik kazan›rlar; çözümlenirler.
Model: Sistemin belirli üretim amac› için üretim süreçlerinin dinamik, fiziki
yap›s›n› tan›mlayan, ana iﬂlevini belirleyen k›s›t, kapasite ve amaç ba¤›nt›lar› kümesidir. Model sistemin veya sürecin özel yap›s›n›, olanaklar›n›, s›n›rlar›n› matematik
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ifadeleri ile tan›mlar, de¤iﬂkenlerini belirtir. Model sistemin, sürecin üretim olanaklar›n›n verimli kullan›m›na arac›l›k eder. Model ayr›ca kapal› olarak sorunun çözümünü verecek bir yöntem, yöntemler dizi ima eder veya içerir.
Yöntem: Yöntem, k›sa bir tan›m ile bilgi ve fizik ötesini, bilinmeyenleri en k›sa yoldan belirleme, bilme arac›d›r. Süreçlerde olaylar çizgisinde k›sm› verilere, bilgilere ve olaylar aras›nda somut de¤iﬂmez ve kararl› iliﬂkilere, yasalara, k›s›tlara dayal› olarak somut, belirsiz, bilinmeyen amaç bilgilerin bilinmesi yönünde ilkeler,
aksiyomlar, ifadeler toplam›d›r. K›saca bilgiler ve bilimler ötesi ileri çözümleme ilkeleri, varsay›mlar›, kurallar toplam› olarak tan›mlan›r.
Çözüm: Çözüm, çözümleme, birleﬂtirme ile karar yapma, sonuca varmad›r.
Çözüm bilim alanlar›nda tan›mlanan modeller, yöntemler, teknikler do¤rultusunda belirsiz, bilinmeyen durumlar›n, sorunlar›n bilinir, belirli koﬂullar, süreçler alt›nda kesin hale getirilmesi biçiminde gerçekleﬂtirilir. Çözüm, çözümleme fizik ötesini netleﬂtirme biçimidir. Çözüm belirli süreçlerde sorun çözümü olarak da tan›mlan›r. Sorun çözümü ise modeller, yöntemler, teknikler do¤rultusunda belirsiz, bilinmeyen durumlar›n bilinir hale getirilmesi, engellerin kald›r›lmas› biçiminde gerçekleﬂtirilir. Sorun çözümü ayn› zamanda, olaylar›n uzant›lar›n›, insanlar›n amaçlar› çerçevesinde bilimsel modeller, yöntemler, teknikler do¤rultusunda düzenleme
ve bu olaylardan ve tekniklerden yararlanma iﬂlemi, iﬂi ﬂeklinde belirginleﬂirler.
Yüksekö¤retim: Yüksekö¤retim üniversite odakl›d›r; analiz ve sentez bilgilerinin ileri ve yüksek düzeyli analiz ve sentez bilgileri araﬂt›rmalar› ve ö¤renimleri örgütlenmeleri temelli ve amaçl›d›r. Yüksekö¤retim sistemi temel ve uygulamal› bilimlere odakl› temel ve uygulamal› araﬂt›rma geliﬂtirme e¤itim ö¤renim etkinlikleri
yan› s›ra meslek ö¤retimi ve uygulamalar›na odakl› bir sistemdir. Yüksekö¤retim
temelde bilimsel teori ve yöntemler, bilimsel düﬂünme çerçevesinde olaylar› ve sorunlar› tan›mlama, çözümleme bilgileri, bilim ve teknoloji uygulamalar› ile ekonomik büyüme ve kalk›nma amaçl›d›rlar. Türkiye’de yüksekö¤retim sistemi, milli e¤itim sistemi içerisinde temel ve orta ö¤retim sistemleri ile uyumlu, koordineli sistem
yaklaﬂ›m› çal›ﬂmalar› temeldir, programlar› ortaya komaya çal›ﬂmaktad›r. Çal›ﬂmada yüksekö¤retim ile üniversite iﬂlevleri ayn› anlamda kullan›lm›ﬂt›r.
Bilgi Ötesi: Kan›tlama yolu ile elde edilmiﬂ bulgular›n ve süreçlerin ötesinde varsay›mlar, san›lar, hayaller, belirsiz amaçlar ve olanaklar kümesidir, uzay›d›r. Bilimin
bulgular›n ilerisinde bilim, felsefe ve bilim felsefesi spekülasyonlar› olarak da ele al›n›r.
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Türkiye’de Yüksekö¤retimin Üniversitenin Tarihi Süreci
Yüksekö¤retim, süreç içinde anabilim dal›, bölümlerden oluﬂan enstitü ve fakültelerin teorik, analitik ve sentetik iﬂlevsel ileri iﬂbirliklerini, iﬂbölümlerini geliﬂtiren ö¤renim kurumlar›d›r. Yüksekö¤retim temel amaçlar› ve iﬂlevleri bak›m›ndan,
temelde süreçler ve nesnel koﬂullar içinde temel bilim, mant›k ve felsefe düﬂüncelerine; teorik, deterministik, analitik ve sentetik düﬂüncelere, araﬂt›rmalara, yöntemlere odakl›d›r. Yüksekö¤retim zamanla hipotetik, teorik ve analitik bulgular›n
deneysel, gözlemsel ve süreçsel kan›tlama; geliﬂtirme ve uygulama etkinlikleri yönünde bünyelerinde yüksekokul, meslek yüksekokulu kurumlar›n› geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu geliﬂme süreçlerinde yüksekö¤retim teorik ve pratik çal›ﬂmalar›, yüksek verimlilik gereksinimleri ve boyutlar› ile kendilerinin de içinde bulundu¤u yüksekö¤retim olgusunu, sistemini, modelini geliﬂtirmiﬂtir. Yüksekö¤retim süreci ampirizm,
realizm, idealizm, pozitivizm ve pragmatizm temelli ve amaçl› düﬂünceleri, modelleri temel alm›ﬂt›r.
Türkiye’de üniversite ve yüksekö¤retim süreci, düﬂünce tarihi, düﬂünsel de¤iﬂim ve dönüﬂüm düﬂüncelerini ortaya koyma çabas› önemlidir. Üniversite ve yüksek ö¤retim geliﬂim süreci, düﬂünce tarihi, farkl› d›ﬂ ve iç özgün düﬂünceler ve etkiler do¤rultusunda geliﬂmiﬂtir.
Bat› yüksekö¤retim düﬂüncesinin etkisi ile 1773 y›l›nda Mühendishane-i
Bahr-i Hümayun; 1848 y›l›nda ilahiyat, edebiyat, fen ve do¤a bilimleri e¤itimi
amaçl› Darülfunun kuruldu. Darülfunun bir süre sonra kapat›ld›. Bunu belirli düzenlemeler, eklenmeler ile Osman› Darülfunun ad› alt›nda tekrar aç›ld›. ‹kinci
Meﬂrutiyet ilan› ile 1908 y›l›nda Darülfunun’da t›p ve hukuk bilim dallar› ile yeni
düzenlemeler yap›ld›. Cumhuriyet’in ilan› ile Darülfunun 1924 y›l›nda mali ba¤›ms›zl›k ve tüzel kiﬂilik ile geliﬂletilerek düzenlendi; ancak beklenen yeterli ilerlemeleri gösterememesi saptamas› ile dikkatleri üzerine çekti. Atatürk’ün ve Hükümetin görüﬂleri do¤rultusunda ‹sveçli pedogoji profesörü Malche Darülfunun
ve üniversite düﬂüncesi, mevcut e¤itim ve araﬂt›rma durumu, üniversite reformu
üzerine bir rapor haz›rlad›. Raporda “üniversitenin ana felsefesi ve iﬂlevi, objektifli¤in ve özerkli¤in gereklili¤i, teorik ve pratik ak›l yürütmenin verimlili¤i, ülke için
bilimsel düﬂüncenin ve araﬂt›rman›n gereklili¤i, taklit ve nakil yerine bilimsel özgünlük, bilimsel araﬂt›rma metotlar›; genel ve evrensel düﬂünceler,” belirtildi. Ayr›ca “de¤erler ve metotlar; bilimsel oluﬂumlar ile hayat aras›ndaki iliﬂkiler; ülkenin
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yerel karakteristik ekonomik varl›klar›, de¤erleri, üretim teknikleri üzerine araﬂt›rmalar, Türkçe bilimsel ve e¤itim ö¤retim kitaplar›n›n üretilmeleri; bu yönde yeni bir üniversite yap›lanmas›n›n ve reformunun gereklilikleri, koﬂullar› ve gerekleri;” görüﬂleri belirtildi (Özata, 2008; Hirsch, 2008).
Bat› üniversitesi düﬂüncesi yönünde 1933 y›l›nda Bat›l› ö¤retim üyelerinin
önemli kat›l›mlar› ile ‹stanbul Üniversitesi kuruldu; Almanya’dan yeni bilim adamlar› ve felsefeciler getirtildi. Ayn› çizgide 1944 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi, 1944 y›l›nda Ankara Üniversitesi kuruldu. Daha sonra 1955’den itibaren Trabzon, Ege, Ortado¤u Teknik, Erzurum Üniversitesi ile di¤er üniversitelerin kurulmalar› izledi (TMMOB MMO, 2005; Özata, 2008; Hirsch, 2008). Ayn› yönde ekonomik ve teknolojik kalk›nman›n, sanayinin araﬂt›rma uygulama gereksinimleri
için 1961 y›l›nda DPT; daha sonra TÜB‹TAK, MPM, TS geliﬂtirilerek kuruldu.
Türkiye’de geliﬂen farkl› üniversite ve yüksek ö¤retim bak›ﬂ aç›lar›na ve uygulamalar›na karﬂ›, 1981 y›l›nda 2547 Say›l› Yüksek Ö¤retim Yasas› ile üniversite ve
yüksek ö¤retim sentezine eriﬂildi, yönetim birli¤i ve sistemine geçildi. Yüksekö¤retim sistemi 1981 düzenlemesi gözlendi¤i biçimde meslek yüksekokulu, yüksekokul ile üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü kurumlar›na ba¤l› fakülte, enstitü, bölüm, uygulama ve araﬂt›rma merkezi, program, anabilim dal› birimleri ile birleﬂik
büyük bir sistem oldu. Bu düzenleme ile ayn› zamanda Avrupa va Alman realizmi,
determinizmi, idealizmi sentezi temelli üniversite düﬂüncesinden Amerikan realizmi, pragmatizmi, determinizmi sentezi temelli üniversite düﬂüncesi modellerine
kay›ld› (Özlem, 2000). Üniversiteler en ileri bilgi, bilim araﬂt›ran üreten e¤itim veren kurumlar görüldü. Zamanla farkl› koﬂul, amaç, iﬂlev ve standartlarda devlet ve
vak›f üniversiteleri ile yüksek ö¤retim kurumlar›n›n say›lar› artt›.
Türkiye’de e¤itim programlar›n›n etkinli¤inin geliﬂtirilmesi yönünde Türk
Yüksekö¤retim Stratejisi Raporu haz›rland› (Teziç ve Arkadaﬂlar›, 2008). Raporda
yüksekö¤retim kurumunu ve programlar›n› geliﬂtirme, kapasitelerini art›rma önlemleri do¤rultusunda öncelikle e¤itim ö¤retimin verimlili¤inin, niteli¤inin, kalitesinin; arz kapasitelerinin art›r›lmas›, e¤itim ö¤retim, araﬂt›rma harcama paylar›n›n
art›r›lmas›,” noktalar› saptanm›ﬂt›r.
Türkiye’de üniversiteler nesnel ve öznel tarihsel süreçlerine, içselliklerine özgü
bir realizm, determinizm, pragmatizm, pozitivizm ve idealizm bak›ﬂ aç›lar›; sentez
uygun çözüm modeli araﬂt›rmalar› içinde bulunduklar› görülür. Üniversitelerin ve
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yüksek ö¤retimin, bu düﬂünce bak›ﬂ aç›lar› içinde ﬂu düﬂüncelere, uygulamalara
ba¤l› geliﬂmekte olduklar› görülmektedir(Özlem, 2000; Özata, 2008; Hirsch, 2008;
Ayd›n, 2012, s. 101-131).
Osmanl› Döneminde teoloji, ilahiyat ve siyasi geliﬂme realizmi ve idealizm
temelli ve amaçl›d›r;
• Tanzimat döneminde Bat› düﬂüncesi, ilahiyat, fen ve edebiyat, özgürlük ve
ulusculuk, meﬂruti demokrasi, meﬂrutiyet realizmi, pragmatizmi ve idealizmi temelli ve amaçl›d›r;
• Cumhuriyet ve Atatürk Döneminde sanayi ve tar›m üretimi özel ve kamu
yat›r›m› ile ekonomik kalk›nma, ak›l ve bilim e¤itimi realizmi, determinizmi, pragmatizmi ve idealizmi temelli ve amaçl›d›r;
• ‹kinci Dünya Savaﬂ› Sonras› Döneminde yabanc› sermaye, ticaret ve sanayi,
içsel ABD etkili liberal ekonomik kalk›nma, demokrasi, cumhuriyet, ak›l ve bilim
e¤itimi ile ekonomik kalk›nma e¤itimi realizmi, determinizmi, pragmatizmi ve idealizmi temelli ve amaçl›d›r.
•

Yüksekö¤retimin Üniversitenin Temel Hizmetleri
Yüksekö¤retim, yukar›da belirtildi¤i biçimlerde üniversite odakl›d›r; analiz ve
sentez bilgilerinin ileri ve yüksek düzeyli analiz ve sentez bilgileri araﬂt›rmalar› ve
ö¤renimleri örgütlendirmeleri, yönetimleri temelli ve amaçl›d›r. Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar› ile alt birimleri, genel olarak, aﬂa¤›da s›ralanan temel hizmetleri gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar (Özlem, 2000; Özata, 2008; T.C. Devlet bakanl›¤›,
1983; Teziç ve Arkadaﬂlar›, 2006);
•
•
•
•
•

temel ve uygulamal› bilimler, meslek ö¤retimi hizmetleri,
teorik, temel ve uygulamal› araﬂt›rma-geliﬂtirme hizmetleri,
ürün, teknoloji, proje geliﬂtirme, uygulama ve kamu hizmetleri,
uygulama dan›ﬂmanl›k hizmetleri,
bilirkiﬂilik hizmetleri.

Bu yönde yüksekö¤retim kurumlar› ve alt birimlerinin daha ayr›nt›da baﬂl›ca
e¤itim-ö¤retim hizmetleri (Teziç ve Arkadaﬂlar›, 2006; T.C. Devlet bakanl›¤›, 1983);
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•
•
•
•
•
•

•
•

temel, teorik ö¤retim,
fen ve sosyal bilimler ö¤retimi,
sa¤l›k bilimleri ö¤retimi,
uygulamal› sosyal bilimler ö¤retimi,
teknik ve uygulamal› bilimler ile meslek formasyonu ö¤retimi,
mesleki temel ve formasyon bilgileri ö¤retimi, pratik ve beceri
geliﬂtirme e¤itimi,
teorik, temel ve uygulamal› araﬂt›rma-geliﬂtirme ö¤retimi,
ö¤retim ve araﬂt›rma ekonomisi ve yönetimi ö¤retimi

ﬂeklinde belirginleﬂmiﬂtir.
Yüksekö¤retim kurumlar› belirtilen iﬂlevleri yönünde ülkenin, süreçlerin günlük
iﬂlerinin yap›lmas›, uygulama sorunlar›n›n çözümlenmesi yan› s›ra; ülkesinde ulusal
ve uluslararas› düzeyde gelece¤e yönelik her türlü olanak, kaynak ve sorunlar›n ortaya ç›kart›lmas›, sektörlerin k›sa ve uzun dönemli yat›r›m, iﬂletme, hukuk, çevre ve insan sa¤l›¤› sorunlar›n›n belirlenip çözümlenmesi çal›ﬂmalar›n› üstlenmektedir.

Üniversite ve Yüksekö¤retim Araﬂt›rma Çal›ﬂmalar›
Yüksekö¤retim kurumlar› e¤itim-ö¤retim etkinlikleri yan› s›ra; belirtilen bilimleri e¤itim ö¤retimi ve meslek uygulamalar›n› destekleyen bir dizi araﬂt›rma ve uygulama etkinlikleri yaparlar, yapt›rmalar› gerekir. Yüksekö¤retim kurumlar› belirli
düzeylerde k›saca aﬂa¤›daki ﬂekilde;
• temel bilimler temelli teorik, analitik ve sentetik yöntemler amaçl› ileri düzeylerde temel araﬂt›rma çal›ﬂmalar›,
• uygulamal› bilimler odakl› araﬂt›rma, geliﬂtirme araﬂt›rma çal›ﬂmalar›,
• temel ve uygulamal› bilimler odakl› dikey, yatay ve paralel araﬂt›rma
çal›ﬂmalar›,
• yüksek lisans, lisans ve önlisans ö¤retimi odakl› araﬂt›rma geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›,
• doktora, doktora snras› ö¤renim, araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›,
• proje, ürün ve hizmet geliﬂtirme araﬂt›rma çal›ﬂmalar›,
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ön, ara ve kesin deney, deneme tan› ve tan›mlama araﬂt›rma çal›ﬂmalar›,
• uygulama, kontrol ve gözetim çal›ﬂmalar›
yaparlar, yapt›r›rlar (Özlem, 2000; Özata, T.C. Devlet bakanl›¤›, 1983).
•

Bu yönde yüksekö¤retim sisteminde önlisans, lisans, lisans sonras› ö¤retim dereceleri aras›nda belirli yeterli ekonomik iﬂlevler zincirlerinin ülke koﬂullar› ve ihtiyaçlar› ile genel temel ve teorik araﬂt›rma, uygulamal› araﬂt›rma, ürün ve teknoloji geliﬂtirme çal›ﬂmalar› aç›klamas› önem kazanmaktad›r. Yüksekö¤retim sisteminde ayr›ca meslek ö¤retimine a¤›rl›k verilirken, temel bilim ve düﬂünme yöntemleri
çerçevesinde olaylar› ve sorunlar› tan›mlama, çözümleme bilgileri ve teknikleri verilmesinin önemli oldu¤u görülür.
Ayn› yönde yüksek lisans, doktora, doktora sonras› ö¤renimlerde, bireysel istek, istem yanlar› temeldir. Yüksek lisans ö¤retimi lisans ö¤retimine dayal› bir program› kapsayan teori ve yöntem araﬂt›rma geliﬂtirme yapmaya, belirli teoriler ve teoremler çerçevesinde sorunlar tan›mlamaya ve çözümlemeye, projeler ve modeller
geliﬂtirmeye, geliﬂtirilmiﬂ yöntemleri kullanmaya ve çal›ﬂma sonuçlar›n› bilimsel
olarak ortaya koymaya yönelik bir ö¤retim derecesidir. Bu ö¤retim derecesi bilim
uzmanl›¤›, yüksek mühendislik veya mast›r ö¤retim dereceleri olarak bilinir. Doktora ö¤retimi de, lisans veya yüksek lisans ö¤retimine dayal› bir program› kapsayan; teorik, deterministik, analitik, sentetik bilimsel araﬂt›rmalar yapmaya; teoriler
ve yöntemler ortaya koymaya yönelik bir ö¤retim, ö¤renim derecesidir.
Günümüzde temel araﬂt›rma bulgular›ndan uygulama1› araﬂt›rma, sistem, proje ve ürün geliﬂtirme araﬂt›rma ve uygulama bulgular›na geçiﬂ süreci ekonomik gerekçeler ile giderek k›salt›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bilim dallar› laboratuardan pazara
araﬂt›rma ve geliﬂtirme, bilgi üretimi çal›ﬂmalar›n› daha k›sa sürede yürütmek için
süreçlere dayal› somut araﬂt›rma önemli plan ve programlar› yapmaktad›r. Belirtilen çal›ﬂmalar›n daha çok proje ve ürün geliﬂtirme uygulama araﬂt›rma çal›ﬂmalar›
ön1isans ö¤retim derecelerinde gerçekleﬂtirilirken, temel ve uygulamal› araﬂt›rma
çal›ﬂmalar› ise yüksek lisans, doktora ve doktora sonras› ö¤renim derecelerinde gerçekleﬂtirilmektedir. Bu ba¤lamda önlisans, lisans ve lisansüstü e¤itim ö¤retiminin
birbirine ba¤l› bir yandan teorik ve pratik iﬂlevlerini, di¤er yandan deterministik,
analitik, pragmatik ve sentetik iﬂlevlerini iliﬂkilerini, ayr›nt›l› olarak aç›lmas›nda
önemli yararlar bulunmaktad›r.
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Üniversite Yüksekö¤retim Felsefesi ve Öncelikleri
Türkiye’de sanayi, devlet, üniversite-yüksekö¤retim kurumlar›n›n iﬂlevsel iliﬂkilerinin iç ve toplam verimliliklerinin yeterli olmad›¤› ileri sürülebilmektedir. Bu
kurum ve sektörlerin iç iliﬂkilerinin ve toplam verimliliklerinin art›r›lmas› istenmektedir. Süreçlerde bilim ve yüksek ö¤retim felsefesinin öngörüleri, gereklilikleri, felsefe tarihi ve alg›lamalar› bak›ﬂ aç›lar› içinde amprizm, realizm, determinizm,
pragmatizm ve idealizm temelli bak›ﬂ aç›lar› ve sentezler önemli olmaktad›r.

Bilim Felsefesi
Bilim felsefesi, bilim, bilimsel bilgi, bilgi ve felsefe ile baﬂlar. Bilim felsefesi bilginin, bilim dallar›n›n nesnel, gerek ve baﬂlang›ç koﬂullar›n›, temellerini, süreçlerini, amaçlar›n›, sonuçlar›n›; hipotez, tümdengelim, tümevar›m, teorik ç›kar›m ve
öngörü ak›l yürütme yöntemlerini, deney ve gözlem kan›tlama yöntemlerini ayd›nlatan, yönlendiren felsefedir. Bilim felsefesi araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n
gerekliliklerini, önceliklerini, yöntemlerini uçlar› aç›k olarak ortaya koyar, somutlaﬂt›r›lmas›na katk› sa¤lar. Bilimin bulgular› ile bulgu ötesi yeni sorunlar›n gündeme getirilmesini, tan›mlanmas›n› tart›ﬂ›r. Bilim felsefesi ilgili bilim dallar› ile felsefe
aras›nda bilimin genel tan›mlar›na yöntemlerine odakl›d›r. Bilim felsefesi bilginin,
bilimlerin gerekliliklerini, önceliklerini, verimliliklerini ve do¤rultular›n› tart›ﬂarak
ortaya koyan, öznellik, istemler yaratan felsefedir (Y›ld›r›m, 1991; Özlem, 2000;
Kuryel, 2003, s.245-250; Demir, 2012). Bilimin realizm, rasyonalizm, determinizm, idealizm, pragmatizm düﬂünce temelleri, sonuçlar› ile tan›mlanma çabas›
içinde düﬂüncedir, etkinliktir. Bilim felsefesine göre bilimin amaçlar›, boﬂluklar›,
gereklilikleri, yöntemleri, koﬂullar›, öncelikleri belirli ölçülerde e¤itim sürecini, e¤itim felsefesini; e¤itimin amaçlar›n›, boﬂluklar›n›, gerekliliklerini, yöntemlerini, koﬂullar›n›, önceliklerini biçimlendirir.

E¤itim Felsefesi
E¤itim felsefesi bilgi, e¤itim ve ö¤renme olaylar›n›n, düﬂünce ve beceri geliﬂimi, de¤iﬂimi, art›ﬂ› süreçleri ile ö¤renim, ö¤retim, e¤itim süreçlerini ve gereklerini
felsefe ile aç›klama temellidir. E¤itim bilimi, süreci ve uygulamas› ile felsefe ve uygulamal› felsefe aras›ndad›r; bilgi, geliﬂme amaçl›d›r. E¤itim felsefesi olay›n, e¤itim
ve ö¤renme sürecinin; alg›n›n, bilginin, düﬂüncenin; ahlak›n, esteti¤in, bilincin,
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vicdan›n; yeteneklerin, becerilerin, de¤erlerin ve davran›ﬂlar›n gerek, baﬂlang›ç ve
geliﬂim koﬂullar›n›, temellerini, süreçlerini, amaçlar›n›, sonuçlar›n› ucu aç›k aç›klama, belirleme odakl›d›r(Y›ld›r›m,1987; Sönmez, 2005).

Yüksekö¤retim Felsefesi
Yüksekö¤retim günümüzde genel teorisi ve prati¤i ile üniversiteler süreci içinde geliﬂmektedir. Üniversiteler belirtildi¤i biçimde, analiz ve sentez bilgilerinin ileri ve yüksek düzeyli analiz ve sentez bilgileri araﬂt›rmalar› ve ö¤renimleri örgütlenmeleri temelli ve amaçl›d›r. Bu yönde üniversite yüksekö¤retim felsefesi, yüksek
ö¤retim, temel, fen ve sosyal bilimler, uygulamal› bilimler ö¤renim e¤itim süreçlerinin gerçekliklerine, gerekliklerine, geliﬂimlerine, yöntemlerine, yararlar›na odakl› olmas› gerekti¤i belirginleﬂir. Dolay›s› ile yüksekö¤retim üniversite felsefesi, temel, fen, sosyal ve uygulamal› bilimler araﬂt›rma felsefeleri, geliﬂmeleri, do¤rultusunda ileri sentez, özgün ve özel uygulamalar› olan analitik sentetik felsefe olarak
tan›mlanabilir. Yüksekö¤retim felsefesini, temel bilimler, araﬂt›rma ve e¤itim düﬂünce tarihi, özgürlük, özerklik; idari ve mali ba¤›ms›zl›k felsefesi ve bak›ﬂ aç›lar›,
temel, fen, sosyal ve uygulamal› bilimlere katk›lar› yönlerinde araﬂt›rmak temel ve
önceliklidir(Y›ld›r›m, 1991; Teziç ve Arkadaﬂlar›, 2006; Özlem, 2000). Yüksekö¤retim felsefesi, ayn› yönde bilimsel bulgular ve yüksekö¤retim süreçleri ötesinde temel, fen, sosyal ve uygulamal› bilimler, yüksekö¤retimin amaçlar›, gerek koﬂullar›,
geliﬂtirme ve etkinleﬂme yöntemleri, öncelikleri konular›n›n ortaya konmas› do¤rultular›na, etkinliklerine k›lavuzluk edebilir.
Yüksekö¤retim felsefesi, yine bilim felsefesi, e¤itim felsefesi bulgular› ve sentezleri ile yüksekö¤retim sürecinin nesnel ve öznel koﬂullar›, sorunlar› ve çözüm öncelikleri çerçevesinde düﬂünceler, analitik yöntemler üretmeye çal›ﬂan bir felsefedir
(Özlem, 2000; Kuryel, 2003, s.245-250). Yüksekö¤retim felsefesi e¤itim sosyolojisi, e¤itim sosyal psikoloji, istatistik, iﬂ araﬂt›rmas›, araﬂt›rma ekonomisi, bilim ve
teknoloji ekonomisi, e¤itim ve kalk›nma ekonomisi, e¤itim verimi bulgular› ve felsefeleri çerçevesinde geliﬂtirilip ilerletilebilir. Ayn› yönde temel ve uygulamal› bilimlerin iliﬂkilerinin toplam verimlerine, kalitelerine; yüksekö¤retim e¤itim ve araﬂt›rma etkinliklerine, bilimlerin teorik ve pratik iliﬂkilerinin verimliliklerine, temel
ve uygulamal› bilimlerin araﬂt›rma konusu önceliklerinin, iliﬂkilerinin, temel araﬂt›rma etkinliklerinin karﬂ›l›kl› katk›lar›n›n ortaya konmas›na önem verir, arac›l›k
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eder. Yüksekö¤retim felsefesi, yüksek ö¤retimde temel, sosyal ve uygulamal› bilimleri, temel ve uygulamal› araﬂt›rmalar›, teknik meslek programlar› ve olanaklar›n›
günün ve gelece¤in nesnel ve öznel koﬂullar›, gereksinimleri ayr›nt›s›nda önceliklilerini geliﬂtirme düﬂüncelerine, sorunlar›na odakl›d›r; araﬂt›rma, uçlar› aç›k tan›mlama, ortak sentez tart›ﬂma odakl›d›r (Önkal, 2012, s. 77-82). Sorunlar›n, amaçlar›n, çözüm modeli ve yöntemlerin öncelikleri ile ortaya konmas›na arac›l›k ederler.
Sonuç olarak yüksekö¤retim felsefesi düﬂüncesi yüksekö¤retim teorisi ile önceliklerin, do¤rultular›n, genel ortalama de¤erlerin, durum ve sistem yaklaﬂ›mlar›n›n ortaya konmas›na önem verir, k›lavuzluk etme olanakl›d›r. Sektörlerin süreçlere ve olanaklara, kültür ve sosyal psikolojilerine, e¤ilimlerine ba¤l› ortaya ç›kan sorunlar yönünde e¤itim, ö¤renim ve araﬂt›rma amaçlar›n›n ve ilkelerinin, çözüm
yöntemlerinin deterministik ve sistematik belirlenmelerine aç›kl›k sa¤lanmas›na
arac›l›k etme olanakl›d›r.

Süreçlerde Temel Sorun, E¤itim Sorunu
Yüksekö¤retimin, bilim dallar› ve felsefeleri temel amac›n›n, ilgili süreçlerde
boﬂluklar, teoriler, yöntemler, son bulgular ve süreçler do¤rultusunda somut aç›l›mlar, olanaklar ile yeni teoriler, bulgular, projeler geliﬂtirmek oldu¤u daha önce
belirtilmiﬂti. Bu süreçlerde ana sorun, ortaya ç›kan son beklenmedik koﬂullar ile
asal geliﬂme amaçlar›, do¤rultular›nda beliren uyumsuzluklar, terslikler olarak tan›mland›. Model ve yöntem ise sorunu çözme, bir di¤er tan›m ile süreçlerde beliren uyumsuzluklar›, terslikleri giderme yönünde bilimsel ilkeleri, yöntemler, süreçleri belirleyen, s›n›rland›ran ifadeler bütünlü¤ü biçiminde tan›mland›, ele al›nd›. Model ve yöntem geliﬂtirme çal›ﬂmalar› yeni ç›kan sorunlar› çözme yönünde
teori, model ve yöntemler ile son bulgular› uygun biçimde bir araya getirme etkinlikleri olarak ele al›nd›.
Ayn› yönde ekonomik kalk›nma ve e¤itim temel sorunlar› ve çal›ﬂmalar›, temel
kavramlar ve ortak ak›l yürütmeler ile belirsizlikleri ayd›nlatma, bilgi geliﬂtirme,
üretimi ve refah› art›rma sorunlar›n›n çözümlemesi çal›ﬂmalar› olarak görüldü. O
halde bilim dallar›nda son bulgular ötesinde önemli sorun, nesnel ve öznel koﬂullar, kültür ve bilinç de¤erleri, gereksinimler, üretim istemleri, son deneyimler, sentezler ve isabetli yorumlar ötesinde belirsizlikleri ve bilinmeyenleri ayd›nlatarak
asal beklentileri karﬂ›layabilecek düﬂünceleri, projeleri öngörebilmektir(Önkal,
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2012, s. 71-83). Bu çal›ﬂmalar daha çok gerekeni, uygunu sezme, görme ve ön görme çal›ﬂmalar› olmas› yönünde bilim, deney ötesinde felsefe, bilim felsefesi, uygulamal› bilim felsefesi ak›l yürütmeleri kapsam›nda görülmektedir.
Yüksekö¤retim kurumlar›nda, buna karﬂ›n ö¤rencilerin önemli bir k›sm› temel
ve teorik bilgileri derinli¤ine deterministik, analitik sistematik anlama, çözümleme
çabalar› yerine, daha çok yüksek not ve derece için çaba gösterdikleri; yine uzun dönemli amaçlar›, projeleri tam benimsemek istemedikleri gözlenir. Bu genel soruna
karﬂ› olaylar› ve sorunlar› bir bütünlük içerisinde görme, sezme, alg›lama, anlama,
öngörme; özgüven, yetki kullanma yetenek ve becerilerini amaçlamalar›, geliﬂtirmelerine önem vermeleri istenmektedir. Yüksekö¤retim kurumlar› teorik ve temel bilim
ö¤retimleri ile pratik çal›ﬂmalar›n› süreklilik ve eﬂgüdüm içinde kuvvetlendirmeleri
beklenmektedir. Yüksekö¤retimde bu teorik ve temel bilgi eksikliklerinin, ö¤renimini tan›mlayanlarda ufuk, vizyon yetersizliklerinin, ilgili sektörlerde uzun dönemli görüﬂ eksiklerinin çözümlenmesi, ilerletilmesi beklenmektedir. Yüksekö¤retimin ayr›ca,
zamana ba¤l› kal›c› ve katma de¤erli etkinlikleri, genel ekonomi ve sektörlerin gereksinimleri yönünde yöntemlerin çözümlemelerin ilerletmeleri gerekmektedir. Dolay›s›yla genel ölçeklerde uzun dönemli temel ve detay bilgiler bilim dallar› araﬂt›rma geliﬂtirme felsefeleri, bak›ﬂ aç›lar›, genel yaklaﬂ›mlar›, çal›ﬂmalar› önemli görülmektedir.
Yine etkin çal›ﬂma aç›s›ndan yüksekö¤retim uzun dönemli, program çal›ﬂmalar›n›n
birbirlerini bütünleyen farkl› yanlar› oldu¤undan bu çal›ﬂmalar›n temel kavramlar ve
sentez tart›ﬂmalar› içinde önce uçlar› aç›k ele al›nmalar› önemli görülmektedir.

Süreçlerde Araﬂt›rma Yöntemi Sorunu, Modeli ve Yöntemi
Üniversite ve yüksekö¤retim süreçlerinde amaç, sorun, model, yöntem ve karar belirleme çal›ﬂmalar› bilim ve bulgu ötesi bilim felsefesi, uygulamal› bilim ve
e¤itim felsefesi kapsamlar›nda özgün aç›klama yanlar› önemli olabilen çal›ﬂmalard›r. Bu yönde üniversite e¤itim ve araﬂt›rma felsefesinin ve yöntemlerinin, bilginin
temelleri, iﬂlevleri, sonuçlar› ve etkinli¤i, üretim verimlili¤i çerçevesinde ele almas›
belirginlik kazan›r. Analiz ve sentez araﬂt›rmalar›n›n yüksek verimlilik, içsellik ve
özgünlük yönetimleri, sosyal kat›l›m ve üretim ba¤lam›nda ele al›nmalar›, ilerletilmeleri belirginlik ve önem kazan›r (Reichenbach, 2000).
Yüksekö¤renim derecesi çal›ﬂmalar› daha çok teorik, kavramsal, kapsaml› sorun, model ve yöntem tan›mlama temelli ve amaçl›d›r. Dolay›s›yla, bu ö¤retim ö¤49
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renim derecesinin ayr›ca, bilimsel araﬂt›rma yöntemlerini ba¤›ms›z olarak kullanma yeteneklerini kazand›rmas› istenir. Ayn› yönde lisansüstü ö¤retimi mevcut teori, sorun, model, yöntem, teknik, teknoloji ile felsefe, teori, olgu, süreç, bilgi ve olanaklar ba¤lam›nda sezgi, benzetim, ça¤r›ﬂ›m, teorik, analitik ve sentetik yöntem
ak›l yürütmeleri ile yeni teori, sorun, model, yöntem, teknik araﬂt›rma, geliﬂtirme
ve bulma amaçl›d›r. Yeni teori, sorun, model ve yöntem tan›mlama sürecinde yeni
hipotez geliﬂtirme ve kan›tlama temellidir.
Ele al›nan süreçlerde amaç, sorun, yöntem, karar ve yöntem belirleme yöntemi çal›ﬂmalar› süreçlerin fiziki koﬂullar›na, kaynaklara, olanaklara, analitik bilgilerin sentezleri ile yöntemlerine; bu yönde beliren boﬂluklara, gereksinimlere ve
amaçlara ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›r. Süreçlerin karar belirleme çal›ﬂmalar› sistemlerin geliﬂim çizgilerine, olanaklar›na, kaynaklara, bilim ve yüksekö¤retim felsefeleri bulgular› çerçevesinde ve ötesinde görülen boﬂluklara, gereksinimlere ve amaçlara uygun ana ilkeler, analiz ve sentez ak›l yürütmeler s›ras› ve bütünleﬂtirmesi yönünde gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›r.
Bilim, bilim felsefesi, yüksekö¤retim felsefesi ve ötesine iliﬂkin amaç, sorun,
yöntem ve çözüm belirleme çal›ﬂmalar›n›n isabetlili¤i; gerçekçilik, objektiflik, nedensellik genellik, gerekircilik, do¤rulanabilirlik içsellik, süreklilik, özgünlük, çeliﬂmezlik, bütünlük, aç›kl›k, uygunluk, ekonomiklik düﬂüncelerinin öncelikle etkin ve uygun sentezlerini ve kullan›mlar›n› gerektirmektedir. Yüksekö¤retimde
nesnel ve öznel süreçlere dayal› olarak araﬂt›rma düﬂüncelerinin bir yandan realist,
rasyonalist, determinist; di¤er yandan rasyonalist, idealist düﬂünceleri belirleme ve
iﬂleme çözümlemelerine dayanmas› önemli ve gerekli olmaktad›r. Üniversitelerde
üretim ve ekonomik süreçlerde bir memnuniyetsizlik ve ﬂikâyet var ise, belirli ölçülerde var oldu¤u aç›kt›r ve bu hallerde temel, ikinci derecede gerçek ya da zahiri bir dizi sorunlar oldu¤u belirginlik kazan›r. Bu sorunlar›n oluﬂumunda zamam
zaman determinist idealist düﬂüncelerin ve ›srarl› tutumlar›n belirleyici ve önemli
olduklar› da düﬂünülebilir. Israrl› idealist ve elitik tutumlar›n, di¤er bir yandan da
araﬂt›rma bak›ﬂ aç›lar›n› do¤matizme de yaklaﬂt›rabilir. Dolay›s› ile yüksekö¤retim
ve yüksekö¤retim felsefesinde nesnel, öznel ve özgün süreçlere; realizm, determinizm, pragmatizm, pozitivizm ve idealizm düﬂüncelerinin uygun verimli sentez
dengelerine dayal› bilim, yüksekö¤retim, araﬂt›rma felsefelerinin, bilim ve teknoloji araﬂt›rma düﬂünce aç›l›mlar›n›n önemli ve temel oldu¤u görülür.
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Ayn› yönde bilimsel araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n verimlili¤i ve etkin yönetimi, genel olarak felsefenin olgular›, süreçleri gerçekçi ve ak›lc› tan›mlama, analiz ve sentez yapma, karar verme için geniﬂ bak›ﬂ aç›lar›na önemli ölçülerde ba¤l›
olmaktad›r. Belirtilen bilim dallar› araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar› önceliklerini etkin belirlemenin birinci aﬂamas›, sorunun bilgi felsefesini ve yöntemini, öncelikleri bilmek, öznelliklerini normalleﬂtirmek, objektifleﬂmek; sistem içinde görev ve iﬂlevler üstlenebilmektir. ‹kinci aﬂamas› ise bilimsel düﬂünceler, deterministik ve
analitik çözümleme yöntemleri, sentetik ak›l yürütmeleri içinde yeni düﬂünceler,
önlemler üretebilmektir. Ayn› bak›ﬂ aç›lar› ile yukar›da belirtilen bilgilendirici düﬂüncelerin gerçekçi ve ak›lc› tan›mlama, analiz ve sentez yapma, ortak karar verme
aç›lar› do¤rultusunda düﬂünce geniﬂlikleri yaratmakt›r. Olgulara, olaylara iliﬂkin
deneyler, deneyimler ile yeni, daha ileri iﬂ, üretim ve verimlilik teknikleri geliﬂtirebilmektir (Hegel, 2004). Bu süreçte deneylere ve deneyimlere dayal› ortalamalar›,
genellikleri saptama çal›ﬂmalar› bilim yöntemi kapsam›nda; buna karﬂ›n bulgulara,
koﬂullara dayal› amaçlar›, gerekenleri, ahlaki de¤erleri sezme ve belirleme çal›ﬂmalar› ise uygulamal› bilim felsefesi kapsam›nda çal›ﬂmalar görülmektedir. Bu yüksekö¤retim etkinlikleri ile araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n gerekirci ve analitik sistem yaklaﬂ›m›, iﬂ bölümü ve iﬂ birli¤i ile bilgi ve ürün geliﬂtirme araﬂt›rma çal›ﬂmalar› çerçevesinde ele al›nmas› gerekmektedir. Çal›ﬂmalar›n özelden genele, genelden özele;
çeliﬂmezlik düﬂünce ve sistem yaklaﬂ›mlar› ile ele al›nmas› önem kazanmaktad›r.
Çal›ﬂmalar›n proje ve ürün geliﬂtirme uygulama araﬂt›rma türü çal›ﬂmalar› ön1isans
ö¤retim derecelerinde; temel ve uygulamal› araﬂt›rma çal›ﬂmalar› ise yüksek lisans,
doktora ve doktora sonras› ö¤renim derecelerinde iliﬂkili gerçekleﬂtirilmesi önem
kazanmaktad›r.

Çözümlemeler ve Bulgular
Yüksekö¤retim çözümleme çal›ﬂmalar› genelde süreçler içinde veriler temelli,
bulgular amaçl› benzetim, analiz ve tümdengelim, sentez ve tümevar›m ak›l yürütmeleri çal›ﬂmalar›d›r. Çözümleme çal›ﬂmalar› bilim, son bulgular, süreçler ötesinde
belirsizlikleri, bilinmeyenleri ayd›nlatma somutlaﬂt›rma yönünde bilim ve e¤itim
felsefesi ile ak›l yürütmeleri çal›ﬂmalar›d›r. Bu çal›ﬂmalar ard›ﬂ›k bir dizi analiz, sentez, tümdengelim, tümevar›m ak›l yürütmeleri süreklili¤i ve bütünlü¤ü içinde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalard›r.
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Yüksekö¤retimin nesnel ve öznel süreçleri, temel amac› ve amaçlar› birlikte düﬂünüldü¤ünde; sorular, sorunlar yine bir dizi amprizm, realizm, determinizm; analiz, sentez; teori, yöntem ve uygulama düﬂünceleri çerçevesinde engelleri, dirençleri, zorluklar› öncelikleri ile saptama biçiminde belirir. Yöntemler ise ayn› yönde süreçler, k›s›tlar, yap›sal kararl› iliﬂkiler ve temel gerçeklikler çerçevesinde belirsizlikleri, bilinmeyenleri belirginleﬂtirme; düﬂüncelerin ve varl›klar›n teknik ve ekonomik
düﬂünceler, araçlar ve ürünler geliﬂtirme düﬂünce ve ak›l yürütme dizileri biçiminde belirir, tan›mlan›rlar. Üniversitelerin, yüksekö¤retimin temel amac› nesnel ve öznel süreçlere dayal› olarak sorunlar, teoriler, kararl› ve belirli düﬂünceler, modeller,
yöntemler; görevler ve uygulamalar üretmek, ortaya koymak oldu¤u belirginleﬂir.
Daha baﬂka bir ifade ile süreçler içinde teori ve pratik birlikteliklerinin, verimliliklerinin yüksek katma de¤erlerini saptamak; yönetilmesine, gerçekleﬂtirilmesine arac›l›k etmek oldu¤u belirginleﬂir. Kendisi olabilen, özgüvenli belirli ve kararl›, verimli
bireyler, kurumlar olarak ilerlemeler sa¤laman›n olanakl› oldu¤u belirginleﬂir.
Ayn› yönde iﬂletme, ekonomi, psikoloji, e¤itim ve mühendislik gibi birçok
bilim dallar›n›n sorun, yöntem araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, son somut bulgular›n ötesinde belirsizlikleri, bilinmeyenleri somut bilinenler ve sentezler yönünde ortaya
koyma çal›ﬂmalar›d›r. Bu çal›ﬂmalar bilenen teoriler ve bulgular ötesinde bilinen
teori ve yöntemlere, somut bulgulara dayal› olarak ileri teorik analiz ve sentez çözümleme çal›ﬂmalar›d›r. Dolay›s› ile Türkiye’de bilim dallar› alan›nda sorunlar ve
yöntemlerin, bilim ve teknoloji araﬂt›rma politikalar›n›n genelli¤i yan› s›ra özel,
tikel süreçlerin nesnel ve öznel koﬂullar›na ba¤l› olarak belirli ölçülerde sorunlar›n, özel ve genel çözümleme yanlar›n›n bulundu¤u, bulunmas› gerekti¤i görüldü. Söz konusu sorunlar ve yöntemlerin süreklilik, içsellik, özellik, yerellik ve
özellikle sosyal ve teknik bilimler alan›nda daha belirgin biçimde ortaya ç›kmakta oldu¤u görüldü.
Yine süreçlerde bilim dallar› araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n, sektörler ve yarat›c› fikirler felsefeleri ve ekonomisi son bulgular› ile ele al›nmas›; sorunlar›n, kararlar›n ve önceliklerinin belirginleﬂtirilmesi önemlidir. Bilim dallar› bilgi ve yöntem
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› seçkinlik ve idealizm aray›ﬂlar› yan›nda sektörlerin öncelikle nesnel ve öznel, arz ve talep dengesi gerek koﬂullar›na, deney olanaklar›na,
sorunlar› içsel ve özgün tan›mlama ve çözümleme yaklaﬂ›mlar›na, verimliliklerine uygun ele al›nmalar› önemlidir. Bu çal›ﬂmalar›n, ortaya ç›kan yeni nesnel ko52
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ﬂullar, ekonomik olanaklar ve k›s›tlar, genel talepler, içsel geliﬂme do¤rultular›,
yöntemleri ve öncelikleri ile ele al›nmalar› önemlidir. Çal›ﬂmalar›n, ortak tan›mda, düﬂüncede buluﬂma do¤rultusunda sistematiklik, tutarl›l›k, derinlik, geniﬂlik,
sadelik, basitlik düﬂünceleri ve ilkeleri çerçevesinde ele al›nmas›, düﬂünülmesi
önemli görülmektedir.
Yüksekö¤retim süreçlerinde kaliteli e¤itim ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar› baﬂlang›ç
koﬂullar›na, yerel ve tarihsel sürece, bilimsel düﬂüncelere, araﬂt›rma tekniklerine
dayanan; yöntemli, sürekli ve verimli bir çal›ﬂmalar›d›r. Yüksekö¤retim süreçlerinde sosyoekonomik kaliteli ilerleme ba¤lam›nda düﬂüncelerin sentezlerinin en uygunlar›n›n belirlenmesi, uygulanmas› önemli oldu¤u görülür. Bu görüﬂlerin ve bulgular›n ise ampirist, realist, rasyonalist, determinist, pragmatist, pozitivist düﬂünceler, bak›ﬂ aç›lar› ile analitik ve sentetik düﬂünceler, çözümlemeler; ayn› yönde k›sa
ve uzun dönemli kazan›m çözümlemeleri ile belirmekte oldu¤u görülür. Örne¤in
sürekli içsel ve görgül düﬂünceler içinde kal›n›r ise uzak çevremizdeki ilerdeki riskler, olanaklar, geliﬂmeler ve kazan›mlar görülemeyebilmektedir, ileri sentezler ile
kazan›mlar elde edilemeyebilmektedir. Yine di¤er yandan sadece evrensel ve genel
düﬂünceler içinde kal›n›r ise yak›n çevremizdeki engeller, dirençler ve kazan›mlar
görülemeyebilir, iç ve öz verimlilikler görülemeyebilir, sa¤lanamayabilir.
Dolay›s› ile kaliteli e¤itim ak›l yürütmeleri, ilkeler ile süreçler birlikte gözlendi¤inde; süreçlerin içsel, nesnel ve öznel koﬂullar›nda kendimizi, yeteneklerimizi, olanaklar›m›z›, risklerimizi, içsel önceliklerimizi bilmemizin gerekti¤i görülür; ayn› yönde,
Nesnellik ile öznellik, özellik düﬂüncelerinin,
• Genellik ile özellik, yerellik düﬂüncelerinin,
• D›ﬂsall›k ile içsellik, yerellik düﬂüncelerinin,
• Bireysellik ile sosyallik düﬂüncelerinin,
• Yap›c›l›k, iyileﬂtiricilik ile özgünlük, yenilikçilik düﬂüncelerinin,
• Yöntemlilik, planl›l›k ile sosyoekonomik f›rsat düﬂüncelerinin,
• Keyfilik ile özgürlük, özerklik düﬂüncelerinin,
• Özgürlük, özerklik ile sosyal sorumluluk, ba¤›ml›l›k düﬂüncelerinin,
• Ortalama ile son birim, marjinal üretim kazan›m› düﬂüncelerinin
dengeli, uygun ara bak›ﬂ aç›lar› ve görüﬂlerin dikkate al›nmas›n›n önemli ve temel
oldu¤u görülür.
•
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Bu yönde evrensel bilim ve teknoloji olanaklar› ile yerel içsel olanaklar›n ve dinamiklerin birlikte harekete geçirme çözümlemelerinin iç verimliliklerini geliﬂtirme düﬂünce ve modelleri önemlidir. Yerel ölçeklerde ortalama bilim ve teknolojinin yerel ve genel gereksinimler çerçevesinde geliﬂtirilmesi düﬂüncesi ve modelleri
önemli görünmektedir. Üniversitelerin uygun ve etkin modeli birbirine ba¤l› bir dizi, birbirini izleyen iç içe uygulamal› bilim ve bilim felsefesi düﬂüncelerin ve modellerin uygun içsel ve d›ﬂsal analiz ve sentezleri çerçevesinde somutlaﬂt›r›labilece¤i görüldü. Üniversitelerin genellik, sosyal sorumluluk düﬂünceleri içinde teorik,
temel düﬂünceler yöntemi ö¤retmeye ve geliﬂtirmeye odakl› olmalar› da gerekti¤i
görüldü. Üniversitelerin ayn› yönde bilimsel, yönetimsel ve mali sosyal sorumluluk
içinde özgün, verimli ve özerk çal›ﬂmalar›n›n önemli oldu¤u görüldü.

Sonuç
Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› verimlili¤i ve etkin yönetimi, olgular›, süreçleri gerçekçi ve ak›lc› tan›mlama, analiz ve sentez yapma, karar verme yüksekö¤retim felsefi bak›ﬂ aç›lar›na ba¤l› oluﬂabilmektedir. Bu süreçlerde amaç, sorun, yöntem ve
karar araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar› uygun kararlar› belirleme ve seçme, dolay›s›
ile genel yöntem, analitik sentetik felsefe temelli çal›ﬂmalard›r. Yüksekö¤retim süreçlerinde yüksekö¤retim felsefesi, fizik, kimya, biyoloji, gen, sosyoloji, e¤itim ve
ekonomi bilimleri, felsefeleri; ayn› yönde sosyoekonomik geliﬂme, araﬂt›rma ve kalk›nma felsefeleri do¤rultular›nda ileri özel, tikel belirli bak›ﬂ aç›lar› ve uygulamalar› olan bir üst sentez felsefedir. Yüksekö¤retim felsefesi temel ve uygulamal› bilimler, temel ve uygulamal› e¤itim ve araﬂt›rma iliﬂkilerinin teorik ve pratik vizyonunu, etkinliklerini somutlaﬂt›r›r; katk›lar sa¤lar. Dolay›s› ile yüksekö¤retim felsefesinin yüksekö¤retim bilim ve meslek programlar›n› ve kurumlar›n› günün, gelece¤in
nesnel ve öznel koﬂullar›, gereksinimleri çerçevesinde öncelikli etkin geliﬂtirme düﬂüncelerine, programlar›na, iﬂlerine odakl› olmas› önem kazanmaktad›r.
Yüksekö¤retim sürecinde öngörme, araﬂt›rma süreçlerinde bilim ve bilgi ötesi
amaç, sorun, yöntem ve karar belirleme çal›ﬂmalar› felsefe, bilim felsefesi düﬂünceleri kapsam›nda genel, öznel, tikel ve özgün düﬂünme çal›ﬂmalar›d›r. Süreçlerin yönetimine iliﬂkin amaç, sorun ve yöntemi belirleme, uygunu düﬂünme, bulma, ayd›nlatma, benimseme çal›ﬂmalar›d›r. Ayn› yönde bu ayd›nlatma ve karar çal›ﬂmalar› gerçekçili¤e, deneycili¤e, gerekircili¤e, ak›lc›l›¤a, pozitifli¤e, yenilikçili¤e, araﬂt›r54
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mac›l›¤a, ilerlemecili¤e, uyumlulu¤a, giriﬂimcili¤e, birleﬂtiricili¤e yönelik analiz,
sentez ve felsefe ak›l yürütmelerini içeren çal›ﬂmalard›r.
Dolay›s› ile bilim dallar›n›n sorun, amaç ve yöntem araﬂt›rma çal›ﬂmalar› ortaya ç›kan yeni nesnel koﬂullar, ekonomik olanaklar, içsel geliﬂme modelleri ve öncelikleri çerçevesinde ele al›nmas›, ayd›nlat›lmas› önem kazand›. Özet olarak yüksekö¤retimin genel çal›ﬂmalar›:
Yüksekö¤retim felsefesi, e¤itim bilimi ve düﬂüncesi ile e¤itim ö¤retim programlar›n› geçmiﬂten bugüne günün, gelece¤in, sektörlerin gereksinimlerini, amaçlar›n›, araçlar›n›, olanaklar›n›, yöntemlerini, teknolojilerini ve üretim biçimlerini,
kültür de¤erlerini, sosyal psikolojilerini koﬂullara uygun teorik, deterministik, analitik, sentetik, sistematik ve pratik olarak geliﬂtirmeye odakl›d›r.
• Temel ve uygulamal› bilim dallar› teori ve pratik çal›ﬂmalar›, deney araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›; üniversite, devlet ve sanayi iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar›; önlisans,
lisans ve lisansüstü ö¤retim programlar› çal›ﬂmalar› bir bütünlük içinde birbirlerini sürekli destekleme, yönlendirme, besleme çal›ﬂmalar› temellidir; sektörlerin içsel ve genel toplam verimliliklerini, katma de¤erlerini yükseltme temellidir.
•

Bu yönde yüksekö¤retim etkin yönetiminin birinci aﬂamas› süreçlerde nesnellikleri, öznellikleri ve öncelikleri belirlemesi; öznelliklerini ve kendilerini belirli ölçüde çözümlemesi, sosyalleﬂmesi; sistem içinde önemli görev ve daha çok sosyal
sorumluluk üstelenebilmesidir. ‹kinci aﬂamas› ise bilimsel stratejik ça¤daﬂ düﬂünceler, deterministik ve analitik çözümleme yöntemleri, sentetik bak›ﬂ aç›lar› yönünde gerekli ak›l yürütmeleri içinde yeni düﬂünceler, önlemler öngörüp belirleyebilmesi, ilerletebilmesidir. Ayn› bak›ﬂ aç›lar› ile yukar›da belirtilen gerçekçi ve ak›lc›
tan›mlama, analiz ve sentez yapma, karar verme bak›ﬂ aç›lar› do¤rultusunda düﬂünce ve görüﬂ geniﬂlikleri yaratabilmesidir. Olgular, olaylar; olgulara, olaylara iliﬂkin
deneyler, deneyimler ilerisinde yeni, daha ileri düﬂünce, model, yöntem, iﬂ ve üretim olanaklar›, teknikleri geliﬂtirebilmesidir. Süreçlerde ileri yüksekö¤retim sorunlar›n›n, sürecin nesnel ve öznel koﬂullar›, iç ve d›ﬂ etkenleri, olanaklar› ve k›s›tlar›
ile birlikte ilgili teoriler, modeller ve yöntemler do¤rultusunda belirlenebilece¤i görüldü. Süreç ötesi sorunlar› belirleme, çözme ve karar aﬂamalar›n›n, ileri stratejik
ve taktik karar belirleme aﬂamalar›n›n, temel ilkeler ve politikalar› yan› s›ra halk›n
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kültür de¤erlerini, tercihleri ve önceliklerini uygun biçimde karﬂ›layan, geliﬂtiren;
özgün duygu ve düﬂünceler yaratan olanaklar, önlemler s›ras› bütünlükleri biçiminde ele al›nabilece¤i görüldü.
Yüksekö¤retim felsefesi, temel ve e¤itim bilimleri düﬂünceleri ve modelleri içinde yüksekö¤retim e¤itim öncelikleri, özet ve sonuç olarak, yine aﬂa¤›daki biçimlerde
deterministik, analitik ve sentetik olarak somutlaﬂt›r›lmalar› önemli görülmektedir:
Temel ve uygulamal› bilimler; temel, araﬂt›rma geliﬂtirme, e¤itim, sosyoekonomik kalk›nma, ahlak ve sanat felsefeleri, gereklilikleri, bilgi yöntemleri;
• Yüksekö¤retim felsefesi, temel ve uygulamal› bilimler öncelikleri genellik,
nesnellik, içsellik, süreklilik, tutarl›l›k düﬂünceleri ve uygulamalar›;
• Yüksekö¤retim gereklilikleri, amaçlar›, koﬂullar›, ana konular› ve sorunlar›
ile geliﬂme ve etkinleﬂme do¤rultular›, olanaklar›;
• Yüksekö¤retim düﬂüncesinde iç ve d›ﬂ olanaklar, dinamikler, k›s›tlar ile öznellik, özellik, özgünlük, özgürlük, ba¤l›l›k, ba¤›ms›zl›kl›k ve verimlilik düﬂünceleri;
• Sektörlerin günün ve gelece¤in sa¤l›k, teknik ve ekonomik sorunlar› ile yüksekö¤retimin temel bilim ve ileri meslek e¤itimi gereksinimleri ve içsellikleri.
•
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ﬁ‹RKET G‹R‹ﬁ‹MC‹L‹⁄‹N‹N F‹RMA
PERFORMANSINA ETK‹S‹
Ebru Beyza BAYARÇEL‹K1
Özet
Küreselleﬂmeyle birlikte pazarlardaki rakiplerin art›ﬂ›, rekabetin ﬂiddetini artt›rm›ﬂ,
firmalar› hayatta kalabilmeleri veya rakiplerine karﬂ› üstünlük kurabilmeleri için yeni
kaynak aray›ﬂ›na yönlendirmiﬂtir. ‹çinde bulundu¤umuz bilgi ça¤›, firmalara bilgi, yetenek, marka gibi soyut ve maddi olmayan kaynaklarla zenginliklerini art›rmalar›n› sa¤larken, rakipleri karﬂ›s›nda sürdürülülebilir rekabet avantaj›n› korumak ve geliﬂtirmek için
risk alarak yenilik yapan, pazar ve çevre ihtiyaçlar›n› ve de¤iﬂimleri öngörebilen, yo¤un rekabet karﬂ›s›nda sald›rgan tutumlar sergileyebilen yani giriﬂimci firmalar yaratmaktad›r
Bu çal›ﬂmada ﬂirket giriﬂimcili¤inin firmalar›n performans›n› nas›l etkiledi¤i incelenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Giriﬂimcilik, ﬁirket giriﬂimcili¤i, Performans
Abstract: As a result of globalization the number of the rivals in the market increase,
the intensity of competition also increases. The companies are directed towards a research
for new resources to survive and to become superior upon rivals. While the information era
that we experience, enables the companies to enrich their wealth with intangible resources
such as knowledge, skills and brand, this era also creates entrepreneurial companies which
make innovation by taking risks to build up and maintain sustainable competitive advantage, proactive with capable of forecasting market and environment needs and changes,
and willing to act in an aggressive behavior against intensive competition .In this study, the
effect of corporate enterpreunership on company performance is investigated.
Keywords: Enterpreneurship, Corporate Entrp., Performance
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1. G‹R‹ﬁ‹MC‹L‹K
Giriﬂimcilik ve giriﬂimci kavram› iki as›rdan beri bilinen baﬂta yönetim olmak
üzere birçok bilim dal› taraf›ndan araﬂt›r›lan bir kavramd›r. 21. yüzy›lla birlikte giriﬂimcilik tekrardan gözde araﬂt›rma konular›ndan biri olmuﬂ ve ekonominin yasal
aktörleri gözüyle bak›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Giriﬂimcilik kavram›n› tan›mlamas› ve
aç›klamas› çok basit ve kolay gibi görünse de günümüze kadar yap›lan tan›mlamalar bunu zorlaﬂt›rmaktad›r. Bilim adamlar› ve uygulay›c›lar giriﬂimcili¤i genel olarak “yeni, yenilikçi, esnek, dinamik, yarat›c› ve risk alan” gibi terimler kullanarak
aç›klamaktad›r (Coulter, 2001).
Araﬂt›rmac›lar›n bir k›sm› “f›rsatlar› belirleme ve takip etmenin” giriﬂimcili¤in
önemli bir parças› oldu¤unu vurgularken, di¤er k›sm› “de¤er yaratma, yeni bir iﬂletmenin kurulumu veya mevcut iﬂletmenin büyümesi, yeni ürün ve hizmetlerin
yarat›lma süreci” gibi noktalar›n da önemini vurgulamaktad›r (Coulter, 2001).
Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda giriﬂimci olarak kullan›lan “entrepreneur” kelimesi Frans›zca kelime “entreprende” den gelmektedir ve anlam› “arabulucu (go-between; between-taker)” dur (Hisrich, Peters, Shepher, 2005). Latincede “intre” kökünden gelen giriﬂimci kavram›, ‹ngilizcede “enter” giriﬂ ve “pre” ilk kelime köklerinden gelmekte ve entrepreneur yani ilk giriﬂen, baﬂlayan anlam›na gelmektedir
(‹raz, 2005). “Entreprendre” teriminden türetilen di¤er terimler ise “giriﬂimcilik”
anlam›na gelen “entrepreneurship”, “giriﬂimsel” anlam›na gelen “entrepreneurial”
ve “ giriﬂimsel süreç” anlam›na gelen “enterpreneurial process” terimleridir. “Giriﬂimcilik” sahip oldu¤u yaklaﬂ›m› belirtirken “giriﬂimsel süreç” ise giriﬂimcinin nelerle u¤raﬂt›¤› sorusuna cevap aramaktad›r (Ar›kan, 2002).
Risk ve giriﬂimcilik aras›ndaki ba¤ 17. yüzy›lda ortaya ç›km›ﬂt›r. Cantillon “giriﬂimci” kavram›n› ekonomi ba¤lam›nda kullanan ilk kiﬂidir. ‹rlanda as›ll› ekonomist Richard Cantillon 1755 y›l›nda yay›nlad›¤› Essai sur la nature du commerce
en general eserinde ekonomiye etki eden ve onlar› biçimlendiren ekonomik ajanlar› üçe ay›rm›ﬂt›r. Bunlar; kaynaklara sahip olan kiﬂiler yani arazi sahipleri (sermayedarlar), kiralanarak veya bedeli ödenerek iﬂ yapan profesyoneller ve kaynaklara
sahip olanlarla profesyonelleri bir araya getiren giriﬂimcilerdir (arabulucular). Arazi sahipleri ve profesyoneller bir baﬂkas›n›n yönlendirmesine ihtiyaç duyarken, giriﬂimciler iki grubu organize eden ajanlard›r (Lynskey ve Yonekura, 2002). Cantillon’a göre giriﬂimci “gelecekte henüz beli olmayan bir fiyattan satma fikriyle mal ve
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hizmetleri belli bir fiyattan sat›n alan, bir baﬂka deyiﬂle sigortalanm›ﬂ riski üstlenen
kiﬂi’dir”. Giriﬂimci f›rsatlar› de¤erlendirirken sürekli risk alabilen bireylerdir. Bu bireyler sermayesi veya paras› olan fakat kiﬂisel olarak f›rsatlar› de¤erlendirmeyi tercih etmeyen yat›r›mc›lar için köprü görevi sunmaktat›r (Coulter, 2001).
Bir di¤er Frans›z iktisatç› olan Nicolas Baudeau (1730-1792) giriﬂimcilik anlay›ﬂ›na yenilik kavram›n› yerleﬂtiren ilk yazard›r. O dönemin fizyokratlar›ndan olan
Jacques Turgot’a göre giriﬂimci hem kapitalist hem de sermaye sahibidir. Giriﬂimcilik yap›lan bir sermaye yat›r›m›n sonucu olarak ortaya ç›kan, yönetilen ve geliﬂtirilen iﬂlerdir (Lynskey ve Yonekura, 2002).
20.yüzy›lda Avusturyal› ekonomistler Kirzne ve Schumpeter, Neo-Klasik ekonominin temeli olan denge teorilerini eleﬂtirerek bu teorilerin giriﬂimcili¤i gerçek
anlamda aç›klayamad›klar›n› ileri süren önemli iki yazard›r. Yazarlar›n ç›k›ﬂ noktas› ekonominin bir sistem oldu¤u fakat de¤iﬂimlerin neo-klasiklerin söyledi¤i gibi
d›ﬂar›dan de¤il içerden yani teknolojik de¤iﬂimden geldi¤idir (Coulter, 2001; Top,
2006; Çetindamar, 2002). Joseph Schumpeter (1934) “The Teory of Economic Development” isimli eseri ile giriﬂimcili¤in ekonomik teorisinin temellerini atm›ﬂt›r.
Yazar “de¤iﬂimin dinami¤inin giriﬂimci” oldu¤unun üstüne vurgu yaparak giriﬂimcilerin dinamik bir pazar süreci yaratmak için sürekli olarak kendilerini de¤iﬂtirmek ve yenilemek zorunda olduklar›n› ileri sürmektedir.
Schumpeter (1934) giriﬂimciye “yarat›c› y›k›c›l›k” (creative destruction) yani
mevcutta bulunan ürünlerin, süreçlerin, fikirlerin, iﬂlerin yerini yeniyle de¤iﬂtirme
görevini atfetmiﬂtir. Böylelikle eski, verimsiz ve baﬂar›s›z olan yaklaﬂ›mlar ve ürünler daha iyileriyle yer de¤iﬂtirecek bu da gelenekselin y›k›lmas›na ve yeninin yarat›lmas›n› sa¤layacakt›r (Coulter, 2001). Düﬂünüre göre risk alma özelli¤i giriﬂimciyi aç›klamada yeterli de¤ildir, yenilik yapma, yeniliklerle yeni birleﬂimleri yaratma
bir giriﬂimcide olmas› gereken özelliklerdendir. Schumpeter’a (1934) göre yeni birleﬂimlerden oluﬂan yenilikler aﬂa¤›da s›ralanan noktalar› kapsamaktad›r.
•
•
•
•
•
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Israel M. Kirzner (1982) giriﬂimcili¤i “pazarda oluﬂan kâr f›rsatlar›n proaktif
davran›ﬂlarla yakalamak” olarak belirtirken, girimciyi de “baﬂkalar›n›n göremedi¤i
f›rsatlar› önsezileri ve içgüdüleriyle hareket eden kiﬂi” olarak tan›mlam›ﬂt›r
(Lynskey ve Yonekura, 2002). Yönetim biliminin sayg›n kurumlar›ndan Academy
of Management giriﬂimcilik terimini “yeni iﬂletme, küçük iﬂletme ve aile iﬂletmesinin kurulmas› ve yönetilmesi” olarak betimlenmiﬂtir (Shane, 1997).
Günümüzde giriﬂimcilik kavram›, halen iﬂ adam›, iﬂ bilen, yönetici, patron,
kendi iﬂini kendi kurma çabas› içinde bulunan anlamlar›nda kullan›lmaktad›r.
Kendi iﬂini kurma çabalar› gösteren kiﬂinin iﬂin özellikleri hakk›nda baz› yeteneklerinin olmas› gerekir. Bu yetenek sayesinde giriﬂimci, pazardaki ﬂiddetli rekabete
ra¤men iﬂletmelerin baﬂar›l› olabilmesi için baﬂkalar›n›n fark edemedi¤ini fark etme veya pazarda uygun boﬂluklar› görüp, onlar› birer iﬂ fikrine dönüﬂtürebilme beceri ve yetene¤i göstermektedir.
Geliﬂmeler göstermektedir ki, giriﬂimcilik ard› arkas› kesilmeyen yenilikleri
gerçekleﬂtirme ﬂeklinde de ortaya ç›kmaktad›r. Giriﬂimcili¤in gücü yenilik yapma
ve yapt›¤› yenilikleri iﬂ dünyas›nda somut ticari ürünlere dönüﬂtürülebilme kapasitesine dayanmaktad›r. Bu aç›dan da giriﬂimci sürekli yenilik yapan kiﬂi veya kiﬂiler
anlam›nda da kullan›lmaktad›r (Küçük, 2005).

1.1. Giriﬂimci ve Özellikleri
Yönetim literatüründe yap›lan araﬂt›rmalar ve çal›ﬂmalar göstermektedir ki ne giriﬂimci ne de giriﬂimci özellikleriyle ilgili herkes taraf›ndan kabul edilen bir tan›m ve
özellikler listesi bulunmamaktad›r. 1700’lerden günümüze uzanan sürede kavramla
ilgili belli baﬂl› temel özellikler sabit kalm›ﬂ yanlar›na yeni özellikler eklenmiﬂtir.
Giriﬂimcilik tan›mlar› incelendi¤inde hemen hepsinde giriﬂimcilerin sahip olmas› gereken davran›ﬂ biçimleri olarak; (1) inisiyatif alma, (2) kaynaklar› ve koﬂullar› kullan›labilir de¤erlere dönüﬂtüren sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme
yapma ve yeniden yap›land›rma, (3) risk ve baﬂar›s›zl›¤› kabul etme davran›ﬂlar› yer
almaktad›r (Hisrich, Peters ve Shepher, 2005).
Gündo¤an (2008) giriﬂimcileri dünyaya en geniﬂ aç›dan bakan vizyonlar›, geçmiﬂten gelece¤e uzanan stratejileri ve ekonominin bütün kesimlerimi dönüﬂtüren
yat›r›m projeleriyle, kendi ülkeleriyle birlikte bütün ülkeleri dönüﬂtürmenin yolunu gösteren kutup y›ld›zlar› olraka tan›mlarken, Tutar ve Küçük (2003), giriﬂimci61
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yi , “toplumun gereksinim duydu¤u, dolay›s›yla talep edilebilir bir mal veya hizmeti bulup, üretmeye giriﬂen ve yarat›c›l›¤› ile buna ön ayak olan kiﬂi” olarak tan›mlam›ﬂt›r. Yazarlar, bir iﬂletmenin ekonomik düzende baﬂar›l› olabilmesi, giriﬂimcilerin seçti¤i mal ve hizmetler ve bunlar›n üretilmesi için gerekli üretim teknikleri; pazarlardaki fiyatland›rma politikalar› konusunda ald›klar› karalara ba¤l›d›r.
Giriﬂimci, her zaman bilinmeyenle ilgilenen, gelece¤i kurcalayan, olas›l›klardan
olanaklar yaratan ve kar›ﬂ›kl›klar› uyuma çevirebilen yarat›c› kiﬂili¤e sahip bireylerdir (Gerber, 2003). Schumpeter’in (1934) de vurgulad›¤› gibi giriﬂimci de¤iﬂik üretim faktörlerini bir araya getirerek, risk alarak yenilik yapabilen ve riskin sonuçlar›na katlanabilen ve f›rsatlar› rakiplerinden önce fark edebilen kiﬂidir.
Giriﬂimcilik ve giriﬂimci kavramlar› farkl› bilim dallar› taraf›ndan aç›klanmaktad›r. Bir ekonomist için giriﬂimci, kaynaklar›, iﬂgücünü, materyalleri ve di¤er kaynaklar› bir araya getirerek önceki de¤erinden daha büyük bir de¤er yarat›rken ayn› zamanda da de¤iﬂimi, yenilikçili¤i ve yeni düzen anlay›ﬂ›n› ortaya koyan birey olarak
tan›mlanmaktad›r. Bir psikolog için ise giriﬂimci, bir ﬂeyler elde etme veya bir ﬂeylere ulaﬂma, deneyler yapma, baﬂarma veya baﬂkalar›n›n otoritesinden kaçma veya
otoriteye sahip olma gibi güçlerle harekete geçen bir birey olarak tan›mlanmaktad›r.
Bir iﬂadam› için ise giriﬂimci, bir tehdit unsuru, sald›rgan bir rakip anlam›na gelebilece¤i gibi bir müﬂteri, bir tedarik kayna¤› veya di¤erlerinin refah› ve mutlulu¤u için
kaynaklar› faydal› hale getiren, kay›plar› azaltan ve yeni iﬂler oluﬂturan, çal›ﬂan bir
birey olarak tan›mlanmaktad›r. (Hisrich, Peters ve Shepher, 2005).

1.2.ﬁirket Giriﬂimcili¤i
Firmalar sertleﬂen rekabet ortam›na daha h›zl› uyum sa¤layabilmek, rekabet
avantaj›n› kaybetmemek, sürekli yenilik yapabilmek için ürünlerini ve hizmetlerini nas›l ürettiklerini ve sunduklar›n› yeniden gözden geçirmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Yeni oluﬂan bu düzende kendisini en çabuk yenileyebilen, esnek, risk alabilen,
proaktif olabilen ve yeni ürün/ hizmet farklar›n› yaratabilen firmalar sürdürülebilir
rekabete sahip olacak firmalard›r.
20.yüzy›l›n sürdürülebilir rekabet kayna¤› bilgi, etkili ﬂirket giriﬂimcili¤i sonucu
ortaya ç›kabilmektedir (Kuratko, Ireland & Hornsby, 2001). Art›k günümüz iﬂletmeleri rekabet avantaj›n› korumak ve geliﬂtirebilmek için, çal›ﬂan ve örgüt birimleri aras›ndaki bilgi ak›ﬂ›n› ve bilgi birikimlerini oluﬂturmak ve yönetmekle ilgilenmeye baﬂ62
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lam›ﬂt›r. Dess ve arkadaﬂlar› (2003), iﬂletmenin sahip oldu¤u etkin giriﬂimcili¤in, bilgiyi geliﬂtirmek ve bu bilgiyi rakiplerden daha üstün olabilmek için yenili¤in (inovasyonun) kayna¤› olarak ileri sürmektedir. Di¤er taraftan, Zahra ve arkadaﬂlar› (1999),
“resmi ve gayri resmi ﬂirket giriﬂimcili¤i faaliyetlerinin ﬂirket performans›n› yeni bilgi
kaynaklar› yaratarak zenginleﬂtirebilece¤ini ve bu yeni bilgi kaynaklar›n›n, yeni yetkinlikler oluﬂturmak veya mevcut olan bilgiyi canland›rmak için temel oluﬂturaca¤›n›” savunmuﬂlard›r. Bu ba¤lamda ﬂirket giriﬂimcili¤i de¤erli, yeni, eﬂsiz, rekabetle ilgili bilginin oluﬂturulmas›n›, kullan›lmas›n› ve uygulanmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
1980’lerde giriﬂimcilik alan›nda yap›lan birçok araﬂt›rma “giriﬂimci” olarak birey üzerine odaklanm›ﬂt›r. Özellik yaklaﬂ›m›, giriﬂimci olan bireyin, yeni iﬂ kurulumu için sahip olmas› gereken kiﬂilik özelliklerini ve motivasyon kaynaklar›n› irdelemiﬂtir (Zahra, Jennings & Kuratko,1999). Daha sonraki araﬂt›rmalarda bu yaklaﬂ›m› kullanan araﬂt›rmac›lar, giriﬂimcilik kavram›n›n ölçülmesi, tekrarlanmas› ve
genelleﬂtirilmesin de problemlerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Strateji, yap› ve performans iliﬂkisinde firma davran›ﬂ›, insan özellikleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, anlaﬂ›lmas›, ölçülmesi ve yönetimsel uygulamlara uyarlanmas› daha uygun oldu¤u görülmüﬂtür (Covin
& Slevin, 1991). Bu sonuçlar firma düzeyi giriﬂimcilik yaklaﬂ›m›n› yani ﬂirket giriﬂimcili¤i kavram›n› günümüze taﬂ›m›ﬂt›r.
Bireysel giriﬂimcilikte oldu¤u gibi iﬂletmelerde de giriﬂimcilik faaliyetlerini baﬂlatan ve uygulayanlar o firman›n çal›ﬂanlar›d›r. ‹ﬂletmeler çal›ﬂan bireyleri olmaks›z›n, tek baﬂ›na faaliyetlerini gerçekleﬂtiremezler, bu yüzden de iﬂletme içinde gerçekleﬂen tüm faaliyetler o örgüt bireylerinin faaliyetleri sonucu ortaya ç›kar. Bu da göstermektedir ki bireylerinin faaliyetleri, o iﬂletmenin yenilikçi, proaktif ve risk alma
e¤ilimini oluﬂturan faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir (Stevenson ve Jarillo, 1990).
Giriﬂimcilik modellerinde davran›ﬂsal modeller kullan›lmaktad›r, bunun nedeni giriﬂimcilik sürecine davran›ﬂlar›n, niteliklerden ve özeliklerden daha çok anlam
katmas›d›r. Nas›l bir bireyin psikolojik profili o bireyi giriﬂimci yapm›yorsa, iﬂletmelerinde davran›ﬂsal olmayan örgüt düzeyindeki özellikleri firmay› giriﬂimci yapmamaktad›r. Bir firmay› giriﬂimci yapan örgütün faaliyetleridir, bu da bireylerin
davran›ﬂlar›n›n firma giriﬂimcilik e¤ilimi üzerindeki vazgeçilmezli¤ini göstermektedir (Covin & Slevin, 1991).
Son 15 y›l›k stratejik yönetim yaz›n› incelendi¤inde, giriﬂimcilik kavram›n›n bireysel düzeyden firma düzeyine, firma davran›ﬂ› olarak ﬂirket giriﬂimcili¤i, kurum63
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sal giriﬂimcilik, içgiriﬂimcilik kavramlar› olarak önemi artm›ﬂt›r. Firma davran›ﬂ› olarak görülen giriﬂimsel oryantasyon stratejik yönetim literatüründe farkl› tan›mlamalarla kavramlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Günümüz firmalar›n›n giriﬂimcilik için yeni pazarlara girmek, yeni ürün sunmak ve performanslar›n› artt›rmak için risk alma,
yenilik yapma ve proaktif davran›ﬂlarda bulunma e¤iliminde olduklar›n› göstermektedir (Dess ve Lumpkin, 1996). Yap›lan araﬂt›rmalar firman›n büyüklü¤ü, geçmiﬂ
performans›, stratejisi, kültürü, üst yönetimin de¤erleri ve tüm kaynaklar›n, ﬂirket
içi giriﬂimcilik iklimini etkileyen önemli unsurlardan oldu¤u vurgulanmaktad›r (Covin ve Slevin, 1991; Guth ve Ginsberg, 1990; Dess ve Lumpkin, 1996). Ayr›ca örgütün yap›s›, kültürü ve stratejisinin, giriﬂimcilik oryantasyonu (e¤ilimleri) üzerine
etkilerini ampirik yönden inceleyen ve aralar›ndaki pozitif yönlü iliﬂkiyi ortaya koyan birçok araﬂt›rma bulunmaktad›r (Zahra, 1991; Covin ve Slevin, 1994).
ﬁirket giriﬂimcili¤inin genel olarak tan›m›, ﬂirketin mevcut bünyesinde oluﬂan
giriﬂimcilik düzeyidir. Giriﬂimcilik araﬂt›rmalar› üç temel alan üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bunlardan ilki, giriﬂimcinin bireysel kiﬂilik özellikleri üzerinde vurgu yapan, ﬂirket içinde tan›nmas› ve desteklenmesini sa¤layan ﬂirketiçi bireysel giriﬂimciliktir.
Bu en popüler tan›mlardand›r (Pinchot, 1985; Knight, 1997; Coper,1994; Shane,
1994; Kanter, 1982;). ‹kincisi, iﬂletmelerin yeni teﬂebbüsler oluﬂturmas› ve mevcut
iﬂletmeyle oluﬂan yeni teﬂebbüslerin uyumuna odaklanmas›d›r (Vesper, 1984; Carrier, 1994; Block and MacMillan, 1993; Burgelman, 1983; Venkatraman, MacMillan, and McGrath,1992). Üçüncü odaklan›lan alan ise, “giriﬂimcilik” felsefesinin örgütün faaliyetlerine ve görünümüne yay›labilen iﬂletmeler ve bu iﬂletmelerin karakteristik özellikleridir. (Drucker, 1985; Pinchot, 1985; Stevenson ve Jarillo, 1990;
Churchill, 1995), (Covin ve Miles, 1999). Bu yaklaﬂ›m giriﬂimsel yönetim (entrepreneurship management) (Stevenson & Jarillo, 1990), giriﬂimsel duruﬂ (entrepeneurial posture) (Covin, 1991), firma düzeyi giriﬂimcilik (Morse, 1996), giriﬂimci
stratejisi oluﬂturma (entrepreneurship strategy making) (Dess, Lumpkin, & Covin,
1997), yenilikçi yönetim (innovative management) (Khandwalla, 1977) ve giriﬂimsel yönelim (entreprenurial orientation) (Lumpkin ve Dess, 1996; Knight, 1999)
gibi farkl› terimler kullan›l›larak aç›klanmaktad›r.
ﬁirket giriﬂimcili¤i (Corporate Entrepreneurship), iﬂletmelerin mevcut bilgilerini kullanarak ya da yeni bilgiyi yaratarak geliﬂtirdikleri, ö¤renme yeteneklerine
dayanmaktad›r (Floyd ve Wooldridge, 1999; McGrath, 2001; Zahra, Nielsen, ve
64
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Bogner, 1999). Bu ö¤renme süreçleri örgütün entelektüel sermayesi, özellikle insan
ve sosyal sermayelerine ba¤›ml›d›r (Hayton 2005).
Giriﬂimci firmalar›n sahip oldu¤u yenilik yapabilme, de¤iﬂimi baﬂlatabilme yetenekleri bu iﬂletmeleri de¤iﬂime ustal›kla ve esneklikle tepki vermelerini ve di¤er iﬂletmelerden farkl›laﬂmalar›n› sa¤lamaktad›r (Naman ve Slevin, 1993). ﬁirket giriﬂimcili¤i kavram›, bilim adamlar›, iﬂadamlar› ve yazarlar taraf›ndan farkl› ﬂekillerde kavramlaﬂt›r›lmaktad›r. Burgelman (1983), ﬁirket giriﬂimcili¤ini, farkl›laﬂma amac›yla
kaynaklar›n farkl› ve yeni bir ﬂekilde bir araya getirilmesi, iç büyüme yoluyla iﬂletmenin temel faaliyet alan›n›n d›ﬂ›nda ya da faaliyet alan›na yak›n alanlardaki faaliyetlerini sürdürmesi olarak tan›mlam›ﬂt›r. Zahra’n›n (1991) gözlemelerine göre “ﬂirket giriﬂimcili¤i, kurulu iﬂletmenin içinden ürün ve süreç yenilikleri, pazar geniﬂlemeleriyle yeni iﬂletme kurmak için resmi ve resmi olmayan faaliyetlerdir”. Bu faaliyetler, kurumsal, stratejik iﬂ birimi, fonksiyonel veya proje seviyelerinde oluﬂturulabilir ama amaç iﬂletmenin pazardaki rekabetçi konumunu ve finansal performans›n› iyileﬂtirmektir”. ﬁirket giriﬂimcili¤i kavram›n› uzun çal›ﬂmalardan sonra aç›klamaya çal›ﬂan Sharma ve Chrisman (1999) ise, bunu mevcut örgütün yenilikçilik ve yenilenmeyle canlanmas› ya da yeni örgüt yarat›lmas› ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r.
Covin ve Miles (1999) firmalar›n risk almas›n›, özerk davranmas›n›, proaktif ve
rekabetçi sald›rganl›k sergilemesini, giriﬂimcilik özelliklerini tan›mlamak için yeterli bulmam›ﬂt›r. Yazarlara göre ﬂirket giriﬂimcili¤i, firmalar›n rekabetçi konumlar›n›
kaybetmemek ve sürdürülebilir yüksek performans için örgütün yeniden tan›mlanmas›, içinde bulundu¤u pazarlar›n ve endüstrinin canland›r›lmas› ve yenilenmesi
için harcanan çabalar› göstermektedir.
Guth ve Ginsberg (1990) ﬁirket giriﬂimcili¤ini ﬂirket içi teﬂebbüs ve stratejik yenilenme olarak ikiye ay›rarak ele alm›ﬂt›r. ﬁirket içi teﬂebbüs; varolan iﬂletmenin içerisinde farkl› bir iﬂletmenin yarat›lmas›, stratejik yenilenme; örgütün dayand›¤› temel de¤erlerde ve düﬂüncelerde gerçekleﬂtirilecek yenilikler yoluyla örgütün kültürünün, yap›s›n›n, süreçlerinin, ürünlerinin de¤iﬂtirilmesi olarak ifade edilmektedir.
Yüksek düzeyde belirsizlik ve bilgi yo¤unlu¤u ﬁirket giriﬂimcilik yönetimini,
geleneksek yönetim ﬂeklinden farkl›laﬂt›rmaktad›r (Kanter, 1985). ﬁirket giriﬂimcili¤ini destekleyen iﬂletmelerde yönetim otoritesinin merkezden astlara devredilmesini, kararlara kat›l›m›, iﬂbirli¤ini, bürokrasiden kaç›nmay›, risk ve yarat›c›l›¤› desteklemeyi içermektedir (Luchsinger & Bagby, 1987).
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Gerek bilimsel, gerekse popüler bas›n yazarlar› giriﬂimcili¤in yüksek performansl› firmalar için en önemli özellik oldu¤unu iddia etmektedir. Stratejik yönetimin geliﬂmesiyle birlikte giriﬂimsel e¤ilim kavram› yeni giriﬂimler yerine yeni giriﬂimlerin oluﬂumunu sa¤layan süreçler, uygulamalar, yöntemler, karar verme faaliyetleri olarak ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Buna ba¤l› olarak giriﬂimsel oryantasyon
iﬂletmenin ne yapt›¤›ndan ziyade nas›l faaliyet gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r
(Lumpkin & Dess, 1996).
Yeni bilginin iﬂletme içinde yarat›lmas› ve iﬂletmeye kazand›r›lmas›; mevcut
kaynaklarla yeni bilgi ve kabiliyetlerin bütünleﬂmesinden oluﬂacak yeni bilgi kal›plar›n› oluﬂturma e¤ilimi, giriﬂimsel oryantasyonun alt›nda yatan temel düﬂüncedir.
Bu sayede iﬂletmeler sürekli olarak f›rsatlar› yakalayabilmekte ve bu f›rsatlardan
faydalabilmektedir. Bu ba¤lamda, ﬂirket giriﬂimcili¤i, iﬂletmelerin yeni bilgi birleﬂimleri yarat›p, kullanmalar› do¤rultusunda firman›n sürekli ö¤renme ve unutma
kabiliyetine de ba¤l› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r (Hayton, 2005).

2.ﬁ‹RKET G‹R‹ﬁ‹MC‹L‹⁄‹ VE PERFORMANS ‹L‹ﬁK‹S‹
Firma davran›ﬂ› olarak giriﬂimcilik e¤ilimi ve performans aras›ndaki iliﬂkiyi birçok farkl› görüﬂle irdeleyen araﬂt›rmac›lar Lumpkin ve Dess (1996)’dir. Yazarlara
göre firman›n içinde bulundu¤u endüstri, çevresel faktörler, yap›sal ve yönetsel
özellikler gibi durumsal faktörler, o iﬂletmenin baﬂar›l› olabilmesi için gerekli giriﬂimcilik e¤ilimini nas›l yap›land›raca¤›n› belirlemektedir. Schollhamer ise (1982),
giriﬂimsel e¤ilimleri rekabet avantaj› kazanabilmenin ve sonucunda da parasal
ödüllere sahip olabilmenin anahtar› olarak görmektedir (Covin ve Slevin, 1991).
ﬁirket giriﬂimcilik boyutlar› firmalar›n verimlili¤ini ve büyümesini geliﬂtirmekte ve içinde bulundu¤u rekabet ortam›na göre zaman içinde performans göstergelerine olan etkilerini artt›rmaktad›r (Kanter, 1985; Dess ve Lumpkin, 1996; Zahra,
1993; Zahra & Covin, 1995). Yap›lan deneysel araﬂt›rmalar giriﬂimsel oryantasyonun firma performans›n›, firman›n proaktifli¤ini, risk alma isteklili¤ini ve yeni
ürün, süreç ve hizmetleri etkileyerek artt›rd›¤›n› göstermektedir (Kuratko, Montagno, & Hornsby, 1990; Lumpkin & Dess, 1996; Zahra, Covin, & Zahra, 1995). Ancak bu araﬂt›rmalar›n ço¤unda firma performans›n›n, finansal ölçütlerle özellikle
kârl›l›k ve büyüme yönüyle ölçüldü¤ü görülmektedir. En çok kullan›lan finansal
ölçütler; yat›r›mlar›n karl›l›¤›, varl›klar›n karl›l›¤›, sermayenin kârl›l›¤›, sat›ﬂlardaki
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büyüme, net kar marj›, çal›ﬂanlar›n say›s›ndaki art›ﬂ ve pazar pay›nda büyümedir.
Firma davran›ﬂ› olarak giriﬂimsel oryantasyonla ilgili araﬂt›rmalar incelendi¤inde firman›n giriﬂimsel davran›ﬂlar sergilemesinin firma performans›n› art›raca¤› tezinin savunuldu¤u görülsede baz› amprik sonuçlar bu teze z›t düﬂmektedir. Giriﬂimsel oryantasyon performans iliﬂkisinin incelendi¤i araﬂt›rmalar›n en büyük k›s›d› ise, aralar›nda neden olumlu iliﬂki beklendi¤i sorusunu cevaplayacak yeterli teorik aç›klaman›n olmamas›d›r (Hayton, 2002).
Zahra, Nielsen ve Bogner (1999) giriﬂimsel oryantasyon ve performans aras›nda olumlu iliﬂki beklenmesinin nedenini, giriﬂimcili¤in firma içinde bilgiyi yaratmas› ve kald›raç etkisi göstermesine ba¤lam›ﬂt›r. Bu durum d›ﬂ çevre ve örgüt içi
faktörlere karﬂ› resmi ve gayri resmi giriﬂimcilik davran›ﬂlar›n› oluﬂturmaktad›r.
Oluﬂan giriﬂimcilik davran›ﬂlar›, örgütün ö¤renme süreçlerini canl› tutarak, teﬂvik
etmektedir. Buna ba¤l› olarak üretilen yeni bilgi yeni yetenekleri ortaya ç›kar›rken,
mevcut yetenekleri de canland›rmaktad›r. Bilgi, firmalara rekabet avantaj› sa¤layan
en temel kaynaklardan biridir. Bu yüzden, giriﬂimsel oryantasyona sahip firmalar›n
daha iyi performans sergilemeleri beklenmektedir. Baﬂka bir bak›ﬂ aç›s›yla giriﬂimsel oryantasyon bilginin üretilmesini, bütünleﬂtirilmesini ve kullan›m› kolaylaﬂt›rmaktad›r (Nonaka, 1994), bu da firmalar›n farkl›laﬂt›rma ya da maliyet liderli¤i gibi jenerik stratejileri takip etmelerini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Sonuç olarak ayn› stratejiyi takip eden giriﬂimci firmalar›n, giriﬂimci olmayan firmalardan daha üstün performansa sahip olmalar› beklenmektedir (Hayton, 2002).
Yönetim yaz›n›nda giriﬂimsel oryantasyon ve firma performans› aras›ndaki iliﬂkiyi
inceleyen say›s›z çal›ﬂma bulunmaktad›r. Zahra (1993) farkl› endüstri çevrelerinde
yapt›¤› araﬂt›rmada, giriﬂimsel davran›ﬂ›n firman›n sat›ﬂ gelirleri ve sat›ﬂlardaki büyüme gibi finansal performansla iliﬂkili oldu¤u sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Bu sonuçlar› Zahra
ve Covin (1995) 108 firma üstünde yapt›klar› boylamsal çal›ﬂma bulgular›yla desteklemiﬂ giriﬂimsel davran›ﬂ ve performans aras›nda anlaml› iliﬂki oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
Wiklund ve Shepherd (2003) giriﬂimsel oryantasyonu firman›n bilgi kaynaklar›yla performans aras›nda ﬂartl› de¤iﬂken olarak incelemiﬂ ve araﬂt›rma sonucunda
giriﬂimsel oryantasyonun bilgi kaynaklar›n› etkileyerek firma performans›n› artt›rd›¤›n› kan›tlam›ﬂlard›r. Ayn› yazarlar 2005 y›l›nda küçük iﬂletmelerde yapt›klar›
GO-performans çal›ﬂmalar›nda da ise giriﬂimsel oryantasyonun küçük iﬂletme performans›n› olumlu etkiledi¤ini ortaya koymuﬂlard›r (Wiklund ve Shepherd, 2005).
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Yap›lan baz› araﬂt›rmalar da ise giriﬂimsel oryantasyon ve performans aras›nda
düﬂük ya da hiçbir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bunlardan; Lee ve arkadaﬂlar› (2001) giriﬂimsel oryantasyon ve baﬂlang›ç performans› aras›nda çok düﬂük olumlu bir iliﬂki bulmuﬂtur. Slater ve Narver (2000) giriﬂimsel oryantasyon ve iﬂletme karl›l›¤›
aras›nda hiçbir iliﬂkiye rastlanamazken ayn› ﬂekilde Smart ve Conant (1994), giriﬂimsel oryantasyon ve performans aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulamam›ﬂlard›r. Hart
(1992) ise giriﬂimsel strateji izleyen firmalar›n içinde bulundu¤u sert durumlar›n,
düﬂük performansa neden olabilece¤ini iddia etmiﬂlerdir.
Araﬂt›rma sonuçlar›n›n farkl› olmas›, araﬂt›rma yöntemlerinin farkl›l›¤›ndan ortaya ç›kabilmektedir. Bu birbiriyle çeliﬂen sonuçlar giriﬂimsel oryantasyonun performans› her zaman olumlu etkiler sonucunu de¤iﬂtirmektedir. Lumpkin ve Dess
(1996) giriﬂimsel oryantasyon ve performans aras›ndaki iliﬂkinin çok karmaﬂ›k ve
duruma özel oldu¤unu savunurken, bu iliﬂkinin gücünün hem örgüt içi hem de örgüt d›ﬂ› çevre özelliklerine ba¤l› oldu¤unu da vurgulam›ﬂlard›r.

3. SONUÇ
Strateji yaz›n›, giriﬂimcilik kavram›n›n firman›n stratejik yönetimi ac›s›ndan ne
kadar önemli oldu¤u konusuda hem fikirdir. Bu konuyla ilgili yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar ve kurulan teoriler, giriﬂimcilik e¤iliminin örgütün uzun vadeli baﬂar›s›n›n en
önemli birleﬂeni oldu¤unu varsaymaktad›r (Kanter, 1985; Pinchot, 1985). Bu varsay›m do¤rultusunda mevcut ve yeni teﬂebbüslerin yüksek performans gösterebilmeleri sahip olduklar› güçlü giriﬂimcilik e¤ilimlerine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir (Covin &
Slevin, 1991; Zahra, 1993; Zahra ve Covin, 1995; Wiklund ve Shepherd, 2005).
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KARGO ÇALIﬁANLARININ MEMNUN‹YET‹N‹N
‹NCELENMES‹
Günay YEﬁ‹LBAﬁ1

Özet
Kargo taﬂ›mac›l›¤› geliﬂen teknoloji ve küreselleﬂen dünya ile birlikte giderek daha da
önem kazanmakta ve di¤er taﬂ›mac›l›k türlerine göre ekonomideki pay› artmaktad›r.
‹ﬂletmeler aç›s›ndan gerek müﬂteri memnuniyeti, gerekse maliyetleri azaltma aç›s›ndan
lojistik yönetimi hayati önem taﬂ›maktad›r. Buradan hareketle çal›ﬂmada kargo firmalar›nda çal›ﬂanlar›n memnuniyeti ortaya konulmas› ve sonuçlar›n de¤erlendirilerek
daha baﬂar›l› uygulamalara geçilmesi noktas›nda öneriler geliﬂtirilmesi amaç edinilmiﬂtir.
Amaç do¤rultusunda uygulanan çal›ﬂan memnuniyeti ölçe¤indeki 14 maddenin genel
güvenirli¤i a=0,927 olarak bulunmuﬂtur. Elde edilen bulgular %95 güven aral›¤›nda %5
anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Kargo, Kargo Taﬂ›mac›l›¤›, Çal›ﬂan Memnuniyeti
Abstract: With evolving technology and the globalization of the world, air Cargo
transportation has been attaining critical importance and increasing the portion in the
economy with respect to the other types of transportation. Businesses need to customer satisfaction, as well as logistics management is vital importance in terms of reducing costs.
Based on this study to reveal the satisfaction of employees of cargo and more successful
practical implementation of the results evaluated at the point it was aimed to develop recommendations. Applied for the purpose of employee satisfaction and the overall reliability of the scale of 14 items was found to be a= 0,927. The findings obtained in 95% confidence interval was evaluated at the 5% significance level.
Keywords: Cargo, Cargo Transportation, Employee Satisfaction
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1.Giriﬂ
Dünya genelinde küreselleﬂme birçok alanda oldu¤u gibi devletin rolü ve kamu hizmetlerinin organizasyonu ve iﬂleyiﬂinde de köklü de¤iﬂiklikleri ortaya ç›karm›ﬂt›r.(Ateﬂ ve K›r›lmaz,2014) Onar (1996: 13) taraf›ndan yap›lan ve büyük ölçüde referans al›nan tan›ma göre kamu hizmeti, “Devlet veya di¤er kamu tüzel kiﬂileri taraf›ndan veya bunlar›n gözetim ve denetimi alt›nda genel, kolektif ihtiyaçlar›
karﬂ›lamak, kamu yarar›n› sa¤lamak için kamuya sunulmuﬂ olan devaml› ve muntazam faaliyetlerdir.” Kamu hizmetlerini, “idari kamu hizmetleri” ve “iktisadi kamu
hizmetleri” ﬂeklinde ay›rmak mümkündür. ‹dari kamu hizmetlerine, ekonomik nitelikte olmayan, ulusal savunma, tapu ve kadastro gibi kamu hukuku kural ve yöntemlerine göre yerine getirilen hizmetler örnek verilebilir. ‹ktisadi kamu hizmetlerine ise, erdemli/de¤erli mallar (merit goods) olarak da adland›r›lan ve “genel ekonomik yarar”a yönelik olan su, elektrik, ulaﬂ›m, posta ve telefon gibi hizmetler örnek verilebilir. Buradan hareketle posta da bir kamu hizmetidir. Fakat (Emek
2003, 18) di¤er taﬂ›ma biçimlerinden farkl› olarak gönderiyi ölçek ve kapsam ekonomileri nedeniyle, çekirdek posta hizmetlerini oluﬂturan kiﬂisel mektuplar, tebrik
kartlar›, faturalar, el ilanlar› ve di¤er kiﬂisel iletiﬂim araçlar›n›n kamusal bir a¤ içerisinde düzenli ve programl› olarak da¤›t›lmas›n›, koli, acele posta servisi ve havale gibi di¤er posta hizmetlerinden ay›rmaktad›r.
1980’li y›llar›n ortalar›ndan baﬂlayarak dünyada uzun y›llar devam eden kutuplaﬂmalarda sona gelinmiﬂ, bar›ﬂ ortam›n›n sa¤lanm›ﬂ, s›n›rlar›n kalkarak bölgesel risklerin azalmas›yla ülkeler aras› iletiﬂim ve iliﬂki geniﬂlemiﬂtir. Bu dönem,
ABD’de Reagan ve ‹ngiltere’de Thatcher hükümetlerinin bir model hâline getirdikleri ve tüm dünyaya, özellikle de geliﬂmekte olan ülkelere kabul ettirmeye çal›ﬂt›klar› neo-liberal politikalar›n yay›ld›¤› bir dönemdir.(Yalç›nkaya ve Çak›r, 2013) Ülkemiz de 1980 de 24 Ocak kararlar›yla Neo Liberal politikalar›n uygulanmas›yla
ülke ekonomisinin radikal olarak dönüﬂtürmesi planlanm›ﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.(Eren,2013) Bu uygulanan kararlarla yurtd›ﬂ›nda üretilen nihai tüketim mallar›n›n ikamelerinin yurt içinde yap›lmas› yerine ülkemizde nihai tüketim mal› üreten iﬂletmeler aç›lmaya ve ço¤almaya baﬂlam›ﬂt›r. 24 Ocak kararlar›yla ülkemizde birçok ekonomik iﬂletme faaliyete geçmiﬂ, bu iﬂletmelere servis
sa¤lamak üzere lojistik hizmet sa¤lay›c›larda çeﬂitli müteﬂebbisler taraf›ndan kurulmuﬂtur. Türkiye de ilk kargo ﬂirketi 1982 y›l›nda kurulmuﬂtur. ﬁirket sahibi lojis73
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tik sektörü d›ﬂ›nda bir faaliyetle u¤raﬂ›rken bir yurtd›ﬂ› gezisinde ürün taﬂ›mac›l›¤›na ﬂahit olmas›yla düﬂüncesini ülkemizde hayata geçirmiﬂtir ve ilk hizmet slogan›
olarak ‘ekme¤inizi biz getirelim’ söz dizisini kullanm›ﬂlard›r (www.milliyet.com.tr
, 17.08.2003). Kargo ﬂirketleri, karayolu taﬂ›ma kanununa uygun olarak, ülkemizde bireysel ve ticari gönderileri adreslerinden yada kendi ﬂube/acentelerinden teslim alarak, aktarma merkezlerini kullanarak ﬂube veya acentalar› yoluyla önceden
belirtilen sürelere uyarak, zaman›nda, sa¤lam, eksiksiz ve güvenilir ﬂekilde al›c›lar›na sigortal› bir ﬂekilde teslim hizmetleri sunmaktalar. Kargo hizmetleri baﬂta posta hizmetleri gibi alg›lansa da lojistik faaliyetler içerisinde oluﬂan talepleri de karﬂ›layarak ürün, yar› ürün, ürün anlatan katalog, numune, promosyon gibi gönderilerin kurumsal bir yap›da taﬂ›nmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r. Kargo ﬂirketleri ülkemizde 1980 li y›llarda kiﬂisel ve ticari ürünleri kap›dan kap›ya taﬂ›yarak hizmet vermeye baﬂlam›ﬂlar, ülkemizin serbest piyasa ekonomisine geçmesiyle birlikte giderek
artan ekonomik hareketler içerisinde kendisine düﬂen görevleri gerçekleﬂtirerek
h›zl› bir ﬂekilde ﬂube say›lar›n› artt›rarak ülke çap›nda servis vermeye baﬂlam›ﬂlard›r (Yalç›nkaya ve Çak›r,2013).
Kargo sektörünün en büyük sorunu ticari ürünlerin taﬂ›mas›yla ilgili ba¤l› oldu¤u ticaret kanunlar›, tüketici kanunlar› de¤il, posta kanunu kapsam›nda kalan
gönderilerle devletle olan sorunlar›d›r. Bu sorunlar›n varl›¤›yla birlikte 1982 y›l›nda bugüne 90.000 personel, 10.000 hizmet noktas› ve 25.00 araç say›s› ile devlete
ba¤l› K‹T(Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsü) olan PTT ye kaynak olarak ve hizmet özelli¤i
olarak büyük oranda fark atm›ﬂt›r. Günümüzde ürünün taﬂ›nmas› ve teslimat› d›ﬂ›nda kap›da tahsilat servisi de bu hizmetlere dahil edilmiﬂtir. Kargo ﬂirketleri bu
hizmetleri müﬂterilere sunarken teknolojik kaynaklardan yaz›l›msal ve donan›msal
olarak en üst düzeyde yararlanmaktalar. Kargo sektörü emek yo¤un bir faaliyet türüdür. Kargo sektörü ülkemizde yaklaﬂ›k 100.000 kiﬂiye istihdam sa¤lamaktad›r.
Kargo her aﬂamas›nda kargo personelleri taraf›ndan iﬂlem görmektedir. Emek yo¤un bir sektör olan kargo sektöründe insan kayna¤› kargo ﬂirketlerinin müﬂteri hizmet beklenti düzeyinin en önemli belirleyicisi durumundad›r. ‹ﬂletmelerinin en
önemli amaçlar›ndan birisi, müﬂteriye yönelik hareket etmektir. Bu amaç etraf›nda
üretimde ve tüketimde dikkat çeken araçlar maliyet, kalite, zaman ve h›zd›r. Müﬂterilerin pazarda daha fazla söz sahibi olmalar› ile birlikte daha üstün hizmetler
sunma gere¤i taﬂ›mac›l›¤a olan ilgiyi artt›rm›ﬂt›r (www.karid.org.tr,2013). Kargo ta74
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ﬂ›mac›l›¤›nda sa¤lanacak kalite ile müﬂteriye yak›nl›k, müﬂteri ile hizmet sunumu
ve sonras›nda iliﬂki kurarak müﬂterilerin istek ve ihtiyaçlar›n› daha iyi anlamak ve
bu taleplere uygun hizmet ve de¤er üretmek ve müﬂteri taraf›ndan kabul edilen faydalar› sunmak mümkün olabilmektedir. Kargo iﬂletmelerinde çal›ﬂan memnuniyeti, lojistik yönetimi aç›s›ndan hayati önem taﬂ›maktad›r. Buradan hareketle çal›ﬂma
kargo ﬂirketlerinin servis sa¤lad›¤› kurumlar›n, kargo ﬂirketlerini nas›l tercih ettiklerini, ne s›kl›kta kargo kulland›klar›, ne tür ürünleri sevk ettikleri, farkl› hangi alternatif taﬂ›ma ﬂekillerini kulland›klar›, memnuniyet dereceleri gibi alg›lar› ölçmek
için haz›rlanm›ﬂt›r.

2. Kargo Taﬂ›mac›l›¤›
Dünyada ticaretin giderek serbestleﬂmesine paralel olarak rekabetin artmas› ve
küresel ölçekte organizasyonlar›n a¤›rl›k kazanmas›yla birlikte taﬂ›ma mesafelerinin
uzamas›, h›z unsurunu öne ç›karm›ﬂt›r. Bu durum, hammadde ve iﬂlenmiﬂ ürünlerin al›c›lara düﬂük maliyetle ve zaman›nda ulaﬂt›r›lmas›n›n, di¤er bir deyiﬂle lojistik hizmetlerin önemini artt›rm›ﬂt›r. Giderek yayg›nlaﬂan e-ticaretle birlikte daha da
büyüyen küresel ekonomide, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ﬂirketler için,
etkili lojistik a¤lar› oluﬂturmak, baﬂar›n›n anahtar› konumuna gelmiﬂtir (Çevik ve
Gülcan,2011). Dünya üzerindeki geliﬂmiﬂ ülkelerin tamam›n›n entegre oldu¤u
günden güne geliﬂen lojistik sektörü, Türkiye’de de 1980’lerle 1990’l› y›llar aras›nda kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taﬂ›mac›l›k alanlar›ndaki yat›r›mlarla
alt yap›s›n› oluﬂturmuﬂ, 1990’l› y›llarda da at›l›ma geçmiﬂtir. Dünyadaki benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini çeﬂitlendiren ve uzmanlaﬂt›ran Türkiye’de
yerleﬂik lojistik sektörü, 2000 y›l›n›n baﬂ›na gelindi¤inde, emekleme devresini geride b›rakarak, yerli ve uluslararas› ﬂirketlerde iﬂbirli¤ine giden, yurtd›ﬂ› bürolar
açan hizmetlerinin kalitesini sürekli art›ran, dinamik bir sektör haline gelmiﬂtir
(Acar ve Gürol, 2013). Türkiye’de, son y›llarda lojistik sektörünün ciddi oranlarda büyüme h›z›na sahip olmas›, sebebiyle d›ﬂ ticaretteki rekabet gücü aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. ‹laveten Türkiye’nin co¤rafi konumu itibar›yla komﬂu ülkeler aras›nda taﬂ›mac›l›k merkezi ya da ba¤lant›s› görevi görebilmektedir.
Lojistik hizmeti sunucular›n›n temel hizmet alanlar›ndan birini de kargo taﬂ›mac›l›k hizmetleri oluﬂturmaktad›r. Hayat›m›z›n her alan›nda ve her an›nda varl›¤›n› hissetti¤imiz taﬂ›mac›l›k sektörü gerek yolcu gerekse de eﬂya taﬂ›mac›l›¤›nda
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teknolojinin ilerlemesi ve küreselleﬂmenin dünyaya yay›lmas› ile kendisini daha
fazla göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu anlamda kargo taﬂ›mac›l›¤›, temelde bir lojistik eylemi olarak düﬂünülebilir (Posta Sektörü Paneli, 2009). Ülkemizde kargo taﬂ›mac›l›¤› olarak adland›r›lan faaliyet, içeri¤i itibar›yla yabanc› literatürde "paket da¤›t›m›"
olarak karﬂ›l›k bulmaktad›r (http://www.havayollarikargo.com/hava-yollari-kargotanimi, 2014). Kargo (cargo) kelimesi, sözlük anlam› itibar›yla "yük, hamule" anlam›nda kullan›lmaktad›r (http://www.globalkargo.com/kargo-tasimaciligi.aspx,
2014). Bu tan›m esas al›nd›¤›nda kargo taﬂ›mac›l›¤›; herhangi bir yükün bir yerden baﬂka bir yere ulaﬂt›r›lmas› ile ilgili faaliyetler olarak tan›mlanabilir. Kargo taﬂ›mac›l›¤›, uluslararas› literatürde a¤›rl›¤›, ebad› ve içeri¤i önemli olmaks›z›n herhangi bir yükün taﬂ›nmas› olarak kullan›lsa da ülkemizde her türlü yük, kargo kapsam›nda de¤erlendirilmemekte, belirli bir a¤›rl›¤›n alt›ndaki yükler ve paketler kargo olarak adland›r›lmaktad›r.
10.07.2003 tarihli 4925 say›l› karayolu taﬂ›ma kanununa göre kargo; “tek parçada en fazla yüz kilogram› geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sand›k, paket gibi parça eﬂya” olarak tan›mlan›r. Di¤er taraftan
ülkemizde kargo taﬂ›mac›l›¤› olarak adland›r›lan faaliyet, içeri¤i itibar›yla yabanc›
literatürde "paket da¤›t›m›" olarak karﬂ›l›k bulmaktad›r. Yani, literatürde kargo taﬂ›mac›l›k hizmetlerinin bir alt bölümünü oluﬂturan paket da¤›t›m hizmetleri, ülkemizdeki uygulay›c›lar (kargo taﬂ›ma firmalar›) taraf›ndan kargo taﬂ›mac›l›k hizmetleri olarak adland›r›lmaktad›r (http://www.globalkargo.com/kargo-tasimaciligi.aspx, 2014) Kargo taﬂ›mac›l›¤›n›n iﬂ tan›m› ise, günlük bazda bireysel ve kurumsal müﬂterilerden toplanan paketlerin, mümkün olan en h›zl› ve güvenli ﬂekilde al›c›s›na teslim edilmesine yönelik, var olan kaynaklar›n etkin planlanmas› ve kullan›m› olarak verilebilir. Kargo ﬂirketlerinin yurt içi ve d›ﬂ›ndaki rakipleri ile aray› kapamak ad›na yapt›klar› yat›r›m, araﬂt›rma ve iyileﬂtirmeler, müﬂteri taleplerini karﬂ›laman›n bir oran› olan hizmet seviyelerini oldukça artt›rm›ﬂt›r. ‹nternetin h›zla
yayg›nlaﬂmas›, biliﬂim teknolojilerinin geliﬂmesi ve pazardaki rekabetin kontrol
edilemez ﬂekilde artmas› E-Ticareti yeni, güçlü ve etkin bir araç haline getirmiﬂtir.
Küreselleﬂmenin ve biliﬂim teknolojilerindeki büyük geliﬂmenin bir ürünü olan ETicaret dünya da yayg›n kullan›m alan› bulmaya baﬂlam›ﬂt›r. Küresel ölçekte müﬂteri beklentilerinin artmas›, zaman ve mekân s›n›rlar›n›n ortadan kalkmas› ve her
geçen gün artan ürün çeﬂitlili¤i iﬂletmeleri rekabetçi pazarlarda zor duruma sok76
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maktad›r. (Erdem, 2013). Ticari anlamda ça¤›m›z›n en büyük yeniliklerinden olan
e-ticaret uygulamalar› ve mobil operatörler ile yap›lan anlaﬂmalar sonucu anl›k kargo takibi, online hizmet, al›c›ya ulaﬂan veya ulaﬂamayan kargolar›n durum bilgileri v.b. birçok uygulama son y›llarda kargo ﬂirketlerinin müﬂteriye an›nda ulaﬂabilmelerine ve çeﬂitli hizmet seçenekleri ile (acil kargo, 24 saat içinde teslim, ayn› gün
teslim v.b.) müﬂteriler için bir tercih olabilmelerine imkân sa¤lamaktad›r.
1980’den günümüze kadar kargo taﬂ›mac›l›k hizmetleri hem boyut hem de firma say›s› aç›s›ndan büyük bir geliﬂme göstermiﬂtir. Geliﬂen ekonomik de¤erler, insan ve mal hareketinin fazlalaﬂmas›, birçok konuda oldu¤u gibi kargo taﬂ›mac›l›¤›
konusunda da Avrupa uygulamalar›n›n örnek al›nmas› sonucu 1982 y›l›nda ilk
kargo ﬂirketi iki ﬂube ile çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Artan talepler, kargo iﬂletmelerinin
bilinirlili¤inin artmas›, h›zl› olarak yaﬂanan göç ve ﬂehir nüfuslar›n›n artmas›, üretim merkezlerinde ve özellikle ‹stanbul merkezli ithalatç› firmalar›n h›zl› art›ﬂ göstermesi, ürün çeﬂitlili¤inin fazlalaﬂmas›, bu artan ürün çeﬂitlili¤ine göre talepte büyük art›ﬂlar olmas›, büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin, süpermarketlerin, hipermarketlerin say›lar›nda meydana gelen art›ﬂlar sonucu ticari hayatta büyük bir hareketlilik ve mal sirkülasyonunda h›zlanma olmas›, kargo ﬂirketlerinin geliﬂiminde önemli bir rol oynam›ﬂt›r (Bulut, 2007: 81). Belirli a¤›rl›k s›n›r›na sahip olmas›na ra¤men
e-ticaret gibi bireysel kullan›m›n da artmas› bu geliﬂmenin motorunu oluﬂturmaktad›r. Sadece iﬂletme faaliyetleriyle bile kargo taﬂ›mac›l›k sektörü ülkemize önemli
bir katma de¤er sa¤lamaktad›r (http://www.karid.org.tr/tr: 2014).
Gümrük Birli¤i çal›ﬂmalar› ve özelleﬂtirme politikalar› eﬂli¤inde h›zl› bir büyüme trendi yakalam›ﬂt›r. Bununla beraber ihracatta yaﬂanan büyük art›ﬂlar, gerek firmalar›n, gerekse tüketicilerin toplu al›m yapma yerine, ihtiyaç duyduklar› anda küçük miktarda al›m yapmay› ekonomik bulmalar›, kargo taﬂ›mac›l›¤›na olan ilgiyi art›rm›ﬂt›r. Teknolojik geliﬂmeler ve küreselleﬂmenin de etkisiyle kargo ve kurye taﬂ›mac›l›¤› büyüme h›zla devam etmektedir. 2005’te firmalar›n 4 bin 225 olan ﬂube
say›s› 2 kattan fazla art›ﬂ göstererek 2012’de 9 bin 700’e ulaﬂm›ﬂt›r. ‹stihdam aç›s›ndan bak›ld›¤›nda say›s› 22 binden, yine 4 kattan fazla artarak 89 bine ç›km›ﬂt›r
(www.kobihaberi.com, 10.10.2013). Kargo ve kurye taﬂ›mac›l›¤› sektöründe gerçekleﬂen en fazla art›ﬂ 2010-2012 y›llar› aras›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu aral›k da 3 bin
300 yeni ﬂube aç›lm›ﬂ, 3 bin 100 araç filoya kat›lm›ﬂ, 13 bin kiﬂi istihdam edilmiﬂtir. Önemli bir nokta ise 2005 y›l›ndan itibaren herhangi bir transfer merkezi yat›77
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r›m› olmazken 2012’de 20 transfer merkezi aç›lm›ﬂt›r. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki olumlu geliﬂmeler ve e-ticaretteki h›zl› büyüme ile aç›klanmaktad›r. Say›larla ifade edildi¤inde 30 milyar TL’yi geçen e-ticaret kapsam›nda günde 300 bin
teslimat yap›lmakla birlikte, 182 bin kilometre mesafe kat edilmektedir.
Türkiye'de hizmet kararlar› aç›s›ndan kargo taﬂ›mac›l›k sektörü incelendi¤inde firmalar›n genellikle kara yolu taﬂ›mac›l›¤› yapt›klar› ulusal s›n›rlar içerisinde
(ﬂehir içi ve ﬂehirler aras›nda) hizmet sunduklar› (yabanc› kargo taﬂ›mac›l›k firmalar›n ile yurt d›ﬂ› ba¤lant›l› ulusal firmalar hariç), genellikle 100 kg’›n alt›ndaki
dosya, paket, koli türü ticari ve ﬂahsi kargolar› taﬂ›d›klar›, adresten al›m, adrese
teslim, ambalajlama, al›c› haberli ve telefon ihbarl› taﬂ›ma, gün içerisinde teslim,
hizmet talebi yo¤un firmalar›n içerisinde hizmet noktas› oluﬂturma, internet ortam›nda kargonun durumunu takip etme olana¤› sunma, sürekli aç›k nöbetçi ﬂubeler bulundurma gibi yard›mc› hizmetler sunduklar› görülmektedir (www.yurticikargo.com, 2013). Kargo ﬂirketleri uygulama yaz›l›mlar›n›n da bu konuda özellikle ödeme sistemleri konusunda teknolojik hizmet üreten ﬂirketlerle yapt›klar› iﬂ
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›yla, fiziki taﬂ›ma hizmetleri d›ﬂ›nda bilginin, verinin, paran›n
h›zl› bir ﬂekilde müﬂteriler aras›nda taﬂ›nmas›n› da taﬂ›nan ürünlere paralel bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kap›da ödeme sistemleri 2012 y›l›nda ciddi bir
talebe ulaﬂt›, sektördeki ﬂirketler çok h›zl› ﬂekilde hizmetlerinin içerisine donan›m
ve yaz›l›m çal›ﬂmalar›n› baﬂar›yla adapte ettiler. Gün geçtikçe baﬂar›l› sonuçlar alan
ve bu alanda özelleﬂen filo destek ﬂirketleri, baz› kargo ﬂirketlerinin filo oluﬂturma
ve araç bak›m gibi operasyonlar›n› bünyelerinden tamamen ç›kararak d›ﬂ kaynak
kullan›m›na gitmelerini, uygun bir çözüm olarak sunmuﬂtur. Kargo sektöründe
gerçekleﬂen geliﬂmelerden biri de Ankara, Adana, Bursa, ‹zmir ve ‹stanbul’da üç
ayr› bölgede 7 Teknolojik Aktarma Merkezi kurulmas›d›r. Sektöründe bir ilk olan
bu yat›r›m sayesinde, kargolar h›zl›, tam zaman›nda, hatas›z ve hasars›z teslim
edilmektedir. Her aktarma merkezinde günde en az 2 saat zaman tasarrufu sa¤l›yor. En ileri teknolojinin kullan›ld›¤› aktarma merkezleri, günde 1 milyon adet
kargo iﬂleme hacmine sahiptir. Türkiye'de ekonomik geliﬂmelere paralel olarak taﬂ›mac›l›k sektörü kargo taﬂ›mac›l›¤› boyutunda incelendi¤inde yerli ve yabanc›
pek çok firman›n kargo taﬂ›mac›l›¤› yapt›¤› görülmektedir. Yap›lan araﬂt›rmalara
göre bu sektörde hizmet sunan firma say›s›n› net olarak ortaya koymak güç olmakla beraber elektronik kaynaklarda 100-400 aras›nda firmadan bahsedilmekte78
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dir (www.hizmetrehberi.com, 2012). Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›'n›n verilerine göre yetki belgesi alarak kurye ve da¤›t›m sektöründe faaliyet gösteren firma say›s› 117.
Fakat kargo sektöründe yaﬂanan kay›t d›ﬂ› ve illegal firmalar kurye ve da¤›t›m sektöründe çok daha fazla görüldü¤ünden sa¤l›kl› ve net bir rakam vermek mümkün
de¤ildir (Y›ld›r›m, 2013). Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik ‹ﬂletmecileri Derne¤i
(KAR‹D) web sitesinde sektör derne¤i ne üye firmalardan bahsedilmektedir
(http://www.karid.org.tr/tr: 2014).Türkiye’de kargo-kurye taﬂ›mac›l›¤› reel sektörün vazgeçilmezi haline gelmiﬂtir. Türkiye pazar›nda hizmet veren firmalar›n baﬂ›nda Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Interglobal Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo,
Kurye Net, Aktif ‹leti, Kurye Tel, TNT, DHL, UPS ve FedEx yer almaktad›r. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri almas› konusunda kargo, kurye ve lojistik
sektörünün kilit bir role sahiptir. Sonuç olarak toplumsal ve ekonomik yaﬂamda
meydana gelen de¤iﬂimler sonucu oluﬂan yeni ihtiyaçlar kargo taﬂ›mac›l›k sektörünü canland›rm›ﬂ, geleneksel taﬂ›mac›l›k yöntemlerinin ulaﬂamad›¤› noktalarda
hizmet vermeye baﬂlayan kargo taﬂ›mac›l›k sektörü yeni yat›r›mlarla büyük bir ivme kazanm›ﬂt›r. Kargo firmalar›n›n ticari ve bireysel ulaﬂt›rma hizmetlerini güvenli, süratli ve kaliteli bir ﬂekilde sunmalar› ve insani iliﬂkileri ön planda tutmalar›,
onlar› geleneksel taﬂ›mac›l›k yapan ambarlardan farkl›laﬂt›rm›ﬂt›r.

3. Çal›ﬂan Memnuniyeti
Günümüzde her alanda h›zl› bir de¤iﬂim süreci yaﬂanmaktad›r. Bu de¤iﬂimin
bir sonucu olarak üretim sektöründen, hizmet sektörüne do¤ru kayma yaﬂanmakta, hizmet sektöründeki bu geliﬂim çok geniﬂ ve çeﬂitli alanlarda gerçekleﬂmektedir.
Bu nedenledir ki hizmet pazarlamas› alan›ndaki konu ve sorunlar›n, klasik pazarlama disiplinine dayanarak çözümünde ortaya ç›kan problemler “Hizmet Pazarlamas›” olarak nitelendirilen bir pazarlama alt disiplinin kurulup geliﬂmesini sa¤lamaktad›r. Bugün ise hizmet sektörünün önemi gittikçe artmaktad›r. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde klasik sanayi ve klasik imalatç›l›k anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂ›lmas›, bu
klasik anlay›ﬂ›n yerini hizmet anlay›ﬂ›n›n almas› ile bilim ekonomisi ve hizmet sektörüne verilen önemin art›ﬂ› oluﬂmaktad›r. Soyut niteli¤i itibar›yla hizmet kavram›,
somut nitelikte olmayan mal kavram›ndan farkl› özellikler taﬂ›maktad›r. Bu nedenle hizmet kavram›n›n tan›mlanmas› mal kavram›na göre daha karmaﬂ›kt›r. Hizmet
sektörü; nitelik, iﬂlev ve kapsam bak›m›ndan çok kapsaml› olmakla beraber gaze79
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tecilik ve bakkall›ktan, otomobil tacirli¤i ve borsa kadar birbirinden farkl› etkinlikleri bünyesinde bulundurmaktad›r. Hizmet sektörü için en tatmin edici s›n›fland›rma ise ya talep tipine yada üreticilere göre grupland›rma oluﬂturmaktad›r. Üretimin
çeﬂitlili¤inden, toplumsal hayat›n zenginli¤i ve tüketimine kadarki de¤iﬂiklikler,
hizmet sektörünü h›zla geliﬂen ve de¤iﬂen bir sektör durumuna getirmektedir. Hizmet iﬂletmeleri için bir di¤er pazarlama karmas› eleman› ise, kat›l›mc›lard›r. Kat›l›mc›larla, hizmette rol alan çal›ﬂanlardan müﬂteriye kadar herkes kastedilmektedir.
Nitelikli hizmet verebilmek için hem hizmeti sunan kiﬂilerin hem de müﬂterilerin
tatminlerinin sa¤lanmas› çok önemlidir. Dikkatli seçilmiﬂ, iyi yetiﬂtirilmiﬂ, yetenekli ve tatminkâr bir ücret sistemiyle çal›ﬂan hizmet personeli daha iyi hizmet üretmektedir. Bu tür çal›ﬂanlar hem daha düﬂük düzeyde kontrol gerektirmekte, hem
de iﬂlerinde daha uzun süre kalma e¤iliminde olmaktad›rlar (Midilli, 2011).
Bir mal veya hizmeti kullanan veya tüketenlerin sa¤layaca¤› memnuniyet, o
mal veya üretim ve pazarlamas›ndan sorumlu olanlar›n, yapt›klar› iﬂten tatmin olmalar›n› da sa¤layabilmektedir. Üretim ve pazarlamada sorumlu olan ayn› zamanda iç müﬂteri olarak da bilinen personelin memnun edilmesi iﬂlerin daha verimli ve
düzenli yürümesini ve hatalar›n en aza indirilmesini sa¤lamaktad›r (Özgüven,
2008). Günümüz iﬂletmeleri için önemi gittikçe artan çal›ﬂan memnuniyeti kavram›, çal›ﬂanlar›n iﬂlerindeki ve iﬂ çevrelerindeki deneyimleri sonucu oluﬂan olumlu
duygu olarak tan›mlanabilir (Trbanc, 2006). Çal›ﬂma yaﬂam›nda, çal›ﬂanlar›n iﬂinden memnun olmas›, yapt›¤› iﬂi kendi kiﬂili¤iyle, zevkleriyle ba¤daﬂt›rabilmesi vaktinin büyük bir ço¤unlu¤unu iﬂyerinde geçiren çal›ﬂan için mutlu olmas›na yol açacakt›r. Çal›ﬂan›n iﬂ tatmini yaﬂamas› performans›n› do¤rudan etkileyece¤inden gerek bireysel baﬂar›s› gerekse ba¤l› bulundu¤u iﬂletmenin baﬂar›s› bundan son derece olumlu etkilenecektir.
Çal›ﬂan memnuniyeti kiﬂinin iﬂine ve iﬂ deneyimine ait de¤erlendirmesinin
duygusal bir sonucudur. Yani bireyin iﬂ durumuyla ilgili kiﬂisel bir de¤erlendirmesidir. Baﬂka deyiﬂle çal›ﬂan memnuniyeti, çal›ﬂan›n iﬂiyle ilgili çeﬂitli faktörleri de¤erlendirmesi sonucu ortaya ç›kan duygusal durumun bir yans›mas›d›r. Çal›ﬂan
memnuniyeti konusunda yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar›n geçmiﬂi 1930’lu y›llara kadar uzanmaktad›r. Günümüze ulaﬂ›ncaya kadar, hem uygulama hem de teori yönünden çal›ﬂan memnuniyetiyle ilgili çok önemli geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir.
1960’lar›n sonundan itibaren çal›ﬂan memnuniyetini ölçen anketler geliﬂtirilmeye
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baﬂlanm›ﬂ olup, bunlara örnek olarak 1967 y›l›nda Weiss, Dawis, England ve Lofquist taraf›ndan geliﬂtirilen Minnesota ‹ﬂ Doyum Ölçe¤i (Minnesota Satisfaction
Questionnaire) ve 1969 y›l›nda Smith, Kendall ve Hulin taraf›ndan geliﬂtirilen ‹ﬂ
Betimlemesi Ölçe¤i (Job Descriptive Index) verilebilir. Çal›ﬂan memnuniyeti ve ölçümü oldukça kompleks ve örgüt performans›n› etkileyen bir konudur. Çal›ﬂan
memnuniyeti endüstriyel-örgütsel psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel davran›ﬂ,
personel ve insan kaynaklar› yönetimi konular› için iyi bir araﬂt›rma alan› olmuﬂtur
(Geçikli vd.,2011).
Çal›ﬂan memnuniyeti, çal›ﬂanlara ödenen ücrete, örgütün yükselme ve kariyer
imkanlar›na, çal›ﬂanlar›n yöneticileriyle iliﬂkilerine ve örgüt içindeki konumlar›na,
statülerine, e¤itim ve geliﬂtirme imkanlar›na, genel olarak çal›ﬂma ﬂartlar›na, yap›lan iﬂin içeri¤ine, çal›ﬂma saatlerine, iﬂin sürekli bir iﬂ olup olmad›¤›na ve iﬂ arkadaﬂlar›yla iliﬂkilere ba¤l› olarak de¤iﬂmekle birlikte stres, iﬂ yükü, örgüt politikalar›, takdir edilme ve çal›ﬂanlar›n e¤itim, yaﬂ cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre de de¤iﬂebilmektedir. Çal›ﬂan memnuniyeti kavram›n› aç›klamaya çal›ﬂan bilim
insanlar›n›n bu kavram› aç›klamak için ortaya att›klar› çeﬂitli teorilerin varl›¤›ndan
da söz edilebilir. Bu teorilere örnek olarak, Çift etmen Teorisi, Eﬂitlik Teorisi ve
Sosyal Etki Teorisi verilebilir. Çal›ﬂanlar›n memnuniyetinin art›r›lmas› ve tüm potansiyellerini kullanmas›n› sa¤lamak nitelikli insan kayna¤›n›n iﬂletmeye kazand›r›lmas› kadar önemlidir. Çünkü yüksek performans ve müﬂteri memnuniyetini sa¤lamak için çal›ﬂan memnuniyeti bir ön koﬂuldur (http://www.belpas.com.tr/memnuniyet_degerlendirmesi.php, 2013; Uyar, 2008). Çal›ﬂan memnuniyeti ölçümleri, çal›ﬂanlar›n gözüyle mevcut durumun tespiti ve ard›ndan da bu konularda iyileﬂtirmeler yapmak amac›yla yap›lmaktad›r. Çal›ﬂan memnuniyeti son y›llarda yöneticiler taraf›ndan da ele al›nan bir unsur haline gelmiﬂtir. Hem örgütsel hem yönetsel baﬂar›n›n s›rr›, çal›ﬂan beklentilerini anlayabilmek, onlara de¤er vermek ve
bunu hissettirmekten geçmektedir.
Gerçek anlamda müﬂteri memnuniyetinin sa¤lanabilmesi için, örgütlerin öncelikle çal›ﬂanlar›n›n iyi e¤itilmelerine ve onlar›n elde tutulmalar›na yani sad›k müﬂteriler yaratmadan önce örgüte sad›k çal›ﬂanlar yaratmaya çal›ﬂmalar› gerekmektedir
(Do¤an, 2005). Yöneticilerin daima, “Çal›ﬂanlar›n müﬂterilere nas›l davrand›klar›
do¤rudan do¤ruya üstlerinin onlara nas›l davrand›klar› ile ilgilidir” gerçe¤ini göz
önünde bulundurmas› örgütün gelece¤i aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r (Do81

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

¤an, 2003). Bir baﬂka ifadeyle, müﬂterileri elde etmek ve devaml›l›klar›n› sa¤lamak,
öncelikle çal›ﬂanlar›n memnuniyetini kazanmak ve onlar› elde tutmakla mümkün
olabilmektedir. E¤er örgütler mükemmel müﬂteri hizmeti sa¤lamak istiyorlarsa, çal›ﬂanlar›na t›pk› en iyi müﬂterilerine davrand›¤› gibi davranmal›d›r. Çünkü örgütün
en de¤erli müﬂterilerinin çal›ﬂanlar oldu¤u söylenebilir (Do¤an, 2005).Çal›ﬂan memnuniyet seviyesinin düﬂük olmas› ﬂirketler için ciddi bir maliyettir. Memnuniyetsizli¤i yüzünden iﬂten ayr›lan çal›ﬂan, ayr›l›rken ald›¤› tazminatlar, yerine elaman bulunmas› için seçme yerleﬂtirme, oryantasyon çal›ﬂmalar›, yeni gelen çal›ﬂan›n memnuniyeti ve çal›ﬂma ortam›na al›ﬂmas› gibi maliyet unsuru olan çal›ﬂmalara sebep
olur. Çal›ﬂan memnuniyeti araﬂt›rmas› sonucunda, muhtemel krizleri öngörülebilir,
yetiﬂmiﬂ insan kayb›n› engellenebilir ve ayn› zamanda yeni çal›ﬂan bulma ve yetiﬂtirme masraflar›n› en aza indirmenin yollar› belirlenebilir (K›l›ç, 2008).
Çal›ﬂan memnuniyeti kavram› olgusu, olguyu etkileyen faktörler ve kimi durumlarda bu faktörlerin birbirleri ile olan iliﬂkileri sebebiyle oldukça karmaﬂ›k bir
hale gelmektedir. Luthans’ a göre, y›llard›r yap›lan araﬂt›rmalar ve elde edilen sonuçlar ›ﬂ›¤›nda, bu kavram›n temelde beﬂ farkl› bileﬂenden etkilendi¤i genel olarak
kabul görmektedir. Luthans, bu beﬂ faktörü ﬂöyle s›ralamaktad›r; ‹ﬂ özellikleri, Ücret ve yan haklar, Terfi f›rsatlar, Amirler, Çal›ﬂma arkadaﬂlar›d›r. Bu beﬂ faktör çal›ﬂan memnuniyetini etkileyen önemli faktörler olmakla birlikte, say›lan beﬂ faktörlerden ayr›ca say›labilecek veya bu faktörlerin alt bileﬂenlerini oluﬂturan birçok alt
faktörlerin varl›¤›ndan söz etmek mümkündür. ﬁu gerçekte unutulmamal›d›r ki çal›ﬂan memnuniyetini etkileyen faktörler iﬂgörenler üzerinde bir bütün olarak etki
etmektedirler. Dolay›s›yla her bir faktörün ayr› ayr› ele al›nmas›n›n çal›ﬂan memnuniyetini analiz ederken yararl› olaca¤›n› düﬂünmek do¤ru olmakla birlikte, bu
faktörlerin birbirleri ile olan iliﬂkilerini de göz önünde bulundurulmas›, hat›rdan
ç›kart›lmamas› gereken önemli bir noktad›r. Çal›ﬂanlar›n ihtiyaçlar›n›n önemli bir
bölümü temel nitelikli, olmazsa olmaz ihtiyaçlard›r. ‹ﬂ ortam›n›n temizli¤i, yemekler, ücretlerin ve sosyal haklar›n düzenli ödenmesi gibi faktörler çal›ﬂanlar için do¤al beklentilerdir. Bunlar›n olmamas› çal›ﬂan›n motivasyonunu düﬂürmekte, ancak
bunlar›n sa¤lanm›ﬂ olmas› ek bir motivasyon yaratmamaktad›r. Çal›ﬂanlar›n motivasyonunu artt›rmak ve iﬂlerini gerçekten coﬂkuyla yapmalar›n› isteyen yöneticiler
çal›ﬂanlar›n özellikle önem verdikleri iki faktörü bilmelidirler. Bunlardan birincisi;
iliﬂkiler, di¤eri ise; baﬂar› duygusuyla gelen yükselmedir.(Durdugil,2006)
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4.Yöntem
Çal›ﬂma nitel özellikte tarama yöntemine dayal› haz›rlanm›ﬂt›r. Öncelikle çal›ﬂman›n amac› do¤rultusunda literatür taramas›na yap›lm›ﬂ ve uygulama basama¤› için
yap›lm›ﬂ anketler derlenmiﬂtir. Konu hakk›nda ülkemizde yeteri derecede çal›ﬂma
bulunmamaktad›r. Bu durum da çal›ﬂman›n önemini bir nebze daha art›rmaktad›r.
4.1.Araﬂt›rman›n amac› ve hipotezleri
Çal›ﬂan memnuniyeti, hem etkilendi¤i hem de etkiledi¤i oldukça fazla de¤iﬂkene sahip olmas› ve bu de¤iﬂkenlerin birbirleri aras›nda farkl› etkileﬂimler bulunmas› sebebiyle oldukça karmaﬂ›k bir konudur. Bu araﬂt›rmada kargo firmalar›n›n
çal›ﬂan memnuniyeti kavram›na nas›l yaklaﬂt›klar›, kavram› etkileyen ve kavram›n
etki etti¤i faktörlerden hangilerinin firmalar ac›s›ndan öne ç›kt›¤› ve bu firmalarda
çal›ﬂan memnuniyeti konusunda yürütülen uygulamalar›n neler oldu¤u ortaya ç›kart›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buradan hareketle çal›ﬂmada kargo firmalar›nda çal›ﬂanlar›n memnuniyeti ortaya konulmas› ve sonuçlar›n de¤erlendirilerek daha baﬂar›l›
uygulamalara geçilmesi ba¤lam›nda öneriler geliﬂtirilmesi makalemizin amac›n›
oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n hipotezleri aﬂa¤›daki gibi s›ralanm›ﬂt›r:
1. Kargo çal›ﬂanlar›n›n kargo sektörünü tercih etme nedenleri demografik de¤iﬂkenlere göre farkl›l›k göstermekte midir?
2. Kargo çal›ﬂanlar›n›n iﬂ ve iﬂyerinden memnuniyetleri ald›klar› e¤itime göre
farkl›l›k göstermekte midir?
3. Kargo çal›ﬂanlar›n›n memnuniyeti mevcut pozisyonuna göre farkl›l›k göstermekte midir?
4. Kargo çal›ﬂanlar›n›n iﬂ performans›, yapt›¤› iﬂ ve çal›ﬂt›¤› iﬂyeri hakk›ndaki
memnuniyetleri ne düzeydedir?
5. Kargo çal›ﬂanlar›n›n kargo sektörünü tercih etmelerinde en önemli nedenler
hangileridir?
6. Kargo sektöründe çal›ﬂanlar›n bu sektördeki çal›ﬂma süreleri hangi düzeydedir?
7. Kargo çal›ﬂanlar› hizmet içi e¤itimleri nas›l alg›lamaktad›r?
8. Kargo çal›ﬂanlar›n›n ald›klar› e¤itim ile yapt›klar› iﬂ uyumlu mudur?
9. Kargo çal›ﬂanlar›n›n s›k s›k görev de¤iﬂiklikleri sonucu memnuniyetleri ne düzeydedir?
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4.2.Araﬂt›rman›n önemi
Organizasyonlar›n sahip oldu¤u çal›ﬂanlar›n›n nitelikleri günümüz piyasa koﬂullar›nda firmalar için en temel ve taklit edilemez rekabet faktörlerinden biri haline gelmektedir. Bu sebeple çal›ﬂanlar›n etkinliklerinin artt›r›lmas› ve firmadan
uzaklaﬂmalar›n›n engellenmesinde bir araç olarak kullan›lan çal›ﬂan memnuniyetinin önemi geçmiﬂe göre daha fazla öne ç›kmaktad›r. Bu araﬂt›rma, çal›ﬂan memnuniyeti kavram›na etki eden faktörler ile çal›ﬂan memnuniyetinin sonuçlar›n›n detayl› olarak aktar›lmas›n›n yan›nda, çal›ﬂan memnuniyeti konusunda kargo firmalar›n›n çal›ﬂan memnuniyeti konusuna yaklaﬂ›mlar›n›n aktar›lmas› ve yapm›ﬂ olduklar› güncel uygulamalardan örnekler vermesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
4.3.Araﬂt›rman›n evreni
Araﬂt›rman›n evreni olarak ‹stanbul il s›n›rlar› içinde, taﬂ›mac›l›k sektöründe
faaliyet gösteren, kurumsal insan kaynaklar› uygulamalar› olan ve çal›ﬂan memnuniyeti konusunda sistematik yaklaﬂ›mlar› bulunan kargo firmalar› seçilmiﬂtir.
4.4.Veri Toplama araçlar›
Araﬂt›rmada veri toplamak için çal›ﬂan memnuniyet ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Bu
memnuniyet ölçe¤indeki 14 maddenin genel güvenirli¤i ·=0,927 olarak bulunmuﬂtur. Yap›lan Kmo ve Barlett analizi sonucunda KMO de¤erinin 0,894 olarak
Barlett de¤erinin ise 0,05 den küçük oldu¤u ve faktör analizinin yap›labilir oldu¤u görülmüﬂtür. Faktör analizi sonucunda toplam varyans› % 51,57 olan tek faktör oluﬂmuﬂtur.
4.5.Verilerin istatistiksel analizi
Araﬂt›rmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for
Windows 17.0 program› kullan›larak analiz edilmiﬂtir. Verileri de¤erlendirilirken
tan›mlay›c› istatistiksel metotlar› (Say›, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullan›lm›ﬂt›r. Niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda iki grup aras›ndaki fark› t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararas› karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Tek
yönlü (One way) Anova testi ve farkl›l›¤a neden olan grubun tespitinde Tukey Post
Hoc testi kullan›lm›ﬂt›r. Elde edilen bulgular %95 güven aral›¤›nda %5 anlaml›l›k
düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir.
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5.Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde, araﬂt›rma probleminin çözümü için, araﬂt›rmaya kat›lan kargo
ﬂirketi çal›ﬂanlar›ndan ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde
edilen bulgular yer almaktad›r. Elde edilen bulgulara dayal› olarak aç›klama ve yorumlar yap›lm›ﬂt›r.
Tablo 1. Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar› Yaﬂ, Cinsiyet, E¤itim, Çal›ﬂma Süresi, ‹ﬂe Baﬂvurma, ﬁirketteki Pozisyonu De¤iﬂkenine Göre Da¤›l›m›

Yaﬂ

Cinsiyet

E¤itim Durumu

Kargo ﬁirketinde
Çal›ﬂma Süresi

‹ﬂe Baﬂvurma Yolu

ﬁirketteki Pozisyonu

Gruplar

Frekans(n)

Yüzde (%)

21-25 Yaﬂ

40

23,0

26-30 Yaﬂ

35

20,1

31-40 Yaﬂ

65

37,4

41-50 Yaﬂ

34

19,5

Bay

151

86,8

Bayan

23

13,2

Toplam

174

100,0

‹lkö¤retim

42

24,1

Lise

84

48,3

Ön Lisans

15

8,6

Lisans ve üstü

33

19,0

0-1 Y›l

21

12,1

1-2 Y›l

31

17,8

3-5 Y›l

38

21,8

6-10 Y›l

43

24,7

10 Y›ldan Fazla

41

23,6

Gazete ‹lan›

59

33,9

Akraba, Eﬂ Dost
Tavsiyesi

68

39,1

Firman›n Daveti

12

6,9

Di¤er

35

20,1

Mavi Yaka

136

78,2

Beyaz Yaka

38

21,8

Toplam

174

100,0
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Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n en fazla 40 yaﬂ civar›nda yo¤unluk göstermesi personelin dinamik ve verimli oldu¤unu göstermektedir. Emek ve güç sarfedilen bir iﬂ
olmas› nedeniyle erkek kat›l›mc›lar daha fazlad›r. E¤itim anlam›nda ortaokul ve lise dönemi kat›l›mc›lar›n iﬂ bulma s›k›nt›lar›n›n çok olmas›ndan dolay› bu sektörde
kendilerini geliﬂtirme f›rsat› bulmaktad›rlar. ‹ﬂinde kendini benimseten, tutunabilen personel uzun y›llar bu sektörde çal›ﬂma imkan› bulmaktad›r. ‹statistiki verilerinde gösterdi¤i üzere kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u mavi yakal›lardan oluﬂmaktad›r.
Tablo 2. Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar› ﬁirketteki Daha Önceki Birinci, ‹kinci ve Üçüncü Pozisyonu De¤iﬂkenine Göre Da¤›l›m›

ﬁirketteki Daha Önceki
Pozisyonu

ﬁirketteki Daha Önceki
Pozisyonundaki Çal›ﬂma
Süresi
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Gruplar

Frekans (n)

Yüzde (%)

Bilgisayar Operatörü

30

17,2

Yaya Kurye

13

7,5

Moto Kurye

10

5,7

ﬁoför Yard›mc›s›

6

3,4

ﬁoför

45

25,9

Operasyon Personeli

21

12,1

Hizmet Personeli

19

10,9

Forklift, ‹stif Makinas›
Operatörü
Güvenlik, Mutfak, Temizlik
Personeli

10

5,7

2

1,1

ﬁube Müdürü

1

0,6

Sat›ﬂ Yöneticisi

1

0,6

Sat›ﬂ Müdürü

2

1,1

Bölge Müdür Yard›mc›s›

5

2,9

Bölge Müdürü

5

2,9

Operasyon Müdürü

1

0,6

Acenteler Müdürü

1

0,6

Genel Müdür

2

1,1

0-6 Ay

16

9,2

1 Y›l

40

23,0

2 Y›l

59

33,9

3 Y›l

22

12,6

4-10 Y›l

37

21,3
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Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar› ﬂirketteki daha önceki pozisyonu de¤iﬂkenine göre da¤›l›m incelendi¤inde kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u ofis d›ﬂ›nda daha çok emek ve güç
sarf edilen iﬂlerde yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. Beyaz yakal› personel mavi yakal› olanlara
göre say›ca daha azd›r. Çal›ﬂma süresi olarak bak›ld›¤›nda da iﬂ ortam›nda yeni yer
alanlar›n say›s› daha azd›r. Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u iki y›ld›r görev yapanlar
olmakla birlikte bir ve iki y›ll›k deneyime sahip personel yo¤unluk göstermektedir.
Tablo3. Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar› 1.Önemde Kargo Sektörünü Seçme Nedeni De¤iﬂkenine Göre Da¤›l›m›
Gruplar

Frekans(n)

Yüzde (%)

Yüksek ücret

21

12,1

Güçlü Sosyal ‹mkanlar

9

5,2

Kendimi Geliﬂtirme F›rsatlar›

20

11,5

ﬁirketin Kurumsal Yap›s›

23

13,2

Evime Yak›n Olmas›

8

4,6

Arkadaﬂlar›m›n Çal›ﬂ›yor Olmas›

19

10,9

Di¤er ‹ﬂlere Göre Daha Prestijli ve
‹tibarl› Olmas›

2

1,1

Yükselme Olanaklar›

5

2,9

4

2,3

3

1,7

3

1,7

Çabuk ‹ﬂ Bulma Kolayl›¤›

21

12,1

Çok Fazla Personel ‹htiyac›n›n Olmas›

4

2,3

Çal›ﬂana De¤er Vermesi

3

1,7

Geçmiﬂ Tecrübelerime En Yak›n ‹ﬂ
Olana¤›yd›

12

6,9

Sektörün Gelecek Vadetmesi

8

4,6

Di¤er

9

5,2

Toplam

174

100,0

1.önemde Kargo Kaliteli Müﬂterilere Hizmet Vermesi
Sektörünü Seçme Rakiplerine Göre Müﬂterilere Daha ‹yi
Servis Sa¤lamas›
Nedeni
Toplum ‹çinde Geçerli Bir Meslek
Olmas›ndan

Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar› 1.önemde kargo sektörünü seçme nedeni de¤iﬂkenine
göre 21’i (%12,1) Yüksek ücret, 20’si (%11,5) ﬁirketin kurumsal yap›s›, 23'ü (%13,2)
Çabuk iﬂ bulma kolayl›¤›, 21’i (%12,1) ﬂeklinde da¤›l›m göstermiﬂtir. Çal›ﬂanlar kargo sektörünü yüksek ücret, çabuk iﬂ bulma kolayl›¤› gibi temel çal›ﬂan ihtiyaçlar› ön
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planda yer almaktad›r. O an için A firmas› veya B markas› olan bir iﬂe girmek ve iﬂsizlik psikolojisinden kurtulmak ön planda yer almaktad›r. Bunu yaparken ihtiyac›
olan ekonomik de¤er ve ﬂirketin kurumsal yap›s› gibi de¤erlere önem verir.
Tablo 4. Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar› ‹ﬂe ‹lk Baﬂlad›¤›nda ﬁirketin Tan›t›m› ve Oryantasyonu ‹çin E¤itim Alma Durumu, ‹nsan Kaynaklar› Politikas› Olma Durumu ve Teorik/Pratik E¤itim Alma De¤iﬂkenine Göre Da¤›l›m›
Gruplar

Frekans(n) Yüzde (%)

‹ﬂe ‹lk Baﬂlad›¤›nda ﬁirketin Tan›t›m› ve
Oryantasyonu ‹çin E¤itim Alma Durumu

Evet

102

58,6

Hay›r

72

41,4

ﬁirketinin ‹nsan Kaynaklar› Politikas›n›n
Olma Durumu

Evet

109

62,6

Hay›r

65

37,4

ﬁirket Hizmetleriyle ‹lgili Olarak Teorik
ve Pratik E¤itim Alma Durumu

Evet

120

69,0

Hay›r

54

31,0

Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar› iﬂe ilk baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu için
e¤itim alma durumu de¤iﬂkenine göre 102’si (%58,6) evet, 72’si (%41,4) hay›r
olarak; ﬂirketinin insan kaynaklar› politikas›n›n olma durumu de¤iﬂkenine göre 109'u
(%62,6) evet, 65’i (%37,4) hay›r olarak; ﬂirket hizmetleriyle ilgili olarak teorik ve
pratik e¤itim alma durumu de¤iﬂkenine göre 120’si (%69,0) evet, 54’ü (%31,0) hay›r
olarak da¤›lmaktad›r.
Tablo 5. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeyi ile ‹ﬂ Memnuniyet
Düzeylerinin Yaﬂa ve Cinsiyete Göre Ortalamas›

‹ﬂ Memnuniyeti Düzeyleri

‹ﬂ Memnuniyeti
Yaﬂ/Cinsiyet

88

N

Ort

Ss

Min.

Max.

174

3,107

0,919

1,000

5,000

0,492

0,688

-1,280

0,202

21-25 Yaﬂ

40

3,089

1,064

26-30 Yaﬂ

35

3,247

0,824

31-40 Yaﬂ

65

3,020

0,898

41-50 Yaﬂ

34

3,151

0,890

Bay

151

3,072

0,946

Bayan

23

3,335

0,693
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Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyet düzeyi ortalamas›n›n orta (3,107 ± 0,919) düzeyde oldu¤u görülmektedir. Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n yaﬂ de¤iﬂkenine göre anlaml› bir
farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans
analizi (Anova) sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r(p>0.05). Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n cinsiyet de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki
fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r (p>0,05).
Tablo 6. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin E¤itim Durumuna Göre Ortalamalar›
Grup

‹ﬂ Memnuniyeti

N

Ort

Ss

F

p

Fark

‹lkö¤retim 42

2,784

1,033

3,116

0,028

4>1

Lise

84

3,186

0,846

Ön
Lisans

15

2,971

0,881

Lisans ve
üstü

33

3,379

0,875

Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n e¤itim durumu de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup
ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur (F=3,116;
p=0,028<0.05). Farkl›l›klar›n kaynaklar›n› belirlemek amac›yla tamamlay›c› posthoc analizi yap›lm›ﬂt›r. E¤itim durumu lisans ve üstü olan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› (3,379 ± 0,875), e¤itim durumu ilkö¤retim olan kargo
ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar›ndan (2,784 ± 1,033) yüksek bulunmuﬂtur. E¤itim durumu lisans ve üstü olan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyetinin yüksek olmas› firmada beyaz yakal› pozisyonda olmalar› ile iliﬂkilidir.
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Tablo 7. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin Kargo
ﬁirketinde Çal›ﬂma Süresine Göre Ortalamalar›

‹ﬂ Memnuniyeti

Grup

N

Ort

Ss

F

p

0-1 Y›l

21

3,051

0,981

1,487

0,208

1-2 Y›l

31

3,359

0,908

3-5 Y›l

38

2,884

0,997

6-10 Y›l

43

3,023

0,787

10 Y›ldan Fazla

41

3,240

0,930

Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n kargo ﬂirketinde çal›ﬂma süresi de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizi (Anova)
sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r(p>0.05).
Tablo 8. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin ‹ﬂe
Baﬂvurma Yoluna Göre Ortalamalar›

‹ﬂ Memnuniyeti

Grup

N

Ort

Ss

F

p

Gazete ‹lan›

59

3,000

0,858

1,098

0,351

Akraba,
Eﬂ Dost
Tavsiyesi

68

3,090

1,022

Firman›n
Daveti

12

3,030

0,713

Di¤er

35

3,347

0,859

Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n iﬂe baﬂvurma yolu de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›ﬂt›r
(p>0.05). Personelin iﬂe baﬂvuru yolu veya yöntemiyle iﬂ memnuniyeti aras›nda bir
iliﬂkinin olmamas› do¤al bir sonuçtur. Neticede iﬂe baﬂlamam›ﬂ olan bir insan›n o
iﬂ ile ilgili memnuniyeti anlams›zd›r.
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Tablo 9. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin ﬁirketteki Pozisyonuna Göre ve ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin ‹ﬂe ‹lk Baﬂlad›¤›nda ﬁirketin Tan›t›m› ve Oryantasyonu ‹çin E¤itim Alma Durumuna Göre Ortalamalar›

‹ﬂ Memnuniyeti

Grup

N

Mavi Yaka

Ort

Ss

t

p

136 2,954

0,935

0,000

Beyaz Yaka

38

3,654

0,607

4,359

Evet

102 3,231

0,878

2,138

0,034

Hay›r

72

0,954

2,932

Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n ﬂirketteki pozisyonu de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki
fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur (t=-4.359; p=0.000<0,05). ﬁirketteki bu
durumda beyaz yakal› personelin iﬂ memnuniyeti daha yüksek ç›kmas› iﬂinde daha
memnun ve daha verimli çal›ﬂt›¤›n›n göstergesidir. Çal›ﬂanlar›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n iﬂe ilk baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu için e¤itim alma durumu de¤iﬂkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur (t=2.138; p=0.034<0,05). ‹ﬂe ilk baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu için e¤itim verilmesi kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ
memnuniyetini art›rm›ﬂt›r.
Tablo 10. Araﬂt›rmaya Kat›lan Kargo ﬁirketi Çal›ﬂanlar›n›n ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin ﬁirketinin ‹nsan Kaynaklar› Politikas›n›n Olma Durumuna ve ‹ﬂ Memnuniyet Düzeylerinin ﬁirket Hizmetleriyle ‹lgili Olarak Teorik Ve Pratik E¤itim Alma Durumuna Göre Ortalamalar›

‹ﬂ Memnuniyeti

Grup

N

Evet

Ort

Ss

t

p

109 3,360

0,859

5,009

0,000

Hay›r

65

2,684

0,866

Evet

120 3,203

0,834

2,069

0,062

Hay›r

54

1,063

2,894

Araﬂt›rmaya kat›lan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› ortalamalar›n›n ﬂirketinin insan kaynaklar› politikas›n›n olma durumu de¤iﬂkenine göre
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anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur(t=5.009; p=0.000<0,05). ﬁirket bünyesinde insan kaynaklar› politikas›n›n varl›¤›
çal›ﬂanlar›n›n memnuniyetine etki etmektedir.

6.Sonuç
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluﬂlar› çal›ﬂanlar›n›n iﬂ tatmin düzeyleri ve iﬂ tatminlerini etkileyen çeﬂitli özellikleri ile ilgili olarak yap›lan araﬂt›rma özel sektör çal›ﬂan› olan›n iﬂ tatmini üzerinde belirleyicisi etkisi oldu¤unu göstermektedir. Elde edilen bulgular %95 güven aral›¤›nda %5 anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir. Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyetinin e¤itim durumu ile aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan e¤itim durumu lisans ve üstü olan kargo
ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› (3,379 ± 0,875), e¤itim durumu ilkö¤retim olan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar›ndan (2,784 ± 1,033)
yüksek bulunmuﬂtur. Çal›ﬂanlar›n iﬂ memnuniyeti ve ﬂirketteki pozisyonu aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan pozisyonu beyaz yaka olan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ
memnuniyeti puanlar› (x=3,654), ﬂirketteki pozisyonu mavi yaka olan kargo ﬂirketi
çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar›ndan (x=2,954) yüksek bulunmuﬂtur. Çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti ile iﬂe ilk baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu için
e¤itim alma durumu aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur(t=2.138; p=0.034<0,05). ‹ﬂe ilk baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu
için e¤itim alan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› (x=3,231), iﬂe ilk
baﬂlad›¤›nda ﬂirketin tan›t›m› ve oryantasyonu için e¤itim almayan iﬂ memnuniyeti
puanlar›ndan (x=2,932) yüksek bulunmuﬂtur. Kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti ile ﬂirketinin insan kaynaklar› politikas›n›n olma durumu aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur(t=5.009; p=0.000<0,05). ﬁirketinin insan kaynaklar› politikas› olan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar› (x=3,360),
ﬂirketinin insan kaynaklar› politikas› olmayan kargo ﬂirketi çal›ﬂanlar›n›n iﬂ memnuniyeti puanlar›ndan (x=2,684) yüksek bulunmuﬂtur.
‹ﬂgören, pazarlama anlay›ﬂ› ile yönetilen iﬂletmelerde oldu¤u gibi hizmet sektörü
içerisinde yer alan kargo iﬂletmelerinde de, tüm faaliyet ve kararlar›n odak noktas›n›
oluﬂturmuﬂtur. ‹ﬂletmeler aç›s›ndan çal›ﬂan memnuniyeti büyük önem taﬂ›maktad›r.
Ayn› zamanda, hizmet iﬂletmelerinde çal›ﬂan memnuniyetinin önemli bir verimlilik
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ölçütü olarak da kabul edilmesi için, onlar›n istek ve beklentilerini karﬂ›layabilmeye
yönelik faaliyetlere önem vermelerini ve ﬂirkette çal›ﬂan herkesin gereksinimlerinin
doyurulmas› üzerine çal›ﬂmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Kargo firmalar›n›n çal›ﬂanlar›n›n memnuniyetini art›rmaya yönelik; düzenli olarak iç müﬂteri memnuniyet araﬂt›rmalar› yapmak, çal›ﬂanlar›n beklentilerini ortaya koymak, personele gerekli ve sürekli e¤itimler vermek ve oryantasyon faaliyetleri gerçekleﬂtirmek, daha kaliteli günümüz teknolojisine uygun araç gereç ve ortamlarda çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak, kalite standartlar›n›n çal›ﬂanlar baz›nda uygulanmas›n› sa¤lamak, kargo taﬂ›mac›l›k hizmeti insan a¤›rl›kl› bir sektör oldu¤u için kargo firmalar›n çal›ﬂt›rd›klar› ﬂirket personeline
önem vermek ile çal›ﬂanlar›n e¤itimi, iﬂ doyumu ve özellikle motivasyonu konusunda gerekli önemi vermek say›labilecek önlemler aras›ndad›r. Genel anlamda dünya ticareti hakk›nda önemli göstergelere sahip olan kargo sektörü do¤al olarak ülke ticareti ve ekonomik hayata büyük katk›lar sa¤lamaktad›r. Küreselleﬂmenin etkisinin oldukça fazla hissedildi¤i günümüzde hizmet sektöründe ve özellikle ekonomideki büyük pay› olan kargo sektöründe firmalar›n rekabet stratejileri belirlemeleri ve rekabet
de¤iﬂkenleri ortaya koymalar› gerekmektedir. Daha kaliteli hizmet sunmak ad›na kargo ﬂirketleri için en önemli rekabet de¤iﬂkenlerinden biri de çal›ﬂan memnuniyeti say›labilir. Firmalar›n rekabet stratejisini geliﬂtirirken ana bileﬂenlerden olan çal›ﬂan
memnuniyetine yo¤unlaﬂmalar› baﬂar› ﬂanslar›n› artt›racakt›r. Bundan sonra yap›lacak olan akademik çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan aﬂa¤›daki konular dahilinde de¤iﬂik yönde kapsaml› araﬂt›rmalar›n sürdürülmesi konu ile olarak sektörün geliﬂmesinde büyük önem kazanacakt›r. Bu anlamda; geliﬂmiﬂ ülkelerdeki çal›ﬂan memnuniyeti uygulamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›; kargo firmalar›n›n rekabet koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi noktas›nda personellerinin iﬂ doyum standard›n›n art›r›lmas›; personelin
memnuniyetinin firman›n hizmet kalitesini ne derece etkiledi¤i gibi soru ve sorunlar›n akademik araﬂt›rmalara yön verebilir.
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TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARI, TEKDÜZEN
HESAP PLANI VE YARGI KARARLARI YÖNÜNDEN
ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR VE KARﬁILIK
AYIRMA YÖNTEMLER‹N‹N ‹NCELENMES‹
DOUBTFUL TRADE RECEIVABLES AS PER TURKISH
ACCOUNTING STANDARDS, UNIFORM CHART OF
ACCOUNTS AND JUDICIAL DECREES AND
EVALUATION OF METHODS FOR PROVISIONS
ﬁeref DEM‹R1

Özet
Tekdüzen hesap plan›na göre ﬂüpheli ticari alacaklar; ödeme süresi geçmiﬂ bu nedenle
vadesi bir kaç defa uzat›lm›ﬂ veya protesto edilmiﬂ, yaz› ile birden fazla istenmiﬂ ya da dava
veya icra safhas›na aktar›lm›ﬂ senetli ve senetsiz alacaklar› kapsamaktad›r. ﬁüpheli alacaklar
için de¤erleme gününün tasarruf de¤erine göre pasifte karﬂ›l›k ayr›labilir; ancak teminatl› alacaklarda alaca¤›n teminatl› k›sm› için karﬂ›l›k ayr›lmas› kabul edilmez. Ayr›ca ﬂüpheli alacaklar için karﬂ›l›k, dava veya icra safhas›na gidildi¤i y›lda ayr›lmal›d›r. Konuya iliﬂkin olarak
farkl› yarg› kararlar› bulunmaktad›r. Türkiye Muhasebe Standartlar› bak›m›ndan ﬂüpheli
ticari alacaklar için karﬂ›l›k hesaplama, Tekdüzen Hesap Plan› ve yarg› kararlar›ndan
ba¤›ms›z olarak “Sat›ﬂlar›n Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaﬂ›m›” ve “Alacaklar›n Yüzdesi
(Bilanço) Yaklaﬂ›m›” gibi yöntemleri içermektedir.
Anahtar Sözcükler: ﬁüpheli Alacaklar, ﬁüpheli Alacaklar Karﬂ›l›¤›, Sat›ﬂlar›n Yüzdesi
Yaklaﬂ›m›, Alacaklar›n Yüzdesi Yaklaﬂ›m›
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Abstract
In according to uniform chart of accounts, doubtful trade receivables comprises notes
receivable and other receivables which have not been collected on due dates; and then
demanded several times with a formal written request or they are involved in a lawsuit
or involved in execution. Provisions may be allocated on the liability side for doubtful
receivables, in terms of their present values of the valuation day; however guaranteed part
of receivables shall not be allowed as an allowance. Provisions for doubtful receivables
shall be allocated in the year in which entities file suit or take the debtor to court. Different
judicial decrees exist on the subject. Apart from Uniform Chart of Accounts and judicial
decrees, Turkish Accounting Standards indicates estimation methods such as “Percentage
of Sales (Income Statement) Approach” and “Percentage of Receivables (Balance Sheet)
Approach” which shall be used as methods for recording doubtful trade receivables.
Key Words: Uncollectible Accounts Receivable, Allowances for Doubtful Receivables,
Percentage of Sales Approach, Percentage of Receivables Approach

1. G‹R‹ﬁ
Finansal tablolar› haz›rlayanlar, kaç›n›lmaz olarak birçok olay ve durumu çevreleyen belirsizliklerle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Bunlardan bir tanesi de alacaklar›n tahsil
edilebilme durumudur. Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda bu belirsizliklere, özellikleri ve kapsamlar› itibariyle yer verilirken ihtiyatl› bir ﬂekilde hareket edilmelidir.
‹htiyatl›l›k belirsizlik olmas› nedeniyle tahmin yap›lmas› gereken hallerde aktiflerin
ve gelirin oldu¤undan fazla, yükümlülüklerin ve giderlerin de oldu¤undan eksik
belirlenmemesi için gereken dikkatin gösterilmesini ifade eder. Ancak, ihtiyatl›
davranmak gizli yedeklerin yarat›lmas›na veya gerekenden fazla karﬂ›l›k ayr›lmas›na, bilerek aktiflerin ve gelirin oldu¤undan eksik, yükümlülüklerin ve giderlerin de
oldu¤undan fazla belirlenmesine yol açarsa finansal tablolar›n tarafs›zl›¤› yok olur
ve güvenilirlik özelli¤i ortadan kalkar (TMS Kavramsal Çerçeve, Paragraf 37).
‹ﬂletmeler için ticari iﬂlemlerden kaynaklanan ve hâs›lata yans›t›lm›ﬂ olan alacaklar›n tahsil edilememesi gelir tablosunda bir hâs›lat kayb› anlam›na gelir ve bu nedenle söz konusu tutarlar›n karﬂ›l›k gideri kaydedilmek suretiyle gelir tablosu etkileri bak›m›ndan düzeltilmesi gerekir. Söz konusu hâs›lat kayb›; bilânço etkileri itibariyle aktif hesaplarda alacaklardan ve bunun karﬂ›l›¤›nda pasif hesaplarda karﬂ›l›k giderleri
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vas›tas›yla dönem kar›nda yarataca¤› noksanl›k nedeniyle öz kaynaklarda bir azal›ﬂ› gerektirmektedir. Bu çal›ﬂmada ﬂüpheli alacaklar; tekdüzen hesap plan›, yarg› kararlar› ve
Türkiye Muhasebe Standartlar›’na göre de¤erlendirilerek; fiili tespite dayal› karﬂ›l›k
ay›rma, tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemleri örneklerle aç›klanm›ﬂ ve tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemleri; “Sat›ﬂlar›n Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaﬂ›m›” ve “Alacaklar›n Yüzdesi (Bilanço) Yaklaﬂ›m›” yine örneklerle de¤erlendirilmiﬂtir.

2. TEKDÜZEN HESAP PLANI VE YARGI KARARLARI
KAPSAMINDA ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
Tek düzen hesap plan›na göre bir alaca¤› ﬂüpheli alacaklara kaydedebilmek için
alaca¤›n ödeme süresinin geçmiﬂ olmas› ve devam›nda aﬂa¤›daki ﬂartlardan en az birini taﬂ›mas› gerekir.
-Vadesi birden fazla defa uzat›lm›ﬂ olmal›,
-Protesto edilmiﬂ olmal›,
-Yaz› ile birden fazla defa istenmiﬂ olmal›,
-Dava veya icra safhas›na aktar›lm›ﬂ olmal›.
Tekdüzen hesap çerçevesi, plan› ve iﬂleyiﬂinin 129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-) hesab›, "128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar" için ayr›lacak karﬂ›l›klarla,
perakende sat›ﬂ yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde
vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar›n ilgili dönemlerdeki toplam vadeli sat›ﬂlara
oranlar›n›n ortalamas›n›n de¤erleme dönemindeki vadeli sat›ﬂlara uygulanmas› suretiyle bulunacak ﬂüpheli alacaklar için ayr›lan karﬂ›l›klar› kapsar.
Vergi matrahlar›n›n tespiti bak›m›ndan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rabilmek için
vadesi geçti¤i halde ödenmeyen alaca¤›n dava ve icra safhas›na taﬂ›nm›ﬂ olmas›, di¤er bir ifadeyle tahislat iﬂlemleri için hukuki sürecin baﬂlat›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Aksi halde ayr›lan karﬂ›l›klar›n vergi matrah›n›n hesaplanmas›nda mali kara
(matraha) kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmesi gerekir.
VUK’ un 323’üncü maddesine göre ticari ve zirai kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak ﬂart›yla; dava veya icra safhas›nda bulunan alacaklar ile
yap›lan protestoya veya yaz› ile bir defadan fazla istenilmesine ra¤men borçlu taraf›ndan ödenmemiﬂ bulunan dava ve icra takibine de¤meyecek derecede küçük alacaklar ﬂüpheli alacak say›lmaktad›r.
ﬁüpheli alacaklar bilançoya mukayyet de¤eri (kur de¤erlemesi dahil) ile kaydedil98
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mekte, ancak tasarruf de¤erine indirgeyecek tutarda karﬂ›l›k ayr›lmakta ve bu karﬂ›l›k da
bilanço aktifine negatif unsur olarak kaydedilmektedir. Böylece söz konusu alacaklar bilânço da tasarruf de¤eri ile yer alm›ﬂ olmaktad›r (Küçük 2009, 80). VUK’da ﬂüpheli hale gelen alacaklar için tasarruf de¤eri üzerinden karﬂ›l›k ayr›laca¤› belirtilmiﬂ ise de esas
itibariyle alacak ve borçlar mukayyet bedeli üzerinden de¤erlendi¤inden hükmün iﬂlerli¤i yoktur (Ürel 2007, 443). Alacak sahibinin bu de¤erin tespitinde sübjektif anlay›ﬂa
göre de¤il, objektif esaslara göre tespit edilmesi gerekir. Örne¤in alacakla ilgili sözleﬂmede geciken her ay için belli bir faiz oran› öngörülmüﬂ ise bu faiz oran› da dikkate al›narak ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lacak tutar tespit edilebilir (Gürbo¤a 2010, 256).
Yasal mevzuata göre bir alaca¤›n ﬂüpheli alacak kategorisine sokulabilmesi için
vadesinin dolmas› beklenmektedir (Esen 2009, 138). Dan›ﬂtay kararlar›na göre de;
bir alaca¤›n ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili oldu¤unun kabul edilebilmesi için, alaca¤›n daha önce hâs›lat olarak kay›tlara intikal ettirilmiﬂ olmas› gerekmektedir (Dnﬂ. 4. D. 29.03.2005 tarih ve E. 2004/101, K. 2005/503).
Bir iﬂletmede ﬂüpheli alacak giderinin vergiye tabi kazanc›n tespitinde indirebilmesi için alaca¤›n ﬂüpheli hale gelmesinin yan› s›ra söz konusu alaca¤›n, ticaretin ya
da iﬂin yürütülmesi ile yak›n nedensellik ba¤›n›n mükellef taraf›ndan ortaya konmas› gerekir. Bir alaca¤›n iﬂletmenin alaca¤› oldu¤unun tespitinde mükellefin ticareti veya iﬂi ile ba¤lant›s› kurulmal›d›r (http://www.irstaxattorney.com/blog/labels/Substantiationn%20issues.html).
Bunun d›ﬂ›nda karﬂ›l›¤›nda bir gelir ve menfaat sa¤lanmayan, kefalet nedeniyle
do¤up ﬂüpheli hale gelen alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lamaz (Dnﬂ. 3. D. 04.11.1991 tarih ve E.1991/762, K.1991/2744). Yine gerçek bir al›ﬂveriﬂe dayanmayan ve finansman amac›yla verilen hat›r senedi niteli¤indeki bonolardan kaynaklanan alacaklar
için karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkün de¤ildir (Dnﬂ. 4. D. 09.03.1976 tarih ve E.
1974/2661, K. 1976/582).
Kural olarak ﬂüpheli alaca¤›n tahsili için dava ya da icra yoluna baﬂvurulmad›¤›
sürece karﬂ›l›k ayr›lmas› olanakl› de¤ildir (Deryal› 2013,61). Bir alaca¤›n ﬂüpheli niteli¤ini kazanabilmesi için baﬂvurudan sonra davan›n mahkemede görülmekte olmas›, icraya intikal eden ihtilaf›nda ödeme emrine ba¤lanm›ﬂ olmas› gerekir (Yalç›n
2010, 1054). Alacakl› taraf›ndan herhangi bir dava ve icra takibi yap›lmadan sadece
borçlunun konkordato talebine dayan›larak alaca¤›n dava ve icra safhas›nda oldu¤u
iddia edilemez (Sar›can 2009,147).
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Ayr›ca alaca¤›n ilgili yükümlünün uhdesine girdikten sonra ﬂüpheli hale gelmesi gerekti¤inden alacak ﬂüpheli hale geldikten sonra devral›nm›ﬂ ise ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ayr›lamaz (MB’nin 01.07.1999 tarih ve 27328 say›l› özelgesi). ‹cra takibat›na
geçilmiﬂ borçlular hakk›nda ödeme emri gönderilmiﬂ olmas›na ra¤men haciz iﬂlemine geçilmeyen alacaklar ﬂüpheli alacak vasf›n› kaybeder (Dnﬂ. 4. D. 23.06.1975 tarih
ve E.1973/5905, K. 1975/2083). ‹cra takibat›n›n ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle, dosyas› takipten düﬂen alacak ﬂüpheli olarak kabul edilemez (Dnﬂ. 3. D.
10.06.1987 tarih ve E. 1986/2768, K. 1987/1552). Zira yarg› karar›na göre ciddi takip yap›lmamas› durumunda dosya takipsizlik nedeniyle iﬂlemden kald›r›laca¤›ndan
ﬂüpheli alacak mahiyeti ortadan kalkacakt›r (DVDDK 25.12.1998 tarih ve
E.1997/410, K.1998/441).
Kanun maddesinde yer alan dava veya icra takibine de¤meyecek derecede küçük
alacaklardan kas›t dava veya icra takibat› için yap›lacak giderlerin alacak tutar›ndan fazla olmas› halidir (Yalç›n, 2010, 1054) Hukuki sürece dair mahkeme harc›, avukat ücreti, noter masraf› ve benzeri giderlerin toplam›n›n alacak tutar›n› aﬂmas› veya ona yak›n olmas› halinde dava ve icra sürecine taﬂ›nmaks›z›n karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkündür.
Ayn› kiﬂiden olan alacaklar› de¤erlendirirken karﬂ›l›k ayr›lacak alacak tutar›n›n
hesaplanmas›nda tahsil edilmemiﬂ alacaklar›n her bir müﬂteri itibariyle topluca dikkate al›nmas› gerekir (MB’nin 04.02.1999 tarih ve 3439 say›l› özelgesi). Ayr›ca yaz›
ile istemde bulunuldu¤unda bunun tevsik edilmesi gerekmektedir. Bunun prosedürünün ne olmas› gerekti¤ine dair vergi mevzuat›nda bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ancak yap›lan protesto veya yaz› ile borcun bir defadan fazla istenildi¤i, ancak
PTT makbuzlar›yla veya protesto örnekleri veya al›nd›lar› ile tevsik edilebilece¤inden ve baﬂka bir ﬂekilde bu iddian›n do¤rulanmas›n›n imkâns›zl›¤› nedeniyle, yaz›lar›n taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir (Dnﬂ. 13. D. 24.01.1978 tarih ve
E.1976/3483, K.1978/139). Taahhütlü ve ilmühaberli olarak istenmeyen alacaklar
için, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas› kabul edilmemektedir (Dnﬂ. 4. D. 25.12.1984
tarih ve E.1982/4982, K.1984/4669).
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›labilmesi pasifte karﬂ›l›k ayr›lmas› ile mümkündür. ‹ﬂletme hesab› esas›na göre defter tutanlar bu haktan yararlanamazlar (Dnﬂ. 4. D.
11.04.1974 tarih, E. 1973/4688 ve K. 1974/1473). Konuya iliﬂkin olarak aksi yönde
karara göre; ﬂüpheli alacaklarda karﬂ›l›k ay›rmak yerine do¤rudan kar zarar hesab›na
kay›t yap›lmas›nda sonuç hesaplar› yönünden vergi matrah›n› etkilememesi nedeniy100
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le sak›nca görülmemiﬂtir (Dnﬂ. 4. D. 19.10.1992 tarih, E. 1991/2342, K. 1992/4772).
Teminatl› alacaklar, ﬂüpheli alacak niteli¤ini kaybetti¤inden, ihtiyati haciz, haciz ve gayrimenkul ipote¤i, alacak için teminat sa¤lamakta oldu¤undan bu alacaklar
için karﬂ›l›k ayr›lamaz (DVDDK 12.04.2002 tarih ve E.No:2002/35, K.2002/186).
Kefalet VUK' un 323'üncü maddesinde belirtilen teminat kapsam›nda say›lmayaca¤›ndan as›l borçlu hakk›nda takibe baﬂlanmas› durumunda bu alacak için karﬂ›l›k
ayr›labilecektir (Dnﬂ. 4. D. 02.03.2004 tarih ve E. 2002/4579, K. 2004/355)
Dan›ﬂtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, ﬂüpheli hale geldi¤i y›l karﬂ›l›k ayr›lmayan alacak için izleyen y›llarda karﬂ›l›k ayr›lamayaca¤› yönünde karar vermiﬂtir (DVDDK 12.11.1999 tarih ve E.1999/102, K. 1999/480). Beyanname verme tarihine kadar ﬂüpheli hale gelse dahi, de¤erleme günü itibariyle ﬂartlar› taﬂ›mayan
alacaklar için, de¤erleme gününün ilgili bulundu¤u hesap dönemi kazanc›ndan indirilmek üzere karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkün de¤ildir (MB’nin 28.05.1999 tarih ve
21451 say›l› özelgesi).
Kamu idarelerine karﬂ› yap›lan inﬂaat taahhütlerinden do¤an istihkaklara ait
alacaklar için VUK 323’üncü maddesindeki ﬂartlar›n taﬂ›nmas› halinde ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas›n›n mümkün oldu¤una karar verilmiﬂtir (HUK Dan›ﬂma Komisyonu’nun 28.05.1962 tarih ve 116 yay›n s›ra no.lu karar›). Öte yandan Bakanl›kça verilen bir görüﬂ de, alaca¤›n kamu idaresi taraf›ndan gecikmeyle ödenecek
olmas›, alaca¤›n tahsilinin ﬂüpheli hale gelmesini gerektirmedi¤i belirtilerek kamu
kurumlar›ndan olan alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmas›n›n mümkün olmad›¤› belirtilmiﬂtir (MB’nin 09.11.1994 tarih ve 74778 say›l› özelgesi).
Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak, daha önce hâs›lat hesaplar›na intikal ettirilmiﬂ olan alacaklar için ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› ay›rabilmek söz konusu olup, tahsil edilemeyen avanslar için karﬂ›l›k ayr›lamaz (Sa¤lam 1994,
41). Hesap Uzmanlar› Kurulu Dan›ﬂma Komisyonu'nun karar›nda da, karﬂ›l›k ayr›lacak alaca¤›n daha önce hâs›lat hesaplar›na intikal ettirilmesi gerekti¤inden, daha önce
hâs›lat olarak dikkate al›nmam›ﬂ olan avanslar için karﬂ›l›k ayr›lamayaca¤› ifade edilmektedir (HUK Dan›ﬂma Komisyonu'nun 25.09.2002 tarih ve 292/1 say›l› karar›).
Aksi yönde bir görüﬂ olarak avans niteli¤indeki ödemeler ticari faaliyetin devam› için yap›lan ödemelerdir ve verilen avans karﬂ›l›¤›nda mal›n veya verilen avans›n al›namamas› ve di¤er koﬂullar›n da gerçekleﬂmesi halinde karﬂ›l›k ayr›lmas›
mümkündür (MB’nin 31.01.2002 tarih ve 5073 say›l› özelgesi). Alaca¤›n ticari ve101

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

ya zirai kazanc›n elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmas›, alaca¤›n mutlaka daha önce gelir veya hâs›lat yaz›lan bir alacak olmas›n› gerektirmez. Di¤er ticari iliﬂkiler nedeniyle do¤an alacaklar için de karﬂ›l›k ayr›labilir. Ancak, alacak ile
ticari veya zirai kazanc›n elde edilmesi ve idamesi aras›nda do¤rudan bir illiyet ba¤›n›n olmas› gerekir (B›y›k ve K›ratl›o¤lu 2000, 577).
‹liﬂkili taraf iﬂlemlerinde di¤er ﬂirketlerde müﬂterilerle olan iliﬂkiler, holdinglerde iﬂtirakleri ile olan iliﬂkiler ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r (ﬁeker 1999, 1464). Buna
ba¤l› olarak söz konusu ﬂartlar›n sa¤lanmas› halinde holding ﬂirketlerin iﬂtirakleri ile
olan iliﬂkilerinden do¤an ve tahsil edilemeyen alacaklar› için karﬂ›l›k ayr›labilece¤ine dair vergi mahkemesi karar› Dan›ﬂtay 4. Dairesince onanm›ﬂt›r (Do¤rusöz 1994,
45). Hiç ﬂüphesiz ki muvazaal› bu iﬂlem sonucunda söz konusu alaca¤›n ﬂüpheli hale gelmesi ve karﬂ›l›k ayr›lmas› mümkün olmayacakt›r (Y›ld›z 2001, 132,133).

3. TÜRK‹YE MUHASEBE STANDARTLARINDA
ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR
3.1. TMS Yönünden Alacaklar ‹çin Karﬂ›l›k Ay›rma ﬁartlar›
TMS 39’ a göre sözleﬂmeden do¤an haklar finansal varl›kt›r. Sözleﬂmeden (yaz›l›/sözlü) do¤an nakit alma hakk›n› temsil eden finansal varl›klar aras›nda; ticari alacaklar (senetsiz), alacak senetleri, kredi alacaklar› (ortaklardan, iﬂtiraklerden, ba¤l› ortakl›klardan, personelden alacaklar) alacak tahvilleri (Kamu kesimi ve özel kesim tahvil senet ve bonolar›) say›labilir. TMS’ de alacaklar için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmada alacaklar›n bir tak›m de¤er düﬂüklü¤ü göstergelerini taﬂ›malar› gerekmektedir.
Bir finansal varl›k veya finansal varl›k grubu, sadece ve sadece, ilgili varl›¤›n ilk
muhasebeleﬂtirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olay›n (zarar/kay›p olay›) meydana geldi¤ine ve söz konusu zarar olay›n›n (veya olaylar›n›n) ilgili finansal
varl›¤›n veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit ak›ﬂlar› üzerindeki etkisi sonucunda de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na
iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤üne u¤rar ve
de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Bir finansal varl›¤›n veya finansal varl›k grubunun
de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z gösterge, ilgili finansal varl›¤› elinde
bulunduranlar›n aﬂa¤›daki zarar olaylar›na iliﬂkin tespit ettikleri gözlemlenebilir verileri içerir (TMS 39/59):
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2014/1

(a) ‹hraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal s›k›nt› içinde olmas›;
(b) Sözleﬂmenin ihlal edilmesi, örne¤in faiz veya anapara ödemelerinin yerine
getirilememesi veya ihmal edilmesi;
(c) Borçlunun içinde bulundu¤u finansal s›k›nt›ya iliﬂkin ekonomik veya yasal
nedenlerden ötürü, alacakl›n›n, borçluya, baﬂka koﬂullar alt›nda tan›mayaca¤› bir
ayr›cal›k tan›mas›;
(d) Borçlunun, iflas veya baﬂka tür bir finansal yeniden yap›lanmaya girece¤i
ihtimalinin yüksek olmas›;
(e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varl›¤a iliﬂkin aktif piyasan›n ortadan kalkmas› veya
(f) Grup içindeki her bir finansal varl›k itibariyle tespiti mümkün olmamakla
birlikte, bir grup finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmelerinden itibaren an›lan
varl›klar›n gelecekteki tahmini nakit ak›ﬂlar›nda ölçülebilir bir azal›ﬂ oldu¤una iﬂaret eden gözlemlenebilir veri bulunmas›.
Bu tür bir veri aﬂa¤›dakileri içerir (TMS 39/59):
(i) Gruptaki borçlular›n ödeme durumlar›nda olumsuz anlamda de¤iﬂiklikler
yaﬂanmas› (örne¤in temerrüde düﬂülen ödemelerin say›s›n›n artmas› veya kredi limitleri dolup da sadece ayl›k asgari ödeme tutar›n› ödeyen kredi kart› borçlular›n›n say›lar›n›n artmas›); veya
(ii) Gruptaki varl›klar›n geri ödenmemesi ile iliﬂkili bulunan ulusal veya yöresel ekonomik koﬂullar (örne¤in borçlular›n bulundu¤u co¤rafi bölgedeki iﬂsizlik
oran›nda art›ﬂ yaﬂanmas›, ipotekli konut kredileri aç›s›ndan ilgili bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlar›nda düﬂüﬂ olmas›, petrol üreticilerine kulland›r›lan kredi varl›klar› aç›s›ndan petrol fiyatlar›nda düﬂüﬂ olmas› veya gruptaki borçlular› etkileyen sanayi koﬂullar›nda olumsuz anlamda de¤iﬂiklikler olmas›).

3.2. TMS Yönünden Karﬂ›l›k Tutar›n›n Tespiti
Alacaklar›n tahsil edilebilirli¤i zarar karﬂ›l›¤› yönünden de¤erlendirmeye tabi
tutulmas› nedeniyle, karﬂ›l›k ay›rma yöntemi bir varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤ünün
muhtemel oldu¤u durumlarda ve düﬂüklük tutar›n›n mant›kl› olarak tahmin edilebildi¤i durumlarda geçerlidir (Kieso ve di¤erleri 2004, 323). Di¤er bir ifadeyle karﬂ›l›k ay›rabilmek için alaca¤›n ﬂüpheli hale gelmiﬂ olmas› yeterli de¤ildir. De¤er düﬂüklü¤ünün muhtemel olmas›n›n yan› s›ra düﬂüklük tutar›n›n da ölçülü bir ﬂekil103
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de tahmin edilebilmesi de ﬂartt›r.
‹ﬂletmeler henüz tahakkuk etmemiﬂ (kesinleﬂmemiﬂ) olan zararlar›n› ﬂayet gerçekleﬂme ihtimali öngörülmekte ise dipnotlarda aç›klarlar. Zarar›n oluﬂmas› muhtemel ve zarar tutar› yaklaﬂ›k olarak belli ise iﬂletmeler karﬂ›l›k zarar› tahakkuk ettirmek zorundad›rlar (Gleason ve Mills 2002, 318).
TMS 39’un 59 uncu paragraftaki olay çeﬂitlerine ek olarak, de¤er düﬂüklü¤ünün
tarafs›z göstergesi, ihraçç›n›n faaliyet gösterdi¤i teknolojik, sektörel, ekonomik ve yasal
çevrede olumsuz etkileri bulunan önemli de¤iﬂiklikler meydana gelece¤ine iliﬂkin bilgi
bulunmas›d›r. TMS 39’un 62’nci paragraf›nda aç›kland›¤› üzere baz› durumlarda, bir
finansal varl›ktaki de¤er düﬂüklü¤ü tutar›n›n tahmin edilebilmesi için gerekli olan gözlemlenebilir veriler, k›s›tl› veya mevcut koﬂullarla birebir uyumlu olmayabilir. Örne¤in
bir borçlunun finansal s›k›nt› içinde olmas› ve benzer durumdaki borçlulara iliﬂkin elde edilebilir tarihi verilerin az say›da olmas› halinde bu durum söz konusudur. Bu tür
durumlarda, iﬂletme, ilgili de¤er düﬂüklü¤ü tutar›n› tahmin etmek amac›yla tecrübeleri ile de desteklenen muhakeme yetene¤ini kullan›r. Benzer ﬂekilde, iﬂletme, söz konusu muhakeme yetene¤ini, mevcut koﬂullar› yans›tmas› amac›yla bir finansal varl›k grubunun gözlemlenebilir verilerini düzeltmek amac›yla kullan›r
TMS 39, UR89’a göre, de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan toplu olarak de¤erlendirilen
bir finansal varl›k grubuna iliﬂkin gelecekteki nakit ak›ﬂlar›, gruptakilerle benzer nitelikte kredi risk özellikleri taﬂ›yan varl›klara iliﬂkin olarak geçmiﬂte yaﬂanan zararlar
esas al›narak tahmin edilir. Daha önce iﬂletmeye özgü bir zarar yaﬂamam›ﬂ veya bu
konudaki deneyimi yetersiz olan iﬂletmeler ise, karﬂ›laﬂt›r›labilir varl›k gruplar›na iliﬂkin grup deneyimlerini kullan›r. Geçmiﬂteki zarar deneyimleri, an›lan deneyimlerin
iliﬂkili olduklar› dönemde mevcut olmayan güncel koﬂullar ile hali haz›rda mevcut
olmayan geçmiﬂ döneme iliﬂkin koﬂullar›n etkilerini yans›tmak amac›yla, gözlemlenebilen güncel verilere göre düzeltilir.
TMS 39, UR92 uyar›nca bir finansal varl›k grubunda (daha düﬂük bakiyeli krediler gibi) oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n›n belirlenmesi s›ras›nda, TMS 39’un Paragraf 63–65 ve Paragraf UR87-UR91’de yer alan hükümlere uymalar› koﬂuluyla formüle dayal› yaklaﬂ›mlar veya istatistiksel yöntemler kullan›labilir.
TMS yaklaﬂ›m›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere uygulanacak yöntem ve tutar tespiti için;
standartlar, genel bir çerçeve çizmekte ve tavsiyelerde bulunmaktad›r. De¤er düﬂüklü¤ü
tutar›n›n tahmininde tecrübe ile de desteklenen muhakeme yetene¤ini kullan›laca¤›, da104
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ha önce iﬂletmeye özgü bir zarar yaﬂanmam›ﬂ veya bu konudaki deneyimi yetersiz olan
iﬂletmelerin ise, karﬂ›laﬂt›r›labilir varl›k gruplar›na iliﬂkin grup deneyimlerini kullanabilecekleri, zarar deneyimleri ve an›lan deneyimlerin iliﬂkili olduklar› dönemde mevcut olmayan güncel koﬂullar ile hali haz›rda mevcut olmayan geçmiﬂ döneme iliﬂkin koﬂullar›n etkilerini yans›tmak amac›yla, gözlemlenebilen güncel verilere göre düzeltilece¤i ifade edilmekte ve oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü zararlar›n›n belirlenmesi s›ras›nda, formüle dayal› yaklaﬂ›mlar veya istatistiksel yöntemlerin kullan›labilece¤i aç›klanmaktad›r.
Söz konusu aç›klamalar dikkate al›nd›¤›nda TMS’lerin ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›
ay›r›rken iﬂletmelerin hangi yöntem ya da yöntemleri kullanacaklar› konusunda ba¤lay›c› bir yaklaﬂ›m›n›n olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Tahsili ﬂüpheli hale gelen alacaklar›n ne kadar oldu¤unu hesaplayabilmek için fiili tespite dayal› karﬂ›l›k yöntemi veya
tahmine dayal› (götürü) karﬂ›l›k yöntemi kullan›labilir.
Fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi VUK’ da oldu¤u gibi her bir alaca¤›n ayr› ayr› takip edilmesini gerektirmektedir. Bunun için alacaklar›n tahsil edilip edilemeyeceklerinin kesinleﬂmesinin beklenmesi, di¤er bir ifade ile ödeme süresinin aﬂ›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Borçlunun iﬂletmenin alaca¤›n› ödemesini ﬂüpheye düﬂürecek finansal s›k›nt› içinde olmas›, sözleﬂmenin ihlal edilmesi, örne¤in faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal edilmesi, borçlunun, iflas veya baﬂka tür bir finansal yeniden yap›lanmaya girece¤i ihtimalinin yüksek olmas› gibi nedenler varsa bu
türden alacaklar için fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi uyar›nca karﬂ›l›k gideri
kayd› yap›labilir. Burada gerçe¤e uygun de¤er muhasebesi bak›m›ndan sorun gelir ve giderlerin ço¤unlukla ayn› döneme yans›t›lamamas› sorunudur.
Tahmine dayal› (götürü) karﬂ›l›k a›yrma yönteminde ise, iﬂletmeler ﬂüpheli alacaklar›n› geçmiﬂ dönemlerdeki tecrübelerinden faydalanarak tahmin etmekte ve bu
tahmini yaparken sat›ﬂlar›n› veya alacak bakiyelerini kullanarak bir tespit yapmaktad›rlar. Bu yöntemde TMS düzenlemelerine uyum göstermektedir. Fakat tahmine dayal› (götürü) karﬂ›l›k ay›rma yönteminin VUK uyar›nca kabul edilmesi mümkün de¤ildir. VUK’ da alacaklar fiili tespite dayal› olarak de¤erlemeye tabi tutulmakta ve karﬂ›l›k ayr›labilmesi hukuki sürecin baﬂlat›lmas›na dayand›r›lmaktad›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri vergi sisteminde genel kural olarak tamamen de¤ersiz hale gelen alacaklar›n giderleﬂtirilmesine izin verilmektedir. K›smi olarak ﬂüpheli
hale gelen alacaklarda ise tahsil edilebilir k›sm›n üstündeki tutarlar›n gider kaydedilmesi kabul edilmektedir (IR Code Section 166-a- 1- 2).
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3.3. TMS’lerde Alacaklara ‹liﬂkin De¤erleme Ölçüsü
TMS 32.11’e göre; alacaklar, finansal varl›klar aras›nda say›lm›ﬂt›r. TMS 39.9’a
göre de kredi ve alacaklar etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiﬂ maliyet de¤eri ile de¤erlemeye tabidir. Ayn› standarda göre; finansal varl›k veya finansal borcun
etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiﬂ maliyeti, finansal varl›k veya finansal
borcun ilk muhasebeleﬂtirme s›ras›nda ölçülen de¤erinden anapara geri ödemeleri
düﬂüldükten, an›lan ilk tutar ile vadedeki tutar aras›ndaki fark›n etkin faiz yöntemi
kullan›larak hesaplanan birikmiﬂ itfa pay› düﬂüldükten veya eklendikten ve de¤er düﬂüklü¤ü ya da tahsil edilememe durumuna iliﬂkin her türlü indirimin yap›lmas›ndan
(do¤rudan do¤ruya veya bir karﬂ›l›k hesab› kullan›larak) sonra geriye kalan tutard›r.
TMS 39.9’da aç›kland›¤› üzere etkin faiz yöntemi: Finansal varl›k veya borcun
(veya bir finansal varl›k veya borç grubunun) itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin iliﬂkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas›
durumunda daha k›sa bir zaman dilimi süresince yap›lacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlar›n› tam olarak ilgili finansal varl›k veya borcun net defter
de¤erine indirgeyen orand›r. Etkin faiz oran›n›n hesaplanmas› s›ras›nda, iﬂletme,
gelecekteki kredi zararlar›n› dikkate almaks›z›n, ilgili finansal arac›n sözlemeye
ba¤l› tüm koﬂullar›n› (örne¤in peﬂin ödeme, al›m opsiyonu ve benzeri opsiyonlar)
göz önünde bulundurmak suretiyle nakit ak›ﬂlar›n› tahmin eder. Bu hesaplama, etkin faiz oran›n›n bir parças› olan ve sözleﬂmenin taraflar› aras›nda ödenen veya al›nan tüm masraf ve puanlar (bak›n›z: TMS 18) ile iﬂlem masraflar›n› ve di¤er her
türlü prim ve iskontoyu içerir. Benzer nitelikteki finansal araç grubuna ait nakit
ak›ﬂlar›n›n ve beklenen ömrün güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilebilece¤i varsay›l›r.

3.4. ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› Hesaplama Yöntemleri
Tekdüzen Hesap Plan› ve Türkiye Muhasebe Standartlar› uyar›nca iﬂletmeler
taraf›ndan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmak için iki yöntem kullan›labilir. Bunlardan
birincisi, fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi; ikincisi ise geçmiﬂ iki hesap döneminin ortalamas›na göre hesaplama yap›larak karﬂ›l›k ayr›lan, tahmine dayal›
karﬂ›l›k ay›rma yöntemidir. Tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi, tekdüzen hesap çerçevesi plan› ve iﬂleyisine göre perakende sat›ﬂ yöntemi (götürü karﬂ›l›k yöntemi) olarak da adland›r›lmaktad›r.
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Yöntemlerin her ikisinin de kullan›labilmesi imkan dahilinde bulunmakla birlikte, TMS uygulamas›n›n daha çok tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemlerine
yatk›n oldu¤u; tekdüzen hesap plan› iﬂleyiﬂinin ise öteden beri vergi muhasebesi
e¤iliminde olmas›ndan dolay›, fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemine yatk›n
oldu¤u söylenebilir.
Fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi, günümüze kadar muhasebe ve vergi sistemimizde a¤›rl›kl› olarak kullan›lan bir yöntemdir; bu yöntemde hangi alaca¤a karﬂ›l›k ayr›ld›¤› bellidir. Fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemine göre karﬂ›l›k ayr›labilmesi için karﬂ›l›k ayr›lacak olan alaca¤›n ödeme süresi geçmiﬂ ve devam›nda iﬂletme taraf›ndan yukar›da say›lan hallerden en az birisi kullan›larak eyleme geçilmiﬂ olmal›d›r. Fiili tespit yönteminde, söz konusu alacak öncelikle normal alacaklar içerisinden ç›kar›larak ﬂüpheli alacaklara kaydedilmek zorundad›r.
‹kinci yöntem, tahmine dayal› karﬂ›l›k (perakende sat›ﬂ/götürü karﬂ›l›k) ay›rma
yöntemidir. Bu yöntemde hangi alaca¤›n ﬂüpheli alacak oldu¤u spesifik olarak belli olmad›¤›ndan alacaklar, ﬂüpheli alacaklar hesab›na taﬂ›nmadan karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Karﬂ›l›k ayr›lacak tutar›n hesaplanmas›nda geçmiﬂ y›llara ait ﬂüpheli alacaklar dikkate al›narak cari dönemde ayn› oranda ﬂüpheli alacak oluﬂaca¤› varsay›lmakta ve ihtiyatl›l›k ilkesi gere¤ince karﬂ›l›k ayr›larak gider yaz›lmaktad›r.
Her iki yönteme dair aç›klamalar ve muhasebe kay›tlar› aﬂa¤›daki gibidir.

3.4.1. Fiili Tespite Dayal› Karﬂ›l›k Ay›rma Yöntemi
Alacaklar› tek tek de¤erlemeye tabi tutan bu yöntemde, tahsili ﬂüpheli hale gelmiﬂ olan alacaklar öncelikle ilgili hesaplara (Al›c›lar, Alacak Senetleri gibi hesaplara) alacak; karﬂ›l›¤›nda 128 ﬁüpheli Ticari Alacaklar hesab›na borç kaydedilerek
normal alacaklardan ﬂüpheli alacaklara aktar›l›r ve ikinci kay›t olarak da 654 Karﬂ›l›k Giderleri (-) hesab›na borç ve 129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-) hesab›na alacak kaydedilir. Sonras›nda ﬂüpheli alaca¤›n tahsiline ba¤l› olarak, tahmin
olunan zarar›n k›smen ya da tamamen gerçekleﬂmemesi halinde, gerçekleﬂmeyen
k›s›m 644 Konusu Kalmayan Karﬂ›l›klar hesab›n›n alaca¤›na devredilerek 129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-) hesab›na borç kaydedilir.
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Örnek 1: (A) iﬂletmesinin y›l içerisinde yurt içi sat›ﬂ karﬂ›l›¤› olarak al›nan ve
alacak senetlerine kaydedilmiﬂ olan 25.000 TL tutar›nda alacak senedi vadesinde
tahsil edilemedi¤inden al›c› hakk›nda icra takibi baﬂlat›lm›ﬂt›r.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
121 ALACAK SENETLER‹
Alaca¤›n ﬂüpheli alacaklar hesab›na devri
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
ﬁüpheli alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmas›
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹
Gider hesaplar›n›n dönem kar/zarar›na aktar›lmas›
––––––––––––

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

––––––––––––

ﬁüpheli alacak ﬂayet dava veya icra safhas›na taﬂ›nmadan karﬂ›l›k ayr›l›rsa karﬂ›l›k gideri y›ll›k beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrah›na ilave edilir.
Örnek 2: Yukar›daki örne¤e (Örnek 1) ayn› verilerle devam edilmesi ve karﬂ›l›k
ayr›lan alaca¤›n tamam›n›n (25.000 TL) banka arac›l›¤›yla izleyen y›lda tahsil edilmesi halinde kay›tlar:
––––––––––––
102 BANKALAR

––––––––––––
25.000

128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
ﬁüpheli alaca¤›n banka arac›l›¤›yla tahsili
––––––––––––
––––––––––––
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARﬁILI⁄I

25.000

25.000

644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR
Tahsil edilen ﬂüpheli alacak geliri
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
Gelir hesaplar›n›n dönem kar/zarar›na aktar›lmas›
––––––––––––
––––––––––––
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Yukar›daki iﬂlemde ﬂüpheli alacak ﬂayet dava veya icra safhas›na taﬂ›nmam›ﬂsa
bir önceki y›l da karﬂ›l›k gideri y›ll›k beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrah›na ilave edilmek suretiyle vergilendirilece¤inden, mükerrer
vergileme yapmamak için izleyen y›lda tahsil edilince konusu kalmayan karﬂ›l›klar
(karﬂ›l›k iptal gelirleri) olarak vergi matrah›ndan beyanname üzerinde “di¤er indirimler” alt›nda tenzil edilmesi gerekir.
Örnek 3: Yukar›daki örne¤e (Örnek 1) ayn› verilerle devam edilmesi ve karﬂ›l›k ayr›lan alaca¤›n tamam›n›n (25.000 TL) örnek 2’de oldu¤u gibi banka arac›l›¤›yla izleyen y›lda de¤il de ayn› y›lda tahsil edilmesi halinde karﬂ›l›k giderlerinin
ters kay›tla kapat›lmas›na dair kay›tlar:
––––––––––––

––––––––––––

102 BANKALAR

25.000

128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR

25.000

ﬁüpheli alaca¤›n banka arac›l›¤›yla tahsili
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

25.000
25.000

Karﬂ›l›k giderlerinin iptali
––––––––––––

––––––––––––

Karﬂ›l›k gideri olarak yaz›lan giderler gerçekleﬂmemiﬂ olaca¤›ndan bunun
düzeltilmesi gerekir. Düzeltme iﬂlemi ayn› y›l içerisinde gerçekleﬂti¤inde karﬂ›l›k
giderleri yukar›daki gibi ters kay›t yap›larak iﬂlem düzeltilir. Karﬂ›l›k giderleri ters
kay›tla kapat›lm›ﬂ olaca¤›ndan 690 Dönem Kar veya Zarar›na aktarma kayd› yap›lmayacakt›r.
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Örnek 4: Yukar›daki örne¤e (Örnek 1) ayn› verilerle devam edilmesi ve karﬂ›l›k ayr›lan alaca¤›n bir k›sm›n›n (15.000 TL) icra takibi sonucunda banka arac›l›¤›yla izleyen y›lda tahsil edilmiﬂ olmas› halinde kay›tlar:
––––––––––––

––––––––––––

102 BANKALAR

15.000

128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR

15.000

ﬁüpheli alaca¤›n bir k›sm›n›n banka arac›l›¤›yla tahsili
––––––––––––

––––––––––––

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARﬁILI⁄I

15.000

644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR

15.000

Tahsil edilen ﬂüpheli alacak geliri
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR

15.000

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

15.000

Gelir hesaplar›n›n dönem kar/zarar›na aktar›lmas›
––––––––––––

––––––––––––

Örnek 5: Yukar›daki örne¤e (Örnek 1) ayn› verilerle devam edilmesi ve karﬂ›l›k ayr›lan alaca¤›n kalan›n›n (10.000 TL) tahsil imkân›n›n kalmad›¤›n›n (de¤ersiz
alacak oldu¤unun) anlaﬂ›lmas› halinde kay›t:
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARﬁILI⁄I
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR

10.000
10.000

Tahsil imkân› kalmayan ﬂüpheli alacaklar
––––––––––––

––––––––––––

Tahsil edilemeyece¤i kesinleﬂen alacaklar daha önce karﬂ›l›k ay›rmak suretiyle gider yaz›ld›¤› için burada yap›lan iﬂlem ﬂüpheli ticari alacaklar ve ﬂüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›n›n bilançodan ç›kar›lmas› iﬂlemidir. Bu kay›t sonras›nda alaca¤›n izlenmesi sonlanm›ﬂ olmaktad›r. Bu iﬂlemden önce de ﬂüpheli ticari alacaklar ve karﬂ›l›klar bilançoda izlenmekle birlikte birbirini s›f›rlad›¤› için bu iﬂlemin
bilanço büyüklü¤üne bir etkisi olmayacakt›r.
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Örnek 6: (A) iﬂletmesinin de¤erleme gününde hepsi senetli olmak üzere;
- (B) ﬂahs›ndan ödeme süresi geçmiﬂ henüz tahsil edilememiﬂ, ancak dava ve
icra safhas›na taﬂ›nmam›ﬂ 10.000 TL;
- Bilinen adreslerinde bulunamayan ve nereye gitti¤i bilinmeyen (C) ﬂahs›ndan
vadesi gelmemiﬂ 5.000 TL;
- Finansal ödeme güçlü¤ü içinde bulundu¤u anlaﬂ›lan (E) ﬂahs›ndan vadesi
gelmemiﬂ 8.000 TL; alaca¤› bulunmaktad›r.
Tek düzen hesap iﬂleyiﬂine göre perakende sat›ﬂ yöntemine göre karﬂ›l›k ayr›lmas› haricinde ödeme süresinin geçmiﬂ olmas› karﬂ›l›k ayr›lmas› ﬂart olarak arand›¤›ndan sadece (B)’den olan alacak için karﬂ›l›k ay›rmak mümkündür.
TMS uyar›nca ise yukar›da yer alan her üç durum içinde ticari kar›n tespitinde ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmas› mümkündür. (B)’den olan alaca¤›n›n vadesi
dolmuﬂ oldu¤u için, (C)’den olan alaca¤›n›n vadesi dolmasa da borçlusu bilinen adreslerinde bulunamad›¤› için, (E)’den olan alaca¤›n›n vadesi dolmasa da an›lan ﬂah›s ödeme güçlü¤ü içinde bulundu¤u için alacaklar›n tamam› üzerinden karﬂ›l›k
ay›rmas› mümkündür.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR

23.000

121 ALACAK SENETLER‹

23.000

Alacaklar›n ﬂüpheli alacaklar hesab›na devri
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

23.000

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I

23.000

ﬁüpheli alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmas›
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

23.000
23.000

Gider hesaplar›n›n dönem kar/zarar›na aktar›lmas›
––––––––––––

––––––––––––

Yukar›daki iﬂlemlerin hiçbirisi dava veya icra safhas›na taﬂ›nmam›ﬂ
oldu¤undan 23.000 TL karﬂ›l›k gideri VUK’ a göre y›ll›k beyannamede kanunen
kabul edilmeyen gider olarak vergi matrah›na ilave edilir.
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2.4.2. Tahmine Dayal› (Götürü) Karﬂ›l›k Ay›rma Yöntemi
Muhasebenin genel kabul görmüﬂ ilkelerinden tahakkuk ve ihtiyatl›l›k ilkelerine uyumlu davran›labilmesi amac›yla tahsil edilemeyece¤i düﬂünülen, baﬂka
bir ifade ile tahsili ﬂüpheli görülen, alacaklardan kaynaklanan zararlar›n ortaya
ç›kt›¤› dönemde kay›tlara yans›t›lmas› gerekmektedir. Ancak ﬂüpheli görülen alacaklar›n tahsil edilip edilemeyece¤i henüz kesinleﬂmedi¤inden dolay› bu alacaklar›n tahmini olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi ﬂüpheli alacaklar›n saptama yöntemlerinden ikincisi tahmini yöntemlerdir (Esen 2009, 133).
Tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi, geçmiﬂ dönemlerde gerçekleﬂen
ﬂüpheli alacak tutarlar›n›n cari dönemde de gerçekleﬂece¤i öngörüsü ile götürü
olarak giderleﬂtirmeyi kabul etmektedir. Tek düzen hesap iﬂleyiﬂinde bu yöntem
perakende sat›ﬂ yöntemi olarak adland›r›lmaktad›r. Alacaklar› grup halinde de¤erlemeye tabi tutan tahmine dayal› karﬂ›l›k yöntemi uygulama kolayl›¤› olan ve
muhasebenin ihtiyatl›l›k ilkesine uygun bir yaklaﬂ›md›r. Bu yöntemde alacaklar›n ödeme süresinin geçmiﬂ olmas› ﬂart de¤ildir. Özellikle müﬂteri say›s› fazla
olan ve bu nedenle birebir (fiili) tespit zorlu¤u bulunan iﬂletmeler taraf›ndan kullan›lmas› uygun olan bir yöntemdir. Birebir tespit güçlü¤ü nedeniyle bu yöntemde alacaklar›n, ﬂüpheli alacaklar hesab›na aktar›lmas› gerekmez. Tek yevmiye
maddesi ile 654 Karﬂ›l›k Giderleri borçlu, 129 ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤›
hesab› alacakl› kay›t yap›lmas› yeterlidir. Dava veya icra safhas›na taﬂ›nmam›ﬂ olmas› nedeniyle vergi mevzuat› uyar›nca bu tutarlar›n kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dönem kar zarar›na ilave edilmesi gerekir.
Alacaklar›n› de¤er düﬂüklü¤ü aç›s›ndan toplu olarak de¤erlendiren iﬂletmeler tahsili kuﬂkulu alacaklar›n› geçmiﬂ dönemlerde yaﬂanan zararlar› esas almak
suretiyle bir tahminde bulunmaktad›rlar. Bunun için formüle dayal› yaklaﬂ›mlar
veya istatistiksel yöntemler kullan›labilir.
Perakende sat›ﬂ yöntemine göre, ﬂüpheli ticari alacak tutar›n›n tespitinde,
son iki y›l›n verileri ile aﬂa¤›da yer alan iki formülden yararlan›lmaktad›r (Sipahi
2004, 126 – 131).
1- ﬁüpheli Ticari Alacak Oran› =Vadesinde Tahsil Edilemeyen Alacaklar/Vadeli Sat›ﬂlar
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2- Öngörülen ﬁüpheli Ticari Alacak Tutar› = Vadeli Sat›ﬂlar x ﬁüpheli Ticari
Alacak Oran›
Götürü (tahmine dayal›) karﬂ›l›k ay›rma yönteminde karﬂ›l›k gideri tahminleri için baﬂl›ca iki yaklaﬂ›m kullan›lmaktad›r (Kieso ve di¤erleri 2004, 323-324).
— Sat›ﬂlar›n yüzdesi (gelir tablosu) yaklaﬂ›m›,
— Alacaklar›n yüzdesi (bilânço) yaklaﬂ›m›.

3.4.2.1. Sat›ﬂlar›n Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaﬂ›m›
Bu yaklaﬂ›mda geçmiﬂ y›llarda tahsil edilemeyen alacak toplam›, yine ayn›
süreçteki toplam kredili sat›ﬂa oranlanmakta ve bu oran cari y›l›n alaca¤› ile çarp›lmak suretiyle cari döneme ait ﬂüpheli alacak tutar› bulunmakta ve karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r.
Buna göre ﬂüpheli alacak giderinin tahmin edilebilmesi için geçmiﬂ y›llarda
tahsil edilemeyen alacaklar›n yine ayn› geçmiﬂ y›llardaki toplam kredili sat›ﬂlara
oran› bulunmakta ve bu oran cari dönem kredili sat›ﬂlar› ile çarp›lmak suretiyle
cari dönemde ayr›lacak karﬂ›l›k gideri hesaplanmaktad›r. Sat›ﬂlar üzerinden yap›lan bu tahmin yöntemi gelir tablosu yaklaﬂ›m› olarak da adland›r›lmaktad›r.
Karﬂ›l›k Gideri = (Geçmiﬂ y›llardaki tahsil edilemeyen alacaklar/Geçmiﬂ y›llardaki toplam kredili sat›ﬂlar)xCari y›lda kredili sat›ﬂlar
Örnek 1: Geçmiﬂ 5 y›lda 5.000.000 TL kredili sat›ﬂ› olan (A) iﬂletmesinin bu
sat›ﬂlardan dolay› tahsil edemedi¤i tutar 500.000 TL’dir. ‹ﬂletmenin cari y›lda kredili sat›ﬂ› 1.500.000 TL ise sat›ﬂlar›n yüzdesi (gelir tablosu) yaklaﬂ›m› esas al›narak
cari y›lda ayr›lmas› gereken ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ve buna ait muhasebe kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
Karﬂ›l›k gideri= (500.000/5.000.000)x1.500.000= 150.000 TL
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

150.000

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I

150.000

ﬁüpheli alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmas›
––––––––––––

––––––––––––
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Sat›ﬂlar›n yüzdesi (gelir tablosu) yaklaﬂ›m› tekdüzen hesap çerçevesi, plan› ve
iﬂleyiﬂinde düzenlenen perakende sat›ﬂ yöntemine yak›n bir uygulamad›r. Perakende sat›ﬂ yöntemine göre, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar› bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar›n ilgili dönemlerdeki toplam
vadeli sat›ﬂlara oranlar›n›n ortalamas›n›n de¤erleme dönemindeki vadeli sat›ﬂlara
uygulanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. TMS/TFRS’ye göre 2 y›ll›k veriler yerine
daha uzun sürelere ait verilerin kullan›lmas› (yukar›daki örnekte 5 y›ll›k veriler
kullan›lm›ﬂt›r) daha isabetli sonuçlar verecektir.
Bu yöntemi kullanan iﬂletmeler de¤erleme gününde ay›rd›klar› karﬂ›l›k tutarlar›n› kontrol ederler; ﬂayet ayr›lan karﬂ›l›klar tahsil edilemeyen alacaklardan fazla ise
fazla ayr›lan karﬂ›l›klar gelir kaydedilerek iptal edilir. Yukar›daki örne¤e göre ﬂayet
ortaya ç›kan fiili tespite dayal› karﬂ›l›k tutar› 100.000 TL olarak gerçekleﬂmiﬂ ise
düzeltme kayd› ayn› dönemde yap›l›rsa aﬂa¤›daki gibi alacakt›r.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I

50.000

654 KARﬁILIK G‹DERLER‹
ﬁüpheli alacaklar›n ayn› y›lda tahsili nedeniyle karﬂ›l›k
gelirlerinin iptali
––––––––––––
––––––––––––

50.000

Yine yukar›daki örne¤e göre ﬂayet ortaya ç›kan fiili tespite dayal› karﬂ›l›k tutar›
100.000 TL olarak gerçekleﬂmiﬂ ise ve düzeltme kayd› ayn› dönemde de¤il de
izleyen dönemde yap›l›rsa aﬂa¤›daki gibi alacakt›r.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAK KARﬁILI⁄I
644 KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR

50.000
50.000

Fazladan ayr›lan karﬂ›l›k geliri
––––––––––––

––––––––––––

Örnek 2: (A) iﬂletmesi kredili sat›ﬂ tutarlar›n›n geçmiﬂ iki y›lda (Tahsil
Edilemeyen Alacaklar/Toplam Kredili Sat›ﬂlar) %6’s›n› tahsil edememiﬂtir. ‹ﬂletmenin cari y›l dönem sonu de¤erlemesinde 200.000 TL alacak bakiyesi bulunmak114
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tad›r. (A) iﬂletmesi perakende sat›ﬂ yöntemine göre karﬂ›l›k ay›rma karar› al›r ise
ay›rmas› gereken karﬂ›l›k tutar› (200.000X0,06=) 12.000 TL olacakt›r.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

12.000

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
––––––––––––

12.000

––––––––––––

Örnek 3: Bir iﬂletmenin geçmiﬂ tecrübelerine dayan›larak vadeli sat›ﬂlar›n›n
%2’sinin tahsil edemedi¤i varsay›l›rsa, cari y›l da vadeli sat›ﬂlar›n 400.000 USD olmas› halinde karﬂ›l›k giderleri 8.000 USD, ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› 8.000 USD ve
buna dair yevmiye kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r (Keiso 2004, 324).
––––––––––––

––––––––––––

KARﬁILIK G‹DERLER‹

8.000

ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
––––––––––––

8.000

––––––––––––

Böylece 400.000 USD sat›ﬂ hâs›lat› ve 8.000 USD karﬂ›l›k (zarar) ayn› döneme
ait gelir tablosuna yans›t›lmakta ve böylece gelirler ve bunlara ait giderlerin ayn› dönem finansal tablolar›na yans›t›lmas› sa¤lanmaktad›r.

3.4.2.2. Alacaklar›n Yüzdesi (Bilânço) Yaklaﬂ›m›
Alacaklar›n yüzdesi (bilanço) yaklaﬂ›m›n› iki alt baﬂl›kta de¤erlendirmek mümkündür.
1-Klasik Bilanço Yaklaﬂ›m›,
2-Yaﬂland›rma Tablosu Yaklaﬂ›m›.

3.4.2.2.1. Klasik Bilanço Yaklaﬂ›m›
ﬁüpheli alacak giderinin tahmin edilebilmesi için geçmiﬂ y›llarda tahsil edilemeyen alacaklar›n, yine ayn› geçmiﬂ y›llardaki toplam alacaklara oran› bulunmakta ve bu oran cari dönem alacak bakiyesi ile çarp›lmak suretiyle döneme ait karﬂ›l›k gideri hesaplanmaktad›r. Alacaklar üzerinden yap›lan bu tahmin yöntemi bilanço tablosu yaklaﬂ›m› olarak da adland›r›lmaktad›r.
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Karﬂ›l›k Gideri = (Geçmiﬂ y›llardaki tahsil edilemeyen alacaklar/Geçmiﬂ y›llardaki toplam alacaklar)XCari y›l alacak bakiyesi
Örnek: (A) iﬂletmesinin geçmiﬂ beﬂ y›l›nda tahsil edilemeyen alacaklar›n›n toplam alacaklar›na oran› %5 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Cari y›la ait alacak hesaplar›n›n
de¤erleme gününde bakiyesi 2.000.000 TL ise (A) iﬂletmesinin (2.000.000X0.05=)
100.000 TL ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmas› mümkün olup buna ait yevmiye kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
–––––––––––– 31.12.20XX ––––––––––––
654 KARﬁILIK G‹DERLER‹

100.000

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
––––––––––––

100.000

––––––––––––

3.4.2.2.2. Yaﬂland›rma Tablosu Yaklaﬂ›m›
Klasik bilânço yaklaﬂ›m›n›n d›ﬂ›nda alacaklar›n yüzdesi (bilânço) yaklaﬂ›m› ile karﬂ›l›k ayr›lmas›nda, alacaklar›n yaﬂland›r›lmas› yöntemi (yaﬂland›rma tablosu yaklaﬂ›m›)
oldukça yayg›n olarak kullan›lan bir yöntemdir ve bu yöntemde alacaklar aﬂ›lan vadelere göre s›n›fland›r›lmakta ve her bir vade kategorisi için farkl› oranlar kullan›lmaktad›r. Vade sürelerinin aﬂ›ld›¤› süreç uzad›kça alacaklar›n geri dönüﬂ oran› düﬂmektedir.
Bunun için alacaklar›n gerçek durumlar›n› yans›tmada daha duyarl› bir yaklaﬂ›m
olarak, yaﬂland›rma tablosu oluﬂturulur ve farkl› yaﬂ kategorileri için geçmiﬂ deneyimlere dayan›larak farkl› yüzdeler uygulan›r (Kieso ve di¤erleri 2004, 324).
Amerikan Ticaret Departman›n›n bir çal›ﬂmas› genel kural olarak alacaklar›n
yaﬂlar› ile tahsil edilememe oranlar› aras›nda aﬂa¤›da yer alan iliﬂkiyi ortaya ç›karm›ﬂt›r (Kieso ve di¤erleri 2004, 324).
Yaﬂ
30 gün ve alt›
31–60 gün
61–90 gün
91-120 gün
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Tahsil Edilememe Oran›
%4
%10
%17
%26
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120 günden sonra y›l›n kalan›nda her geçen 30 günlük süreç için yaklaﬂ›k olarak %3-4 oran›nda bir art›ﬂ ön görülmektedir (Keiso ve di¤erleri, 324).
Yukar›daki genel kuraldan biraz sapma gösteren bir ﬂirketin yaﬂland›rma tablosu aﬂa¤›daki gibidir. Ad› geçen ﬂirket ilk 30 gün içerisinde sektör ortalamas› ile
ayn› (%4), 61-90 gün aras›nda sektör ortalamas›ndan daha kötü (%15), 91-120
gün aras›nda sektör ortalamas›ndan daha kötü (%20), 120 gün aﬂ›ld›¤›nda ise sektör ortalamas›ndan daha iyi (%25) bir oran yakalam›ﬂt›r.
Örnek 1 (Kieso ve di¤erleri 2004, 324): Wilson & Co. Alacaklar›n›n Yaﬂland›rma Tablosu:

Müﬂterinin
Ad›

Alacaklar›n
Bilânço
De¤eri (USD)

60 gün alt›
(USD)

61–90 Gün
(USD)

91–120 gün
(USD)

120 gün üstü
(USD)

A

98.000

80.000

18.000

-

-

B

320.000

320.000

-

-

-

C

55.000

-

-

-

55.000

D

74.000

60.000

-

14.000

-

TOPLAM

547.000

460.000

18.000

14.000

55.000

Yaﬂ
(Gün Say›s›)

Tutar
(USD)

Tahmini
ﬁüphelilik Oran›
(%)

Ayr›lmas›
Gereken Karﬂ›l›k
(USD)

60 gün alt›

460.000

%4

18.400

61-90 gün

18.000

%15

2.700

91-120 gün

14.000

%20

2.800

120 gün üstü

55.000

%25

13.750

TOPLAM

37.650
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Buna göre karﬂ›l›k hesab›nda bakiye bulunmad›¤› varsay›m›yla 37.650 USD
cari y›l da ayr›lmas› gereken karﬂ›l›k gideri olacakt›r. Örne¤i biraz de¤iﬂtirip karﬂ›l›k hesab›nda 800 USD alacak bakiyesi oldu¤unu varsayarsak karﬂ›l›k tutar› olarak (37.650–800=) 36.850 USD ilave edilecek ve yevmiye kayd› aﬂa¤›daki gibi
yap›lacakt›r.
––––––––––––

––––––––––––

KARﬁILIK G‹DERLER‹

36.850

ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
––––––––––––

36.850

––––––––––––

Örnek 2 (Demir 2008, 79-80): Mert Pazarlama A.ﬁ.’nin alacaklar›n›n yap›s› aﬂa¤›daki gibidir. Bu yap›ya göre ﬂirket, finansal varl›klar›n›n bir parças› olan
alacaklar› ile ilgili karﬂ›l›k hesaplamalar› yapmal›d›r.
Borçlu

Toplam
Alacaklar

Vadesi
1-30 gün
Gelmemiﬂ geciken
Alacaklar Alacaklar

31-60 gün 61-90 gün 91-120
Geciken
Geciken
Geciken
Alacaklar Alacaklar Alacaklar

120 günü
Aﬂan
Alacaklar

ABC

100.000

100.000

-

-

-

-

-

KLM

30.000

-

-

10.000

20.000

-

-

Toplam

130.000

100.000

-

10.000

20.000

-

-

%1

%35

%60

%80

%95

Karﬂ›l›k %

ﬁirket vadesi geçmiﬂ alacaklar› için karﬂ›l›k ay›r›p ay›rmayaca¤›na, geçmiﬂ verilerini dikkate olarak karar vermelidir. Örne¤in, ﬂirketin geçmiﬂ verileri incelendi¤inde, vadesi 30 güne kadar geçmiﬂ alacaklar›n›n % 99’unu, 31-60 gün aras›
geçen alacaklar›n›n % 65’ini, 61-90 gün aras› geçen alacaklar›n›n % 40’›n›, 91120 gün aras› geçen alacaklar›n›n % 20’sini ve 120 günden fazla geçen alacaklar›n›n % 5’ini tahsil edebildi¤i varsay›l›rsa; ﬂirket tahsil ödemeyece¤ini tahmin etti¤i k›sma karﬂ›l›k ay›rmal›d›r.
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ﬁirketin ay›raca¤› ﬂüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›;
10.000 YTL x % 35 = 3.500 TL
20.000 YTL x % 60 = 12.000 TL
Toplam Karﬂ›l›k 15.500 TL
––––––––––––

––––––––––––

128 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR

30.000

120 ALICILAR

30.000

–––––––––––– 31.12.2010 ––––––––––––
770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

30.000

129 ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I
––––––––––––

30.000

––––––––––––

3.5. TMS’ ye Göre Karﬂ›l›klar›n Dipnotlarda
Kamuya Aç›klanmas›
Finansal varl›klar›n kredi zararlar› neticesinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramas› ve iﬂletmenin ilgili varl›¤›n defter de¤erini do¤rudan düﬂürmek yerine oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ünü ayr› bir hesaba kaydetmesi durumunda (bireysel de¤er düﬂüklüklerini
kaydetmek için kullan›lan bir karﬂ›l›k hesab› veya varl›klarda topluca meydana gelen
de¤er düﬂüklü¤ünü kaydetmekte kullan›lan benzer bir hesap gibi), sözü edilen hesapta dönem içerisinde her bir finansal varl›k s›n›f›na iliﬂkin olarak meydana gelen de¤iﬂimlerin mutabakat› hakk›nda kamuoyuna aç›klamada bulunulur (TFRS 7/16).
‹ﬂletme, finansal araç s›n›flar› itibariyle aﬂa¤›dakileri kamuoyuna aç›klar
(TFRS 7/16):
(a) Elde bulundurulan hiçbir teminat veya kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan
di¤er bir unsur (örne¤in TMS 32’ye göre netleﬂtirilmeleri mümkün olmayan netleﬂtirme anlaﬂmalar›) dikkate al›nmaks›z›n, raporlama dönemi sonu itibariyle maruz
kal›nan azami kredi riskini en iyi gösteren tutar;
(b) (a) kapsam›nda aç›klanan tutara karﬂ›l›k, güvence olarak elde bulundurulan teminat ve kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan di¤er unsurlar›n niteli¤i;
(c) Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n
kredi kalitesine iliﬂkin bilgi; ve
(d) Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiﬂ veya
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Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ olacak finansal varl›klar›n defter de¤eri.
Vadesi geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ finansal varl›klara iliﬂkin olarak
iﬂletme, finansal araç s›n›flar› itibariyle aﬂa¤›dakileri kamuoyuna aç›klar (TFRS 7/37):
(a) Raporlama dönemi sonu itibariyle vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ bulunan finansal varl›klar›n yaﬂlar›na iliﬂkin aç›klamalar;
(b) ‹ﬂletmenin finansal varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›n›n tespiti s›ras›nda göz önünde bulundurdu¤u etkenler de dahil olmak üzere, raporlama dönemi sonu itibariyle bireysel olarak de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤› tespit edilen finansal
varl›klara iliﬂkin aç›klama; ve
(c) (a) ve (b) kapsam›nda aç›klanan tutarlara iliﬂkin olarak iﬂletme taraf›ndan
güvence olarak tutulan teminat ve kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan di¤er unsurlar›n niteli¤i ve mümkün ise bunlar›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erleri.
‹MKB 100 Endeksinde bulunan ﬂirketlere dair ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rma
yöntemleri aç›s›ndan yap›lan bir araﬂt›rmaya göre (Özgür 2009, 150-151); ﬂirketlerin, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›r›rken kulland›klar› yöntemi dipnotlar›nda aç›kça
belirtmedikleri görülmüﬂ, bundan dolay› dipnot aç›klamalar›nda “objektif bir delil
oldu¤u takdirde alacaklar için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r” veya “alacaklar sürekli olarak
müﬂteri baz›nda takip edilmektedir” ve benzeri ifadeleri kullanan iﬂletmelerin alacaklar›n› tek tek de¤erleme yöntemine tabi tuttu¤u; alacaklar› için “geçmiﬂ deneyimlere ve ekonomik koﬂullara göre karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r”, “geçmiﬂ tahsil edilememe tecrübesine göre karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r” veya “geçmiﬂ y›llardaki tahsilât oranlar› dikkate al›narak karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r” v.b. ifadeleri kullanan iﬂletmelerin de alacaklar›n› grup halinde de¤erlemeye tabi tuttu¤u varsay›lm›ﬂt›r.

4. SONUÇ
Tahsili ﬂüpheli olmakla birlikte tamamen imkâns›z bulunmayan alacaklar, ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› yoluyla bir taraftan dönem kar veya zarar›n›n tespitinde gider
kaydedilmek suretiyle gelir tablosunun oluﬂumunda dikkate al›nmakta, di¤er taraftan tahsilât olas›l›¤›n›n sürmesi nedeniyle bilânçolarda karﬂ›l›k hesaplar›nda izlenmektedir. ﬁüpheli alacaklar›n bilânço d›ﬂ›na ç›karabilmesi, alaca¤›n tamam›n›n tahsil edilmesi veya tahsil imkân›n›n tüketilmesi nedeniyle de¤ersiz alacak haline gelmesi ile mümkündür.
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Türkiye Muhasebe Standartlar› uyar›nca iﬂletmeler taraf›ndan ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤› ay›rmak için fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi ve tahmine dayal›
karﬂ›l›k ay›rma yöntemi kullan›labilir. Fiili tespite dayal› karﬂ›l›k ay›rma yöntemi,
günümüze kadar muhasebe ve vergi sistemimizde a¤›rl›kl› olarak kullan›lan bir yöntemdir. Tahmine dayal› karﬂ›l›k ay›rma yönteminde ise karﬂ›l›k ayr›lacak tutar›n hesaplanmas›nda geçmiﬂ y›llara ait ﬂüpheli alacaklar dikkate al›narak cari dönemde ayn› oranda ﬂüpheli alacak oluﬂaca¤› varsay›lmaktad›r. Mevzubahis yöntemde (Tahmine dayal› karﬂ›l›k yöntemi) karﬂ›l›k gideri tahminleri için sat›ﬂlar›n yüzdesi (gelir tablosu) yaklaﬂ›m› ve alacaklar›n yüzdesi (bilanço) yaklaﬂ›m› kullan›labilir.
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BÜYÜK SAVAﬁ’TA KADINLARI YEN‹DEN
DÜﬁÜNMEK
Fulya Ereker1, Cangül Örnek2
Özet
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n 100. y›l›nda savaﬂ›n sonuçlar› çeﬂitli yönleriyle yeniden ele
al›nmakta, bu ba¤lamda analizlerin oda¤›na cephe gerisi de yerleﬂtirilmektedir. Bu çal›ﬂma, savaﬂ›n kad›nlar üzerindeki etkisini, öyküsü en az anlat›lan Osmanl› kad›nlar› üzerine yap›lan çal›ﬂmalara yo¤unlaﬂarak anlatmay› amaçlamaktad›r. Bu konudaki çal›ﬂmalar›n sundu¤u tabloyu genel hatlar›yla ortaya koymadan önce, “savaﬂ ve kad›n” baﬂl›¤›n›n kuramsal ba¤lam› üzerinde durulacak; bu çerçevede özellikle Uluslararas› ‹liﬂkiler’de
bu baﬂl›¤a iliﬂkin tart›ﬂmalar aktar›lacakt›r. Bu ba¤lamda, bu yaz›da “topyekün savaﬂ”
kavram›n›n tarih araﬂt›rmalar›nda kad›nlar›n savaﬂ deneyimlerini daha fazla incelemeyi gerektirdi¤i vurgulanmakta; ancak özellikle Osmanl› kad›nlar›n›n savaﬂtan nas›l etkilendiklerine iliﬂkin çal›ﬂmalar›n yetersizli¤ine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kad›n, Savaﬂ, Birinci Dünya Savaﬂ›, Feminist Kuram.
Abstract
In the centenary of the First World War, the War is subjected to new studies most of
which trying to “get out of the trenches” in their analysis. This paper aims to explain the
effects of war on women, with a specific focus on the less narrated story of the Ottoman
women. Before discussing the overall view that was produced by the existing literature, it
is aimed to elaborate the theoretical context of women and war and, thus the main discussions in International Relations theory over this issue. In this context, since the concept
of total war requires much more attention to women in war it is emphasized that histor-
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ical studies should focus further on the experiences of women. However it is aimed to point
out that studies dealing with the effects of war on Ottoman women are rather inadequate
when compared to what was experienced practically.
Keywords: Women, War, First World War, Feminist Theory.

1. Uluslararas› ‹liﬂkiler, Savaﬂ ve Kad›n: Kuramsal Tart›ﬂmalar
Siyasi Tarih yaklaﬂ›mlar›nda s›kça vurguland›¤› gibi, Birinci Dünya Savaﬂ› imparatorluklar›n sonu ve ulus-devletlerin kuruluﬂu ile eﬂ anlaml› tan›mlanabilmektedir. Fakat ayn› zamanda sanayileﬂme sonucu artan savaﬂ teknolojisiyle milyonlarca insan›n ölümü ve Avrupa’n›n ekonomik aç›dan çökmesiyle sonuçlanan Birinci
Dünya Savaﬂ›, baz› sonuçlar› günümüzde dahi etkisini sürdürmesi bak›m›ndan özel
bir öneme sahiptir. Dünyan›n gördü¤ü “ilk topyekün” savaﬂ olmas› bu savaﬂ› “büyük” yapan bir baﬂka özelli¤idir. Topyekün savaﬂ tan›m›na uygun ﬂekilde, çat›ﬂan
taraflar›n kesin zafer elde etme hedefiyle askeri, ekonomik, hatta ideolojik tüm kaynaklar›n› seferber ettikleri bir savaﬂ türü olmas› (Vasquez, 1996: 66-67), bu ba¤lamda savaﬂan-savaﬂmayan ayr›m›n›n kalmamas› Büyük Savaﬂ’›n kendisinden önceki savaﬂlardan en önemli farkl›l›¤›d›r. Savaﬂan-savaﬂmayan ayr›m›n›n ortadan
kalkm›ﬂ olmas›, savaﬂtan cephedeki askerler kadar kad›n, çocuk ve yaﬂl›lar› da içeren sivil halk›n da zarar görmesine yol açm›ﬂt›r. Ancak bununla birlikte, topyekün
bir savaﬂ olarak yerel, etnik, s›n›fsal, dinsel ve cinsiyete dayal› tüm farkl›l›klar›n bir
süreli¤ine de olsa önemsizleﬂtirilece¤i ölçüde yüksek bir toplumsal seferberli¤e yol
açmas› (Karak›ﬂla, 2005: 17) anlam›nda da önemlidir. Bütün bu özelliklerinden dolay› Büyük Savaﬂ farkl› disiplinler kapsam›nda ve farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla oldukça yo¤un bir ﬂekilde analiz edilmiﬂtir. Söz konusu akademik analizlerin yan› s›ra, Savaﬂ’la ilgili an›lar, biyografiler ve otobiyografiler de düﬂünüldü¤ünde bu konudaki
literatür birkaç ciltlik bütün oluﬂturacak bir hacme ulaﬂm›ﬂt›r (Criss, 2003: 31).
Savaﬂ üzerine düﬂünmenin bir boyutu olarak do¤muﬂ ve temelde savaﬂlar nas›l önlenebilir sorusuna yan›t aramak üzere geliﬂtirilmiﬂ bir disiplin olan Uluslararas› ‹liﬂkiler de genelde savaﬂa, özelde de Büyük Savaﬂ’a yönelik analizler aç›s›ndan
önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, Uluslararas› ‹liﬂkiler kuramlar› içinde savaﬂa dair yaklaﬂ›m ya da yöntemler üzerinde bir uzlaﬂma söz konusu de¤ildir. Sa125
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vaﬂ›n nedenleri konusunda ortaya koyulan yaklaﬂ›mlar›n disiplin içindeki büyük
kuramsal tart›ﬂmalarla da orant›l› olarak yeniden ele al›nd›¤› ve bu ba¤lamda kuramsal yaklaﬂ›mlarda önemli oranda farkl›laﬂma ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Uluslararas› ‹liﬂkiler’de savaﬂa dair farkl› yaklaﬂ›mlar›, “Man, The State and War” (‹nsan,
Devlet ve Savaﬂ) baﬂl›kl› eseri disiplinde üzerinde en fazla tart›ﬂma yaratm›ﬂ olan
Kenneth Waltz’u izleyerek, üç ayr› analiz düzeyine dayand›rarak kategorize etmek
mümkündür. Buna göre, savaﬂlar› insan do¤as›na dayal› olarak aç›klayan (örne¤in
siyasal realizm) birinci düzey3 kuramlar; savaﬂlar› toplumlar›n içsel yap›s›na dayand›rarak aç›klamaya çal›ﬂan (örne¤in liberal uluslararas› iliﬂkiler kuramlar›) ikinci
düzey kuramlar ve savaﬂlar› uluslararas› sisteme ya da sistemin anarﬂik yap›s›na dayand›rarak aç›klayan kuramlar üçüncü düzey kuramlardan söz edilebilir. Waltz
kendi kuram› olan neorealizmi sistemsel düzeyde konumland›r›r ve beklenilece¤i
ﬂekilde savaﬂlar›n en iyi sistemsel düzeyde aç›klanabilece¤ini savunur (Ayr›nt›lar
için bkz. Waltz, 2001).
Uluslararas› ‹liﬂkiler kuramlar›, bu ﬂekilde savaﬂlar› analiz etmede kulland›klar› ayr› düzeyler dolay›s›yla kaç›n›lmaz olarak birbirlerinden farkl›laﬂmakla birlikte,
yine de yak›n zamanlara kadar tüm yaklaﬂ›mlar›n ortak bir paydada buluﬂtu¤unu
söylemek mümkündür. Söz konusu ortak payda, analizlerin hâkim öznelerinin de¤iﬂmez biçimde erkek olmas›d›r. Kad›nlara verilen cinsiyetçi rol anne veya k›zkardeﬂ olarak korunmaya muhtaç nesne, en iyi ihtimalle de bak›m, besleme ve sa¤l›k
hizmetleriyle özneleraras› iletiﬂimin arac› olmaktan ibaret olmuﬂtur (Ye¤eno¤lu ve
Coﬂar, 2003: 212). Bu ba¤lamda yerleﬂik ve yayg›n paradigma savaﬂ ve militarizmin erkek, pasifizmin de kad›nla eﬂitlenerek düﬂünülmesini meﬂrulaﬂt›r›c› iﬂlev
görmüﬂtür. Genel olarak Uluslararas› ‹liﬂkiler’de kad›nlar›n ya da Tickner’›n deyimiyle4 prenseslerin de hem inﬂa edilen hem de inﬂa edici özneler olarak yer almas›
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gerekti¤i düﬂüncesinin yayg›nlaﬂarak kabul görmesi için 1980’lerin sonunu beklemek gerekmiﬂtir. 1980’lerin ortalar›ndan itibaren disiplinde yaﬂanan, dünya politikas›n› anlama ve aç›klama ﬂeklimizin yeniden düﬂünülmesi gerekti¤i sonucuna ulaﬂan kuramsal tart›ﬂma (Üçüncü Tart›ﬂma) ile birlikte uluslararas› iliﬂkilerin yeniden
sorgulanmas› söz konusu olmuﬂtur. Yeniden sorgulamaya giriﬂen yaklaﬂ›mlardan
baz›lar› ise odak noktalar› olarak kad›n› alm›ﬂt›r. Savaﬂ bu anlamda özel bir yere sahiptir ve kad›nlar›n savaﬂlardaki yerini sorgulayanlar feminist yaklaﬂ›mlar olmuﬂtur. Feminist yaklaﬂ›mlar›n disiplindeki Üçüncü Tart›ﬂma ile eleﬂtirel ve postmodern yaklaﬂ›mlar›n disiplinin hem ontolojik hem epistemolojik temellerini sarst›¤›
bir dönemde kendilerine yer bulmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Esas›nda feminist fikirlerin
tarihi on dokuzuncu yüzy›la dayand›r›labilmekle birlikte, Uluslararas› ‹liﬂkiler’de yer
edinmesi ve yayg›n kabul görmesi oldukça uzun zaman alm›ﬂ, ancak uluslararas›
iliﬂkilerin analiz edilme biçimlerini radikal biçimde etkileyebilecek noktaya henüz
ulaﬂamam›ﬂt›r. Devlet merkezcili¤in, anarﬂik uluslararas› sistem varsay›m›n›n, dolay›s›yla rasyonalist metodolojilerin yan›nda hala marjinal durmaktad›r.
Feminist yaklaﬂ›mlar genel olarak kad›nlar›n hem uluslararas› iliﬂkilerdeki hem
de Uluslararas› ‹liﬂkiler’deki5 görmezden gelinen ya da en iyi ihtimalle ikincil kabul
edilen konumlar›n›n de¤iﬂmesi konusunda fikir birli¤i içinde olmakla birlikte, bunun ne ﬂekilde sa¤lanaca¤› üzerinde farkl› görüﬂlere sahiptirler.
Bu görüﬂlerden biri olan ve modernitenin ilerleme ve insan›n ak›l ve bilim yoluyla geliﬂebilece¤i inanc›na dayal› olarak, 19. yüzy›lda (Elizabeth Cady Stanton6 gibi) kad›nlar›n toplumsal statüsünün ilerleme için bir ölçüt oldu¤unu öne süren liberal feminizme göre kad›n-erkek aras›nda fark yoktur, yani kad›n-erkek eﬂittir. Bu
ba¤lamda “kad›n haklar›” için mücadele verir, kad›nlar›n uluslararas› iliﬂkiler alan›ndan d›ﬂlanmas›na karﬂ› ç›karlar. Liberal feministler di¤er feminist yaklaﬂ›mlardan farkl› olarak kad›nlar›n dâhil edilmesiyle uluslararas› iliﬂkilerin iﬂleyiﬂinin dönüﬂece¤ini düﬂünmez, bununla ilgilenmezler. Liberal feministlerin temel derdi ka-

5
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Uluslararas› ‹liﬂkiler büyük harflerle yaz›ld›¤›nda disiplini adland›rmak üzere, uluslararas› iliﬂkiler biçiminde küçük harflerle yaz›ld›¤›nda ise uluslar aras›ndaki iliﬂkileri, bir anlamda dünya politikas›n› adland›rmak üzere kullan›lm›ﬂt›r.
Ondokuzuncu yüzy›lda kad›n haklar› savunucusu, kad›n hareketinin kurucular›ndan ABD’li aktivist.
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d›nlar›n da erkeklerin oyununu, oyunun kurallar›na göre oynayabilece¤i iddias›d›r
(Tickner, 2001: 12-13). Bu ba¤lamda kad›na kamusal alanda tan›nmas› istenen f›rsat eﬂitli¤i de savaﬂ›n önlenmesi veya bar›ﬂ›n sa¤lanmas›yla do¤rudan iliﬂkili de¤il,
sadece cinsiyet temelli eﬂitsizli¤in ortadan kald›r›lmas› için gereklidir. Savaﬂ söz konusu oldu¤unda liberal feminist yaklaﬂ›m›n talebi, kad›nlar›n da cephe savaﬂ›na kat›lmalar›n›n engellenmemesiyle eﬂitli¤in tam olarak sa¤lanmas›d›r (Ye¤eno¤lu ve
Coﬂar, 2003: 215-216). Çal›ﬂman›n ilerleyen bölümlerinde, Dünya savaﬂ›na dair
yap›lan incelemede görülebilece¤i üzere, feministlerin önemlice bir bölümünün savaﬂa verdi¤i destek bununla aç›klanabilir.
Liberal feministlerin aksine kamusal-özel alan ayr›m›n›n bir bask› arac› oldu¤u
üzerinde durarak, bundan kurtulman›n tek yolunun özel alanda bir dönüﬂümün
gerçekleﬂmesi oldu¤unu savunan radikal feministler, “erkeklerin yapt›¤› her ﬂeyi
kad›nlar da yapar” söylemini paylaﬂmazlar. Radikal feministler, kad›nlar›n d›ﬂ politika karar alma sürecinde ve çat›ﬂma çözümünde daha baﬂar›l› olacaklar›n› savunurlar. (Tickner, 2001: 14) Bu ba¤lamda radikal feministler, feminen özelliklerin
yüceltilmesinden yanad›r, çünkü kad›nlar›n özleri gere¤i daha bar›ﬂç› oldu¤unu
varsayarlar. Bu tür bir ak›l yürütmenin, kad›nlar›n uluslararas› iliﬂkilerdeki konumlar›n›n yükselmesinin do¤rudan daha bar›ﬂç› bir dünyaya yol açaca¤› sonucuna varmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Kad›n› özü gere¤i bar›ﬂç› varsayan bu yaklaﬂ›m›n en
önemli sorunu, o¤ullar›n› cephelere, üstelik bundan gurur duyarak gönderen hatta dahas› bizatihi kendileri de cephelere koﬂan kad›nlar›n varl›¤›n› aç›klayam›yor
oluﬂudur. Bu çerçevede kad›n›n politik süreçlerdeki konumunun de¤iﬂmesiyle savaﬂlar›n görülme s›kl›¤›n›n de¤iﬂmesi aras›ndaki iliﬂkinin do¤rusal olmad›¤› karﬂ›
sav›yla eleﬂtirilmektedirler (Tür ve Akkoyuncu, 2010: 13).
Postmodern feminizm kad›nlar›n özgürleﬂtirilmesi ba¤lam›nda Bat›’dan al›nm›ﬂ modeller sunulmas›na karﬂ›d›rlar. Genel olarak kültürün geri kalm›ﬂl›kla eﬂitlenmesine ve/veya buna indirgenmesine karﬂ›d›rlar, dolay›s›yla az geliﬂmiﬂ ülkelerde kad›nlar›n güçsüz, bask› alt›nda ve uygarlaﬂamam›ﬂ oldu¤unun varsay›lmas›n›,
ayn› ﬂekilde tüm kad›nlar›n “kurban” olarak gösterilmesini eleﬂtirirler. Postmodernlere göre kad›nlar geleneksel rolleriyle de güçlü olabilirler. (Tickner, 2001: 19). Bu
ﬂekilde, bir anlamda postmodern feminist yaklaﬂ›ma göre, toplumlarda geleneksel
ayr›mc›l›¤a u¤rayan kad›nlar›n edinecekleri farkl› kad›nl›k deneyimi daha bar›ﬂç›l
bir dünya düzenine alternatif oluﬂturabilir (Ye¤eno¤lu ve Coﬂar, 2003: 215).
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Feminist yaklaﬂ›mlar›n uluslararas› iliﬂkileri ve savaﬂ› analiz etme yollar›ndaki
sözü edilen tüm farkl›l›klar›na ra¤men, geleneksel kuram ve yaklaﬂ›mlar karﬂ›s›nda
birleﬂtikleri noktalar önemlidir. Feminist yaklaﬂ›mlar geleneksel uluslararas› iliﬂkiler
kuramlar›ndan farkl› olarak savaﬂlar›n nedenlerinden çok etkilerine odaklan›rlar ve
yine geleneksel yaklaﬂ›mlar›n yap›salc›, yukar›dan-aﬂa¤›ya bak›ﬂ aç›lar›na karﬂ›l›k,
mikro düzeyde ve aﬂa¤›dan-yukar›ya analizi tercih ederler. Gerek savaﬂ süreci gerekse de sonraki süreçlerde kad›nlar›n (ve çocuklar›n) erkeklerden çok daha fazla zarar
gördükleri de bu ba¤lamda vurgulanmaktad›r (Ye¤eno¤lu ve Coﬂar, 2003: 215).
Feminist yaklaﬂ›mlar bu anlamda savaﬂa dair kad›n› ya da cinsiyeti odak noktas› yapan birçok çal›ﬂma ortaya koymaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu çerçevede baﬂlang›çta
da belirtildi¤i gibi, Birinci Dünya Savaﬂ› özellikle Bat›’da kad›n› odak noktas› yapan
analizlerin s›kça baﬂvurduklar› bir kaynak haline gelmiﬂtir. Ancak bu noktada söz
konusu Bat› kaynakl› çal›ﬂmalar›n, yine Bat› merkezinden ayr›lmam›ﬂ oldu¤u, örne¤in Dünya Savaﬂ›’nda ayn› cephelerde savaﬂ vermiﬂ olan Osmanl› devletinin kad›nlar›na dair bir çal›ﬂman›n yoklu¤u dikkat çekicidir. Söz konusu eksikli¤in giderilmesine yönelik katk›lar, Türkiye’de Uluslararas› ‹liﬂkiler disiplininden çok sosyal
tarih gibi iliﬂkili, ancak farkl› disiplinlerden gelmektedir. Bunun Türkiye’de kad›n
ya da cinsiyet odakl› Uluslararas› ‹liﬂkiler yaklaﬂ›mlar›n›n hala marjinal kalm›ﬂ olmas›ndan kaynakland›¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Uluslararas› iliﬂkilerin,
dolay›s›yla savaﬂ, çat›ﬂma ve ﬂiddet kavramlar›n›n analiz edilme yollar› ba¤lam›nda
Türkiye akademiyas›n›n henüz yerleﬂik paradigman›n d›ﬂ›na tam olarak ç›kamad›¤›n› söylemek mümkündür. Hâlbuki sadece disiplinlerin geliﬂimi aç›s›ndan de¤il,
topyekün savaﬂ nitelemesinin alt›n› doldurabilmek için bile, savaﬂ›n farkl› sosyal
kesimlere etkisini ele almak gerekir.
Son y›llarda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Birinci Dünya Savaﬂ› deneyimini de
“topyekün savaﬂ” kavram› etraf›nda inceleyen yaklaﬂ›mlar ortaya ç›km›ﬂt›r.7 Bu tür

7

Böyle bir çal›ﬂma için bkz. Beﬂikçi, Mehmet, (2012), The Ottoman mobilization of manpower in
the First World War: Between voluntarism and resistance, Leiden and Boston: Brill. Henüz bas›lmamakla birlikte, Yi¤it Ak›n “The Ottoman home front during World War I: Everday politics, society, and culture” baﬂl›kl› tez çal›ﬂmas›nda Osmanl›’da devletin savaﬂ organizasyonu boyunca
gündelik hayata yapt›¤› müdahaleleri ve bu müdahalelerin toplum-devlet iliﬂkisini dönüﬂtürme
biçimini ele almaktad›r.
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bir yaklaﬂ›m, eski savaﬂ paradigmas› ba¤lam›nda, cephe gerisi çerçevesinde ele al›nan mekan ve toplumsal kesimlerin, “topyekün savaﬂ” kavram›yla birlikte savaﬂ›n
bir parças› olarak incelenmesini gerektirmektedir. Bu yaz›da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda cephede çarp›ﬂan erkek nüfus d›ﬂ›nda Büyük Savaﬂ’tan aktif ya da pasif olarak en fazla etkilenen bir toplumsal kesime; kad›nlar›n deneyimlerine bakarken literatürdeki bu eksikli¤e de iﬂaret etmek amaçlanm›ﬂt›r.

2. Büyük Savaﬂ ve Kad›n: Birinci Dünya Savaﬂ›n›
Yeniden Düﬂünmek
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu derinden sarsan geliﬂmelerin yaﬂand›¤› ve modernleﬂme çabalar›n›n h›z kazand›¤› 19. yüzy›l farkl› toplumsal kesimlerin siyaset sahnesinde yer almaya baﬂlad›¤› bir dönemi açt›. Bu kesimler aras›nda, esas olarak 20.
yüzy›l baﬂ›nda siyasi tart›ﬂmalara aktif biçimde kat›lacak olan kad›nlar dikkat çeker.
Kad›nlar›n siyasi tart›ﬂmalara müdahil olmaya baﬂlamalar›n›n altyap›s› e¤itim ve
kültür alan›ndaki modernleﬂme çabalar› ile sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak bir dizi dramatik
olay pek ço¤u e¤itimli, baz›lar› yabanc› dil bilen, günlük geliﬂmeleri takip eden kad›nlar› erkeklerle birlikte siyaset sahnesine ç›kmaya teﬂvik etmiﬂtir. 1908 devrimi,
1912-1913 Balkan Savaﬂlar› ve I. Dünya Savaﬂ› farkl› toplumsal kesimlerin politikleﬂmesine yol açt›¤› gibi, kad›nlar aras›ndan önemli siyasi figürler ç›kmas›na da olanak sa¤lam›ﬂt›r.
Kad›n›n eﬂitli¤i fikrinin kaynaklar›ndan biri, 1908 devriminin “özgürlük ve
eﬂitlik” fikridir. Devrimin tüm toplumsal kesimlerde yaratt›¤› beklenti ve hareketlilik kad›nlar› da içine alm›ﬂ, kad›n haklar› ile ilgili tart›ﬂmalar bu dönemde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Kad›n eﬂitli¤i konusundaki geliﬂmelerin bir baﬂka kayna¤› ise, savaﬂlar›n
yaratt›¤› koﬂullard›r. Savaﬂ koﬂullar› kad›nlar›n siyasallaﬂmas› bak›m›ndan özel dönemlerdir. Osmanl›’da özellikle Balkan savaﬂlar› s›ras›nda kad›nlar›n tart›ﬂmalara
kat›lmas›, konuyla ilgilenmeleri dikkat çekici geliﬂmelerdir. Kentli ve e¤itimli Osmanl› kad›nlar›n›n bir siyaset yapma biçimi olarak konferanslarda ve mitinglerde
konuﬂmalar›, daha sonra Birinci Dünya Savaﬂ› ve iﬂgal karﬂ›t› direniﬂ s›ras›nda s›kça tekrarlanan bir olgu haline gelmiﬂtir. Bu yaz›da ele al›nan Birinci Dünya Savaﬂ›
dönemi kad›nlar›n siyasi kat›l›m kanallar›n›n aç›lmas› ve kad›n haklar›n›n geniﬂlemesi aç›s›ndan önemli geliﬂmelerin yaﬂand›¤› bir dönemdir. Ancak Birinci Dünya
Savaﬂ›’n›n Osmanl› kad›nlar›n› nas›l etkiledi¤i sorusunun yan›t› farkl› kad›n grup130
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lar›n› ve farkl› deneyimleri dikkate almas› gereken; dolay›s›yla yan›t› daha karmaﬂ›k bir sorudur.
“Bat› Cephesi”nde kad›n: De¤iﬂenler ve de¤iﬂmeyenler
ABD ve Avrupa’da Birinci Dünya Savaﬂ› ve kad›n baﬂl›¤›n›n farkl› yönlerini konu alan çok say›da çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n baz›lar› savaﬂ›n farkl› co¤rafyalar›nda kad›nlar›n toplumsal konumunun nas›l dönüﬂtü¤ünü ele al›rken, baz›lar› farkl› kad›n gruplar›n›n savaﬂtan nas›l etkilendi¤ini incelemiﬂ, bir baﬂka grup
çal›ﬂma ise savaﬂ suçlar› kategorisi alt›nda kad›nlara karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlara ve bunlar›n anlam›na yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ› ve kad›n baﬂl›¤›n› milliyetçilik
ya da militarizm gibi kavramlar etraf›nda ele alan çok say›da çal›ﬂmaya da rastlamak mümkündür.
Birinci Dünya Savaﬂ› ve kad›n iliﬂkinin bu kadar ilgi çekmesinin temel nedeni
kad›nlar›n cepheye gönderilen erkek emek gücünün yerini almas›yla Sanayi Devrimi sonras› tedrici olarak ço¤alan kad›n iﬂçi say›s›nda dikkat çekici bir art›ﬂ yaﬂanmas›d›r. Çok say›da kad›n›n çal›ﬂma hayat›na kat›lmas› önemli olmakla beraber, bu
geliﬂmenin kad›nlar›n toplumsal konumu aç›s›ndan as›l dikkat çekici yönü, “kad›nlara uygun iﬂ” kategorisinin geçici de olsa geçersiz k›l›nmas›, kad›n iﬂçilerin özellik131
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le savaﬂ için kritik öneme sahip sektörleri ayakta tutan ana unsur haline gelmesidir.
Kad›nlar›n nesnel konumlar›n› dönüﬂtüren bu tür geliﬂmelerin yan› s›ra, onlar›n özne olarak siyaset sahnesinde oynad›klar› rol de toplumsal konumlar›n›n de¤iﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Özellikle savaﬂa karﬂ› ç›kan kad›nlar, h›zla yay›lan ﬂovenizm dalgas›na karﬂ› durarak hem savaﬂ karﬂ›t› hareket içinde hem de kad›nlar›n
siyasi alandaki temsilleri aç›s›ndan tarihsel önemde bir ilerleme kaydetmiﬂlerdir. Ülke kamuoylar›n›n savaﬂa ikna edilmesine yönelik propaganda çal›ﬂmalar›n›n baﬂlamas›ndan itibaren savaﬂ karﬂ›t› kad›n gruplar›n›n savaﬂa yönelttikleri itiraz, devletler
taraf›ndan bir tehdit olarak görülerek bast›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Seferberlik ortam›nda devlet kurumlar›n›n yayd›¤› “vatanseverlik” ideolojisi özellikle savaﬂ›n ilk y›llar›nda toplumun farkl› kesimlerini etki alt›nda b›rak›rken, savaﬂa karﬂ› ç›kmak büyük
cesaret istemektedir. Bu aç›dan 1915 y›l›nda Lahey’de düzenlenen Kad›nlar›n Bar›ﬂ
Kongresi (Women’s Peace Congress) oldukça cesur bir giriﬂimdir. Kongrede muharip ve tarafs›z ülkelerden kat›l›mc› kad›nlar savaﬂ› ve bar›ﬂ›n nas›l sa¤lanabilece¤ini
ayn› masa etraf›nda oturarak tart›ﬂabilmiﬂlerdir (Grayzel, 2002: 82).
Bu cesareti gösterenler aras›nda, dönemin sosyal demokrat hareketi içerisinde
yer alan kad›nlar›n mücadelesini özel olarak vurgulamak gerekmektedir. Bu mücadelenin öne ç›kard›¤› isimlerden biri Rosa Luxemburg’dur. Alman Sosyal Demokrat
Partisi’ni Almanya’n›n emperyal yay›lmac›l›¤›na destek vermekle eleﬂtirerek partiden
ayr›lan ve Spartakistler adl› bir grubun baﬂ›na geçerek iﬂçiler aras›nda savaﬂ karﬂ›t›
eylemler örgütleyen Luxemburg bu faaliyetleri nedeniyle öldürülmüﬂtür. Öte yandan, savaﬂa ‹tilaf Devletleri üyesi olarak kat›lan Rus ‹mparatorlu¤u’nun sonunu getiren devrim dalgas›nda özellikle Petrograd’da savaﬂ ekonomisinin belkemi¤ini oluﬂturan iﬂçi kad›nlar ve asker anneleri taraf›ndan düzenlenen protesto gösterilerinin
büyük pay› vard›r. Kad›nlar “bar›ﬂ ve ekmek” talebini ortaklaﬂt›rarak çarl›k karﬂ›tl›¤›n›n toplumsal meﬂruiyetini ve etkisini önemli ölçüde art›rm›ﬂlard›r. Yine savaﬂ sürerken ‹rlanda’daki ba¤›ms›zl›k yanl›lar›n›n ‹ngiltere’nin savaﬂta olmas›ndan yararlanarak baﬂlatt›klar› 1916 Paskalya Ayaklanmas›’nda kad›nlar önemli rol oynam›ﬂt›r.
Baz› feminist kad›n gruplar› ise, savaﬂ›n baﬂlamas›yla birlikte patriyarkaya karﬂ› mücadele ile düﬂmanlar› olarak gördükleri ülkelere karﬂ› oluﬂan toplumsal seferberlik ruhu aras›nda s›k›ﬂ›p kalm›ﬂt›r. Bu s›k›ﬂma pek çok örnekte feminist
gruplar›n bölünmesiyle sonuçlanm›ﬂt›r. Özellikle Avrupa’daki feminist hareket
içerisinde önemli bölünmeler yaﬂanm›ﬂt›r (Grayzel, 2002: 81-82). Savaﬂ›n kad›n
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hareketi üzerindeki etkisiyle ilgilenen baz› çal›ﬂmalar, savaﬂ boyunca yaﬂanan tart›ﬂmalar›n kad›n hareketine a¤›r darbe vurdu¤unu ve bu nedenle, kad›nlar›n savaﬂ›n yaratt›¤› ihtiyaçlar dolay›s›yla bu dönemden kazançl› ç›kt›¤› iddias›n›n tart›ﬂmal› oldu¤unu ileri sürmektedir.
Savaﬂ koﬂullar›nda kad›nlar›n siyasi konumlar› ve haklar› aç›s›ndan kayda de¤er bir ilerleme yaﬂansa da elde edilen kazan›mlar›n geçici niteli¤ine dikkat çekilmektedir. Braybon, zannedilenin aksine, savaﬂ s›ras›nda kad›nlar›n üretimde oynamaya baﬂlad›klar› kritik rolün kad›nlara iliﬂkin toplumsal alg›y› köklü biçimde de¤iﬂtiremeye yetmedi¤ine; tersine “kad›n›n öncelikli sorumlu¤unun evine ve ailesine karﬂ› oldu¤u kabulünün son derece dirençli” oldu¤una iﬂaret etmektedir (Braybon, 2013: 13). Nitekim savaﬂ›n sona ermesiyle birlikte savaﬂ zaman› sanayii ve di¤er sektörleri ayakta tutan kad›nlar›n “kahramanl›klar”›na duyulan hayranl›k
silinmeye baﬂlam›ﬂt›r. “Savaﬂ bitti¤inde bar›ﬂ döneminin ‘normalli¤i’ne ve ‘istikrar’›na geri dönmek yönünde güçlü bir arzu” hakimdir (Braybon, 2013: 13-14).
ﬁüphesiz bunun bir nedeni, cepheden dönen erkeklerin eski iﬂlerini talep etmesi ve
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bu pozisyonlar› terk etmeyen kad›nlar›n savaﬂ gazilerinin iﬂlerini kapt›¤› fikrinin
yay›lmaya baﬂlamas›d›r. Yine de, örne¤in, ABD’de 1919 y›l›nda ç›kar›lan “Cinsiyet
Ayr›mc›l›¤› (Kald›rma) Yasas›” (Sex Discrimination (Removal) Act) kad›nlar›n baz›
mesleklerde çal›ﬂmalar›n›n önündeki yasal engelleri kald›rmay› amaçlam›ﬂt›r (Braybon, 2013: 107). Öte yandan, özellikle dul kad›nlar ile yetim ve öksüzlerin durumlar›na çare bulmak üzere geliﬂtirilen politikalar, sosyal devlet uygulamalar›n›n ilk
örne¤ini oluﬂturmuﬂtur.
Savaﬂ boyunca kad›n deneyimini ele almak ayn› zamanda kad›nlar›n savaﬂ›n ortaya ç›kard›¤› sosyal yüklerin taﬂ›y›c›s› ve savaﬂ›n ma¤duru olarak yaﬂad›klar›n›n anlat›lmas› anlam›na gelmektedir. Kad›nlar, savaﬂ›n ilk y›llar›nda seferberlik kampanyalar›na evlerinden dahil olmuﬂ, cephedeki askerlerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
için kampanyalar düzenlenmesini sa¤lam›ﬂlard›r. Di¤er taraftan, klasik dönem savaﬂlar›n›n cephe ve cephe gerisi ayr›m›n›n ortadan kalkt›¤›, bu derece y›k›c› ve co¤rafi olarak yay›lm›ﬂ bir savaﬂ do¤rudan s›cak çat›ﬂma bölgesinde bulunmayan kad›nlar›n gündelik yaﬂamlar›n› da bir hayatta kalma mücadelesine dönüﬂtürmüﬂtür. Bu
nedenle, bu savaﬂta kad›nlar›n oynad›¤› rolü anlatmak için Türkçe’ye “ev cephesi”
olarak çevrilebilecek “home front” kavram› çok s›k kullan›l›r olmuﬂtur. Kavram›n
“ev”de kalanlar›n ülkenin savaﬂ ihtiyaçlar›na yapt›¤› katk›lar› anlatmak için kullan›ld›¤› varsay›labilir (Grayzel, 2002: 3). Bir yandan gündelik hayatta erkeklerin üstlendi¤i iﬂlerin onlar›n yoklu¤unda sürdürülmesi gerekmekte, öte yandan savaﬂ döneminin ola¤anüstü koﬂullar›nda ortaya ç›kan açl›k ve salg›n hastal›klara karﬂ› ailenin
fertlerini koruma yükümlülü¤ü kad›nlar› beklemektedir. Yaﬂamak ve ailenin çal›ﬂamayacak durumda olan fertlerini yaﬂatmak için gösterilen çaba, sürekli iﬂleri olmayan kad›nlar› dilencilikten fahiﬂeli¤e her türlü yolu denemeye itmiﬂtir.
Kad›nlar›n sadece gündelik hayatlar› de¤il, bedenleri de savaﬂ›n bir cephesi haline getirilmiﬂtir. Kad›nlar, iﬂgal kuvvetlerinin ele geçirdikleri topraklarda bir “ulusal aﬂa¤›lama” politikas› olarak uygulanan taciz, tecavüz ve seks köleli¤i gibi savaﬂ
suçlar›n›n kurban› olmuﬂlard›r. “Erkeklik-kad›nl›k hiyerarﬂisi” ile iﬂgal eden ile edilen iliﬂkisi aras›nda bir özdeﬂlik kuran ve bu yönüyle militarist ideolojiye içkin olan
bu tür suçlar savaﬂa kat›lan tüm ordular taraf›ndan sistemli ya da sistemsiz biçimde iﬂlenmiﬂtir. Bar›ﬂ zaman› oluﬂturulan uluslararas› savaﬂ suçlar› komisyonu, bu
tür suçlar›n iﬂlendi¤ini kabul ederek, kad›nlara karﬂ› iﬂlenen suçlar›n baz›lar›n› “insanl›¤a karﬂ› suçlar” kapsam›nda ele alarak k›nam›ﬂt›r.
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Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n s›cak çat›ﬂma bölgelerinde de kad›nlar› görmek mümkündür. Kad›nlardan oluﬂan küçük askeri birlikler, cephede kad›nlar taraf›ndan
yap›labilece¤i düﬂünülen baz› iﬂlerde görevlendirilmiﬂtir. Do¤rudan s›cak çat›ﬂmaya kat›lan kad›nlar ise istisna teﬂkil etmiﬂtir. Cephedeki kad›nlar genellikle sahra
hastanelerinde hemﬂire ve hastabak›c› olarak görev alm›ﬂt›r. Bu tür yerlerde görev
alan pek çok kad›n için yapt›klar› iﬂ, savaﬂan ülkeleri için gönüllü olarak üstlendikleri bir hizmettir. Dolay›s›yla, özellikle bu grupta yer alan kad›nlar aras›nda “vatanseverlik” ideolojisinin etkilerinin daha güçlü oldu¤u varsay›labilir.
Sonuç olarak, Avrupa’da ve ABD’de savaﬂ, kad›n haklar› bak›m›ndan önemli
ilerlemeler sa¤lad› m› sorusunu, kad›nlar›n hangi s›n›ftan, ülkeden, etnik kökenden, yaﬂ grubundan oldu¤una bakmaks›z›n veya savaﬂ› nas›l deneyimlediklerinden
ba¤›ms›z olarak yan›tlamak mümkün de¤ildir. Böyle bak›ld›¤›nda ise, ortaya eﬂitsiz
bir tablonun ç›kaca¤› rahatl›kla söylenebilir. Yine de siyasi haklar aç›s›ndan, çok
daha kalabal›k bir kad›n grubunu ilgilendiren olumlu geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂ ve birçok ülkede kad›nlar k›sa süre içerisinde oy kullanma haklar›n› elde etmiﬂlerdir. Birçok Avrupa ülkesinde 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan beri devam eden süfrajet hareketinin talepleri savaﬂ s›ras›nda ve savaﬂtan hemen sonra seçme-seçilme haklar›n›n
tan›nmas›yla karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂünde savaﬂ ve kad›n
Avrupal› güçlerden farkl› olarak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yönetici s›n›f›, savaﬂa ‹mparatorluk’un çözülmekte olan siyasi yap›s›n›, çökmekte olan ekonomisini
ve da¤›lmakta olan co¤rafi birli¤ini kurtarabilme umuduyla girmekteydi. Savaﬂ teknolojisinin geliﬂkinli¤i ve savaﬂ ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanaca¤› kaynaklar bak›m›ndan
Avrupal› güçlerle k›yaslanamayacak kadar geri durumda olan ‹mparatorluk, savaﬂta büyük bir insani ve maddi y›k›mla karﬂ›laﬂt›. Cephede ve cephe gerisindeki a¤›r
koﬂullar Osmanl› kad›nlar›n›n savaﬂ deneyiminin Avrupa’daki hemcinslerinden
farkl› olmas›n›n baﬂl›ca nedenlerinden biridir. Ortak nokta ise, Avrupa’da oldu¤u
gibi savaﬂ›n Osmanl›’da da kad›n›n statüsünde de¤iﬂikliklere yol açmas›d›r.
Birinci Dünya Savaﬂ› öncesinden baﬂlayarak kad›nlar sosyal ve siyasi alanda
öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle Meﬂruiyet’in ilan› s›ras›nda ﬂekillenen yeni siyasi ortamda kad›n-erkek eﬂitli¤i düﬂüncesinin daha da güçlenebilece¤i bir atmosfer
oluﬂmuﬂtur. Bu dönemde kad›n haklar›n› savunmak amac›yla dönemine göre ol135

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

dukça radikal talepler ileri süren Müdafa-i Hukuk-i Nisvan Cemiyeti kurulmuﬂtur.
Osmanl› kad›nlar›n›n siyasallaﬂma tarihinde Balkan savaﬂlar› s›ras›nda kad›nlar›n
düzenledi¤i etkinliklerin özel bir önemi vard›r. ﬁubat 1913 Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Han›mlar Heyeti ‹stanbul’da iki miting düzenlemiﬂ, mitinglere yaklaﬂ›k 4
bin kad›n kat›lm›ﬂt›r. Bu ve benzer mitinglerde yap›lan konuﬂmalar› ﬁefika Kurnaz
taraf›ndan haz›rlanan çal›ﬂmada bulmak mümkündür (Kurnaz, 1993). Benzer mitingler daha sonra Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda ve iﬂgal karﬂ›t› direniﬂe destek vermek üzere de düzenlenecektir.
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n Osmanl› kad›nlar› üzerindeki etkisini, kad›nlar›n siyaset sahnesindeki artan görünürlükleri ve siyasal haklar› bak›m›ndan ele alan Zafer Toprak, kad›nlar aç›s›ndan önemli ilerlemeler oldu¤unu savunan isimlerden biridir. Ancak son y›llarda özellikle sosyal tarih çal›ﬂmalar›nda bu yaklaﬂ›m›n eleﬂtirildi¤i görülmektedir. Savaﬂtan kazan›mla ç›kan grubun sadece orta ve üst s›n›ftan
kad›nlar oldu¤u, yoksul kad›nlar›n ise a¤›rlaﬂan yaﬂam koﬂullar› ile mücadele etmek durumunda kald›¤› ifade edilmektedir. Bu görüﬂ, savaﬂ›n “özgürleﬂtirici” etkisinden bahseden yaklaﬂ›mlar›, yoksul kad›nlar›n seslerini duymazdan geldikleri gerekçesiyle eleﬂtirmektedir.8 Bu, kad›nlar›n savaﬂ sürecinde monolitik olarak tedrici
bir özgürleﬂme sürecinden geçtikleri fikrine yap›lm›ﬂ, s›n›fsal ayr›mlar›n dikkate
al›nmas› gerekti¤ini belirten bir itirazd›r. Eleﬂtiriler önemli ve do¤ru olmakla birlikte, bu tür haklar bak›m›ndan ilerlemenin eﬂitsiz olmas›; dolay›s›yla, devrimsel dönüﬂüm dönemleri hariç siyasal ve sosyal de¤iﬂimlerin baz› kesimler için di¤erlerinden daha h›zl› gerçekleﬂmesi do¤ald›r.
“Özgürleﬂme” tart›ﬂmas›na önemli bir katk› da Yavuz Selim Karak›ﬂla’dan gelmiﬂtir. Karak›ﬂla, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Avrupa’dan farkl› olarak kad›nlar›n
cepheye ça¤r›lan erkek iﬂçilerin yerini doldurmas›ndan söz etmenin pek mümkün
olmad›¤›n› belirtir. Karak›ﬂla bu iddias›n› çökmekte olan ‹mparatorluk ekonomisinin istihdam yaratmayan yap›s›na ba¤lamaktad›r. Buna göre, savaﬂ y›llar›nda bile iﬂ

8

136

Bu çal›ﬂmalardan biri, ‹kbal Elif Mahir Metinsoy’un henüz bas›lmam›ﬂ olan doktora tez çal›ﬂmas›d›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda yap›lan araﬂt›rmada Metinsoy’un ancak tez özetine eriﬂilebilmiﬂtir.
‹kbal Elif Mahir Metinsoy, (2012), “Poor Ottoman Turkish women during World War I: women’s
experiences and politics in everyday life, 1914-1923,” Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, Bo¤aziçi
Üniversitesi Atatürk Enstitüsü.

2014/1

arayanlar›n say›s› aç›k pozisyonlardan daha fazla olmuﬂtur. Dolay›s›yla, Karak›ﬂla’ya göre kad›n eme¤inin erkek eme¤inin yerini almas›yla yaﬂand›¤› söylenen “özgürleﬂme”, Bat› ülkelerindeki deneyimi aç›klamak için uygun bir kavramsal araç olsa da, Osmanl› örne¤ine ayn› derecede uygun de¤ildir. Osmanl› kad›nlar›n›n savaﬂ›n son y›llar›nda emek gücüne daha yüksek say›da kat›ld›¤› do¤ru olmakla birlikte, bunun nedeni dul kalan Müslüman kad›nlar›n hayatlar›n› sürdürebilmek için
çal›ﬂmak d›ﬂ›nda seçeneklerinin olmamas›d›r (Karak›ﬂla, 2005: 166-167). Dolay›s›yla, Toprak’›n dönemin gazetelerinde ç›kan haberlerden yola ç›karak, Beyo¤lu’nda, Sirkeci’de, Divanyolu’nda erkeklerin kad›n berberlere t›raﬂ olmaya baﬂlad›klar› tespiti (Toprak, 1988: 162) heyecan verici olmakla birlikte, Karak›ﬂla’n›n analizi bu tür örneklerden yola ç›karak yap›lan genellemelere ﬂüpheyle yaklaﬂmay› öngörmektedir. Karak›ﬂla, kad›nlar›n iktisadi faaliyet dallar›nda daha fazla görünür
hale geldiklerini reddetmemekle birlikte, bunun erkek emek arz›n›n azalmas›yla
de¤il, kad›nlar›n içine düﬂtü¤ü muhtaç durumla aç›klanmas› gerekti¤ini öne sürmektedir. Bu nedenle, Karak›ﬂla, Osmanl› örne¤inde “özgürleﬂme” söyleminin ro137
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mantikleﬂtirildi¤ini; bu yaklaﬂ›m›n›n kayna¤›n›n ise Ahmed Emin Yalman’›n Turkey in the World War baﬂl›kl› kitab› oldu¤unu ileri sürmektedir.9
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n Osmanl› kad›nlar›na etkisi konusunda önemli tart›ﬂma baﬂl›klar› aç›lm›ﬂ olmakla birlikte zengin bir literatür oluﬂtu¤undan bahsetmek
mümkün de¤ildir. Osmanl› kad›nlar›n›n savaﬂ deneyimi ile ilgili kapsaml› bir çal›ﬂma yapan Karak›ﬂla uluslararas› literatürde de Osmanl› kad›nlar›n›n büyük oranda
görmezden gelindi¤ini belirtmektedir. Karak›ﬂla, Osmanl›’n›n içinde bulundu¤u
koﬂullar nedeniyle savaﬂ›n etkilerini en a¤›r biçimde yaﬂayan Osmanl› kad›nlar›n›n
yok say›lmas›n› eleﬂtirmekte; özellikle feminist perspektiften yaz›lan eserlerde Osmanl› kad›n›n›n öyküsünün anlat›lmamas›n›n alt›nda yatan ﬂovenizme iﬂaret etmektedir (Karak›ﬂla, 2005: 42-45).
Birinci Dünya Savaﬂ› döneminde ise kad›n cephesinde baz›lar› do¤rudan savaﬂla iliﬂkilendirilebilecek önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. Öncelikle, Meﬂrutiyet y›llar›ndan itibaren kad›nlar örtünme konusunda daha rahat davranmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Savaﬂ s›ras›nda ise, bir çok kad›n›n baﬂörtüsü ile örtünmekle birlikte peçe kullanmay› b›rakt›klar› gözlemlenmiﬂtir. E¤itim baﬂl›¤›nda ise bir dizi önemli reform hayata geçirilmiﬂ, e¤itim kurumlar›nda kad›nlara yap›lan ayr›mc›l›k kald›r›lm›ﬂ ve kad›nlar›n yüksek ö¤renim kurumlar›nda okumas›na izin verilmiﬂtir. 1914 y›l›nda
kad›nlara üniversite e¤itimi vermeyi amaçlayan ‹nas Darülfûnunu kurulmuﬂtur.
1918 y›l›nda ise üniversitede cinsiyet ayr›m› kald›r›lm›ﬂ ve kad›nlar da erkeklerle
ayn› derslere kat›lmaya baﬂlam›ﬂt›r (Toprak, 1991: 446). Bu reformlar›n e¤itim alan›ndaki modernleﬂme sürecinin bir devam› niteli¤inde oldu¤u do¤ru olmakla birlikte, bu aﬂamaya gelinmesinde Osmanl› kad›nlar›n›n artan toplumsal ve siyasal etkinliklerinin de pay› vard›r.
‹lk kad›n örgütleri orta ve üst s›n›ftan kad›nlar›n sosyal yard›m amac›yla bir
araya geldikleri derneklerdir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ard› ard›na girdi¤i savaﬂlar ve iktisadi y›k›m ortam›nda örgütlenen çok say›da yard›m derne¤i, sonraki y›llarda geliﬂecek kad›n hareketinin kaynaklar›ndan biri haline gelmiﬂtir. Zafer Top-
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rak’›n savaﬂ s›ras›ndaki sosyal dayan›ﬂma ve yard›m etkinliklerine iﬂaret etti¤i kad›n
örgütleri aras›nda Hilal-i Ahmer Kad›nlar ﬁubesi cephe gerisinde gösterdi¤i yararl›l›klarla öne ç›km›ﬂt›r. Muhtaç Asker Ailelerine Muavenet Cemiyeti ise geride kalan yoksul ailelere yard›m etmeyi amaçlam›ﬂt›r (Toprak, 1988: 162).
Birinci Ordu Kad›n Taburu
‹ttihat ve Terakki yönetimi taraf›ndan kurulmas›na öncülük edilen Osmanl›
Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyet-i ‹slâmiyesi’nin ve bu cemiyetin katk›s›yla oluﬂturulan Birinci Ordu Kad›n Taburu’nun10 faaliyetleri üzerinde ayr›ca durmak gerekmektedir. ‹ttihatç› yöneticiler, savaﬂ›n sonlar›na do¤ru say›lar› gittikçe artan muhtaç kad›nlara yeni istihdam alanlar› açmay› gündemlerine alm›ﬂlard›r. Bu dönemde Enver Paﬂa’n›n ve eﬂi Nâciye Sultân’›n giriﬂimiyle kad›n istihdam›n› art›rmak üzere bir
sivil örgüt olarak Osmanl› Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyet-i ‹slâmiyesi kurulur.
Cemiyetin esas amac› evin geçimini sa¤layan eﬂlerini, çocuklar›n›, babalar›n›, kardeﬂlerini savaﬂta kaybeden kad›nlara hayatlar›n› idame edebilmeleri için istihdam olanaklar› yaratmakt›r. Bu kad›nlara devlet taraf›ndan ödenen ﬂehit maaﬂlar›n›n enflasyon karﬂ›s›nda h›zla erimesine çare bulunamamaktad›r. Açl›k ve yoksullu¤un devlet
kaynaklar›yla önlenmesi mümkün olmay›nca, kad›nlar›n fuhuﬂa yönelmesi gibi pek
çok sosyal sorunla karﬂ›laﬂ›labilmektedir (Karak›ﬂla, 2005: 50). Karak›ﬂla’n›n bu konuda araﬂt›rma yapan Charles Townbridge Riggs’den aktard›¤›na göre savaﬂ y›llar›nda ‹stanbul’da 4 bin, 4 bin 500 kadar kay›tl› ya da kay›t d›ﬂ› fahiﬂe çal›ﬂmaktayd›11
(Karak›ﬂla, 2005: 168). Kay›t d›ﬂ› çal›ﬂan kad›nlar›n büyük k›sm› ise Müslüman kad›nlard›. Bu kad›nlar›n dram› edebiyata da yans›m›ﬂt›r. Ömer Seyfettin “Zeytin Ekmek” baﬂl›kl› öyküsünde savaﬂ›n getirdi¤i yoksullu¤u Naciye adl› bir genç kad›n karakter üzerinden anlat›r. Öyküde Naciye açl›kla baﬂa ç›kamayarak fahiﬂe olmay› ka-

10 Kad›n taburu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi Karak›ﬂla’n›n çal›ﬂmas›nda bulunabilir (Karak›ﬂla, 2005, 101134). 1916 y›l›n›n yaz›nda, Arap isyan› patlak verdi¤inde, Osmanl› devleti kad›n mültecileri ve
ölen askerlerin eﬂlerini beslemek, giydirmek, bar›nd›rmak ve çal›ﬂt›rmak üzere kad›n örgütlenmeleri baﬂlat›lm›ﬂt›r. Karak›ﬂla 14 Ayr›ca Suriye’deki Cemal Paﬂa’da bir kad›n taburu oluﬂturmaya çal›ﬂ›r, ancak bu deney de baﬂar›l› sonuç vermez.
11 Riggs’in çal›ﬂmas› için bkz. C. T. Riggs, ‹stanbul’da Fuhuﬂ” in Clarence Richard Johnson (ed.) Istanbul 1920, 1995.)
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bul etmiﬂ ancak ölümden kurtulamam›ﬂt›r (Köro¤lu, 2007: 169). Cemiyetin kurulmas› ile birer roman-öykü kahraman› olmakla kalmay›p gerçek hayatta da s›k s›k karﬂ›laﬂ›lan yoksul ve muhtaç kad›nlara çal›ﬂabilecekleri sayg›n iﬂ bulmak amaçlanm›ﬂt›r. Cemiyetin bir baﬂka amac› ise genel olarak Osmanl› kad›nlar› aras›nda çal›ﬂman›n
ve kendi hayat›n› kazanman›n özendirilmesidir (Karak›ﬂla, 2005: 51).
K›sa süre içerisinde ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde cemiyete ba¤l› olarak aç›lan
atölye, fabrika ve ﬂubelerde kad›nlar istihdam edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Örne¤in Çapa’daki ﬂubede üretilen giysiler ve di¤er tekstil ürünleri k›sa süre içerisinde müﬂterilere ulaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Tekstil ürünlerinin müﬂterilerden biri de ordudur. Cemiyete ba¤l› atölyelerin çal›ﬂabilmesi için düﬂünülen ordu sipariﬂleri, uzun süre cemiyete ba¤l› istihdam› ayakta tutmuﬂtur. Bu sayede çok say›da kad›n en az›ndan bir
süreli¤ine geçimlerini sa¤layabilecek bir gelire kavuﬂmuﬂtur (Karak›ﬂla, 2005: 8384). Karak›ﬂla’n›n cemiyetin raporlar›na dayanarak verdi¤i rakamlara göre, do¤rudan cemiyet taraf›ndan ya da cemiyet arac›l›¤›yla çal›ﬂt›r›lan kad›nlar›n toplam say›s› 15 bin ile 20 bin aras›ndad›r (Karak›ﬂla, 2005: 170).
Cemiyetin üretim faaliyetleri ve yapt›¤› yard›mlar, say›lar› gittikçe artan ve açl›kla karﬂ› karﬂ›ya olan kad›nlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yetmeyince Enver Paﬂa’n›n inisiyatifiyle ordunun kad›nlar› istihdam etmesi için yeni bir ad›m at›ld›. Cemiyetin, istihdam edileceklerin belirlenmesinden baﬂlayarak bir parças› oldu¤u bu
giriﬂim ‹stanbul’daki Birinci Ordu bünyesinde kurulan Kad›n Birinci ‹ﬂçi Taburu’dur. Osmanl› ordusunun iﬂçi taburlar› o güne kadar gayrimüslim erkeklerden
oluﬂmaktayd›. Kad›n Taburu’nun kurulmas›yla Osmanl› ordusuna kad›nlar ilk kez
al›nm›ﬂ oluyordu. Gönüllü kad›nlar›n bir eleme sürecinden geçirilerek al›nd›¤› Kad›n Taburu’nda kad›nlar›n bir bölümü maaﬂl› katibe ve memure olarak çal›ﬂ›rken,
di¤er bir grup yevmiye ile çal›ﬂan iﬂçi kad›nlardan oluﬂuyordu. Kad›n Taburu sürekli olarak ‹stanbul’da konuﬂland›r›lm›ﬂ ve cephe gerisi iﬂlerle görevlendirilmiﬂti.
Osmanl› Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyet-i ‹slâmiyesi sadece kad›nlar›n istihdam›
ile ilgilenmez. Cemiyet’in istihdam etti¤i kad›nlar› evlendirmek için gazetelere ilan
vererek düzenledi¤i kampanya oldukça dikkat çekicidir. Bu kampanya ile Cemiyet,
kad›nlar›n “iffetli” bir evlilik yaparak aile düzenlerine geri dönmelerini amaçlam›ﬂt›r. Kampanyan›n düzenlenmesinin ard›ndaki mant›k bu olsa da, evlili¤in görücü
usulüyle de¤il gazete ilanlar› yoluyla ve çiftlerin tan›ﬂarak ve yüz yüze konuﬂarak
yap›lmas› o dönem için önemli bir de¤iﬂimdir. Savaﬂ koﬂullar›, geleneksel de¤erle140
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ri beklenmedik bir biçimde ve h›zla eritmektedir (Karak›ﬂla, 2005: 171). Ayn› tespit genel olarak kad›nlar›n iﬂ hayat›na kat›l›m› aç›s›ndan da yap›labilir. Karak›ﬂla’n›n da hakl› olarak belirtti¤i gibi, Müslüman Osmanl› erkekleri Müslüman kad›nlar›n iﬂ gücüne kat›lmas›n› uygun bulmuyorlard›. Ancak savaﬂ›n yaratt›¤› y›k›m,
kad›nlar›n çal›ﬂmas›na müsaade edilmesini ya da bu kad›nlar›n açl›ktan ölmek ve
yiyecek için bedenini satmak gibi iki seçenekle karﬂ› karﬂ›ya kalmas›n› dayatm›ﬂt›r
(Karak›ﬂla, 2005: 173). Köro¤lu, Ziya Gökalp’in kad›nlara dair dört ﬂiirini incelerken Türkçülerle ‹slamc›lar aras›ndaki bu tart›ﬂmay› an›msat›r. Savaﬂ koﬂullar›na
ra¤men ‹slamc›lar kad›nlar›n çal›ﬂmas›na karﬂ› ç›karken Gökalp, Yeni Hayat kitab›nda “Kad›n”, “Ev Kad›n›”, “Meslek Kad›n›” ve “Aile” baﬂl›kl› ﬂiirlerinde ‹slamc›lara yan›t verir (Köro¤lu, 2007: 125).
T›pk› Bat›’da oldu¤u gibi savaﬂ s›ras›nda özellikle kad›n istihdam› üzerinden elde edilen k›smi kazan›mlar savaﬂ›n sona ermesiyle birlikte kaybedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Osmanl› Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyet-i ‹slâmiyesi taraf›ndan aç›lan atölyeler, savaﬂ›n kaybedilmesinden sonra ordu sipariﬂlerinin kesilmesiyle h›zla tasfiye olmuﬂtur. Savaﬂ›n sonu Anadolu’da yeni bir kurtuluﬂ mücadelesinin baﬂlang›c› oldu¤u için bu noktada Bat›’daki geliﬂmelerle paralellik kurmak mümkün de¤ildir. Ancak bir ortak nokta olarak, savaﬂ s›ras›nda at›lan k›smi ad›mlar›n savaﬂ›n sona ermesiyle hiç at›lmam›ﬂ gibi silinemeyece¤ini belirtmek gerekir. Savaﬂ s›ras›nda elde
edilen toplumsal mevziler, y›k›lan önyarg›lar, elde edilen yasal kazan›mlar ve kiﬂisel deneyimler sonraki y›llara önemli bir birikim devretmiﬂtir.

Sonuç
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n yüzüncü y›ldönümü vesilesiyle savaﬂ›n etkiledi¤i farkl› co¤rafyalar›n, s›n›flar›n ve toplumsal kesimlerin tarihlerini yeni yaklaﬂ›mlar çerçevesinde ele alan çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar savaﬂ›n bugüne kadar
pek ayd›nlanmam›ﬂ boyutlar›n› ortaya ç›kar›rken, ayn› zamanda, farkl› sosyal bilimler disiplinlerinin savaﬂ› iﬂleme biçimini de sorgulamaya yard›mc› olmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, Birinci Dünya Savaﬂ› toplumsal kaynaklar›n ve insan gücünün bir bütün olarak sevk edildi¤i, cephe ve cephe gerisi ayr›m›n›n ortadan kalkt›¤›, savaﬂ ideolojisinin toplum sath›na yay›ld›¤› bir savaﬂ olmas› dolay›s›yla “topyekün savaﬂ”
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. “Topyekün savaﬂ” kavram› ayn› zamanda sadece cepheye,
sadece erkeklere ya da sadece karar alma süreçlerine odaklan›larak yap›lan incele141
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melerin savaﬂ› eksik anlataca¤›n› varsaymaktad›r. Dolas›yla, bugüne kadar, savaﬂ›n
birçok aç›dan en önemli bileﬂenlerinden olan kad›nlar› görmeyen ve savaﬂa kad›n
perspektifinden bakmayan disipliner yaklaﬂ›mlar›n savaﬂ› anlama çabas›na katk›s›
ciddi olarak tart›ﬂ›lmal›d›r. Uluslararas› ‹liﬂkiler disiplini örne¤inde görülen bu eksikli¤e ra¤men, tarih ve özellikle sosyal tarih çal›ﬂmalar›yla kad›nlar›n savaﬂ deneyimleri konusundaki birikim artmaktad›r. Bu aç›dan, Osmanl› kad›nlar›n›n deneyimlerinin Bat›l› hemcinslerinden daha az araﬂt›r›ld›¤›n› vurgulamak gerekir. Savaﬂ›n genel olarak kad›n›n sosyal-siyasal görünürlü¤ü ve kad›n haklar› bak›m›ndan
önemli de¤iﬂimlere yol açt›¤› düﬂünülecek olursa, Osmanl› kad›nlar›n›n savaﬂtan
nas›l etkilendiklerini ele alan çal›ﬂmalar›n artmas›na ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Bu sadece kad›n çal›ﬂmalar› aç›s›ndan de¤il, savaﬂ›n çok boyutlu olarak araﬂt›r›lmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r.
142

2014/1

Kaynaklar
Braybon, Gail, (2013), Women Workers in the First World War, Oxon and New York: Routledge.
Criss, Nur Bilge, (2003), “Bar›ﬂ› Olmayan Savaﬂ”, Do¤u Bat›, Y›l. 6 (24), s. 29-54.
Grayzel, Susan R., (2002), Women and the First World War, Harlow: Longman.
Karak›ﬂla, Yavuz Selim, (2005), Women, war and work in the Ottoman Empire: Society for
the Employment of Ottoman Muslim Women, ‹stanbul: Ottoman Bank Archives and
Research Centre.
Köro¤lu, Erol, (2007), Ottoman propaganda and Turkish identity: Literature in Turkey During World War I, London and New York: Tauris Academic Studies.
Kurnaz, ﬁefika, (1993), Balkan harbinde kad›nlar›m›z›n konuﬂmalar›, ‹stanbul: MEB.
Tickner, J. Ann, (1999), “Searching fort he Princess? : Feminist Perspectives in International Relations”, Harvard International Review, Vol. 21 (4), s. 44-48.
Toprak, Zafer, (1991), “The Family, Feminism, and the State During the Young Turk Period (1908-1918)”, in Edhem Eldem, ed., Première Rencontre internationale sur l'Empire ottoman et la Turquie moderne, Istanbul: Editions ISIS, s: 441-452.
Toprak, Zafer, (1988), “Osmanl› Kad›nlar› Çal›ﬂt›rma Cemiyeti: Kad›n askerler ve Milli Aile,” Tarih ve Toplum, 51, March 34-38.
Tür, Özlem ve Ayd›n Akkoyuncu, Çi¤dem, (2010), “Feminist Uluslararas› ‹liﬂkiler Yaklaﬂ›m›: Temelleri, Geliﬂimi, Katk› ve Sorunlar›”, Uluslararas› ‹liﬂkiler, Cilt. 7 (26), 2010, s.
3-24.
Vasquez, John A., (1996), The War Puzzle, Cambridge: Canbridge University Press.
Waltz, Kenneth N., (2001), Man, The State and War: a Theoretical Analysis, New York: Columbia University Press.
Yalman, Ahmet Emin, (1930), Turkey in the World War, New Haven: Yale University Press.
Ye¤eno¤lu, Metin ve Coﬂar, Simten, (2003), “Savaﬂ ve Patriarka: Savaﬂ ve Bar›ﬂ’› Yeniden
Düﬂünmek”, Do¤u Bat›, 6 (24), , s. 211- 227.

143

Notlar

