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ÖNSÖZ 
 

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 2018 yılında İzmir Seferihisar’da I. 

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (The 1st International Congress on 

Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS) ve 2019 yılında İzmir Çeşme’de düzenlenen II. 

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresinden (The 2nd International 

Congress on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS) sonra III. Uluslararası Sosyal 

Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresini 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmiş 

bulunmanın heyecanını yaşamaktayız. Pandemi süreci nedeniyle bu yıl kongremizi Microsoft 

Teams platformu üzerinden online olarak düzenlemiş bulunmaktayız. Kongre kapsamında 

sunulan özet bildirilerin tam metin versiyonlarından oluşan bu çalışma; işletme, iktisat, 

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve hukuk gibi birçok farklı bilim dalına ait konular üzerine 

hazırlanmış olup, sosyal bilimlerin zenginliğini bizlere yansıtmaktadır.  

Değerli bilimsel çalışmalarını bizlerle paylaşan konuşmacılar ve yazarlar başta olmak 

üzere kongrede yer alan herkese teşekkür ederim. Kitapta yer alan yüksek kaliteli bilimsel 

çalışmalar, sosyal bilimlerin güncel araştırma alanları ile ilgilenenler için kapsamlı bir kaynak 

olma işlevi de taşımaktadır. Farklı disiplinlerde yazılmış 17 bölümü bünyesinde bir araya 

getiren bu kitabın ilgili literatüre gerçek bir katma değer sağlamasını ve akademik dünyaya 

katkıda bulunmasını dilerim. 

 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER 

Kongre Başkanı 
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PANDEMİ KOŞULLARINDA BİR GEREKLİLİK OLARAK 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA 

Dr. Mehtap KAYĞUSUZ AKBAY 

Araş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul 

Eposta : mehtap.kaygusuz@istanbul.edu.tr 

Orcid Id: 0000-0002-2072-671X 

ÖZET: COVID-19, Aralık 2019’da Wuhan'da (Çin) tespit edildikten sonra dünyanın diğer ülkelerine 

de hızla yayılmıştır. 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, salgını ‘uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu’ ve birkaç hafta sonra (11 Mart 

2020’de) ise pandemi ilan etmiştir. COVID-19 pandemisi, devletlerin uluslararası sorumluluğu, insan 

hakları, çevrenin korunması gibi uluslararası hukuku ilgilendiren birçok konuyu gündeme taşımıştır. 

COVID-19’un gündeme taşıdığı konular arasında uluslararası işbirliği ve dayanışma da yer almaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, uluslararası işbirliği ve dayanışma çağrısında bulunmuştur. 

Yapılan çağrılar ve başka hususlar devletlerin işbirliği yükümlülüğü ve konuya nasıl yaklaştıkları 

sorusunu ele almayı gerekli kılmaktadır. Bu sorulara yanıt verebilmek ve aynı zamanda pandemi-

uluslararası hukuk üzerine tartışmaların en azından küçük bir bölümünü aktarabilmek adına, mevcut 

çalışmada ilk olarak uluslararası işbirliği ve dayanışma konusunda sıkça atıfta bulunulan uluslararası 

metinlere değinilecektir. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 2005’te kabul edilen ve 2007’de yürürlüğe 

giren Uluslararası Sağlık Tüzüğü (Tüzük) ile 1966’da Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen ve 

1976’da yürülüğe giren Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (Sözleşme) 

yukarıda belirtilen metinler arasında yer almaktadır. Tüzük ve Sözleşme hâlihazırda yürürlükte olup, 

bağlayıcı niteliktedir. Ancak uluslararası işbirliği ve dayanışma konusunda değinilen metinler çok 

sayıda devletin taraf olduğu Tüzük ve Sözleşme ile sınırlı değildir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Konseyi tarafından atanmış olan İnsan Hakları ve Uluslararası Dayanışma Bağımsız Uzmanı Obiora C. 

Okafor’un Mayıs 2020’de yani pandemi devam ederken kabul edilmesi çağrısında bulunduğu İnsan 

Hakları ve Uluslararası Dayanışmaya İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirgesi Taslağı ile Birleşmiş 

Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından 2016’da kabul edilen Afet Olaylarında Kişilerin 

Korunması Hakkında Taslak Maddeler de işbirliği ve dayanışma konusunda değinilen metinler arasında 

yer almaktadır. Söz konusu metinlerin pandemi açısından öneminin ne olduğu ve uluslararası işbirliği 

ve dayanışmaya nasıl yaklaştıkları yanıt aranacak sorular arasındadır. Pandemi sürecinde devletlerin 

uluslararası işbirliği ve dayanışma yükümlülüğünün hukuki dayanakları dışında, ele alınan bir başka 

husus ise bazı devletlerin ve organların işbirliği ve dayanışmaya yönelik yaklaşımlarıdır. Bu bağlamda 

kabul edilen çeşitli kararlara, (BM Genel Kurulu'nun "Coronavirüs 2019 Hastalığına Karşı Mücadelede 
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Küresel Dayanışma" başlıklı kararı gibi), yapılan çağrılara, söz konusu çağrılara ilişkin kaygı ve 

eleştirilere değinilecek ve bazı somut örnekler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Uluslararası Hukuk, İşbirliği, Dayanışma  

 

INTERNATIONAL COOPERATION AND SOLIDARITY AS A 

NECESSITY IN PANDEMIC CONDITIONS 

ABSTRACT: Since it was detected in Wuhan (China) in December 2019, COVID-19 has quickly 

spread to the other countries. On 30 January 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, World Health 

Organization (WHO) Director-General, declared the outbreak a "public health emergency of 

international concern" and a few weeks later (on 11 March 2020) a pandemic. The COVID-19 pandemic 

has raised many issues related to international law such as international responsibility of states, human 

rights and environmental protection. Among these issues, there are international cooperation and 

solidarity. The WHO and the United Nations called for international cooperation and solidarity. These 

calls and also other issues make it necessary to address the question of obligation of States to cooperate 

and how they approach this matter. In order to answer these questions and at the same time to convey at 

least a small part of the discussions about pandemic and international law, the present study will first 

mention the international instruments commonly referred to.  The International Health Regulations 

(Regulations) adopted by the WHO in 2005 and entered into force in 2007 and the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Convention) adopted by the UN in 1966 and entered 

into force in 1977, are among above-mentioned instruments. Both of them are actually in force and 

binding upon the parties. However, the instruments referred to are not limited to the Regulations and the 

Convention to which numerous States are parties. The Draft United Nations Declaration on Human 

Rights and International Solidarity (in May 2020, that is, during the pandemic, Obiora C. Okafor, the 

Independent Expert on human rights and international solidarity appointed by the UN Human Rights 

Council, called upon States to adopt this Draft Declaration), and the Draft Articles on the Protection of 

Persons in the Event of Disasters adopted by the International Law Commission in 2016, are also among 

the documents relating to international cooperation and solidarity. The importance of these texts and 

how they approach international cooperation and solidarity are among the questions to be answered. 

Apart from the legal basis of the obligation of States relating to international cooperation and solidarity 

during the pandemic, another subject that will be mentioned is the approaches of some States and also 

bodies towards cooperation and solidarity. In this context, several resolutions (such as the resolution of 

the UN General Assembly titled "Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease 2019"), some 

suggestions, also concerns and critics regarding these suggestions will be addressed and a few concrete 

examples will be emphasized.    
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Keywords: Pandemic, International Law, Cooperation, Solidarity  

GİRİŞ 

Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi tarafından kabul edilen ve hem virüs hem de virüsün 

neden olduğu hastalık için kullanılan adlandırmayla COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) 

(Philippopoulos-Mihalopoulos, 2020), Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit 

edildikten sonra dünyanın diğer ülkelerine de hızla yayılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'u 30 

Ocak 2020'de, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün (DSÖ, 2005) öngördüğü üzere (md. 12), 'uluslararası 

önemi haiz halk sağlığı acil durumu' ilan etmiştir (WHO, 2020a; Eccleston-Turner, 2020). Uluslararası 

Sağlık Tüzüğü’ne göre, 'uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu', "(i) bir hastalığın, uluslararası 

yayılma yoluyla diğer Devletler için halk sağlığı riski oluşturduğu, (ii) eşgüdüm içinde uluslararası 

yanıtta bulunulmasını potansiyel olarak gerekli kıldığı, tespit edilen olağandışı olay" olarak 

tanımlanmaktadır (md. 1).  

Yaşanan gelişmeler karşısında, DSÖ 11 Mart'ta COVID-19'u pandemi ilan edecektir (WHO, 

2020b). Etimolojik olarak Yunanca "bütün", "tamamı" anlamındaki "pan" ile "halk", "insanlar" 

anlamındaki "dēmos" kelimelerinden oluşan "pandēmos"tan gelen pandemi (Saeed, 2020), DSÖ 

tarafından "yeni bir hastalığın dünya çapında yayılması" olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2010). 

Dolayısıyla, pandemi tanımı itibariyle sınıraşan bir niteliğe sahiptir (Salmon, 2007:27; Dubois, 2007: 

216). Burada bir parantez açarak, sağlık konusunun "uluslararası bir mesele" haline gelmesinin de yine 

bir pandemiyle ilişkili olduğunu, Leca'nın  (2007: 189) daha açık ifadesi ile savaş hukukunun ve Cenevre 

Sözleşmeleri’nin dışarıda tutulması koşuluyla, uluslararası örgütlenmeleri beraberinde getiren İspanyol 

gribi pandemisi ile gerçekleştiğini ve Paparinskis'in (2020) dikkat çektiği üzere, pandemilerin (terimin 

anakronistik şekilde kullanılması şartıyla), her zaman uluslararası hukuki düzenin bir parçası olduğunu 

belirtmek yerinde olacaktır.  

Genel olarak hukuku ilgilendiren birçok boyutu bulunan pandemi, uluslararası hukukun farklı 

alanlarının kesişim noktasında yer almaktadır (Von Bogdandy ve Villarreal, 2020: 16; Sands, 2020). 

COVID-19 da DSÖ’nün işleyişi, Çin’in sorumluluğu meselesi, iklim değişikliği, insan hakları, 

uluslararası göçler ve iltica taleplerinin ele alınışı gibi konuların yanı sıra, uluslararası işbirliği ve 

dayanışmayı gündeme taşımıştır (Ward SC, 2020; Mesquita ve Meier, 2020; Sirleaf, 2020). Yukarıda 

da belirtildiği üzere pandeminin uluslararası niteliği haiz olması ve bununla bağlantılı olarak bulaşıcı 

hastalıklar konusunda sadece ulusal önlemlerin yeterli olmaması (Pooter, 2020a); pandemi öncesinde 

var olan devletler arasındaki eşitsizliklerin ve pandeminin ağırlaştırdığı koşulların özellikle yoksul 

ülkelerin sağlık alanında gerekli tedbirleri almalarını engellemesi (Mesquita ve Meier, 2020: 37) işbirliği 

ve dayanışmanın gündemde olmasının nedenleri arasında yer almaktadır. Bir diğer ifade ile, pandemi 
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süreci işbirliği ve dayanışmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur (AGNU, 2020a; Branche 

française de Droit International, 2020; Mesquita ve Meier, 2020: 31). 

Mevcut çalışmada, pandemi-uluslararası hukuk ilişkisine dair tartışmaların en azından küçük bir 

bölümünü aktarabilmek adına, işbirliği ve dayanışmaya atıfta bulunan ve pandemi açısından önem 

taşıyan ve bir bölümü yürürlükte olan, diğer bir bölümü ise henüz taslak halinde olan uluslararası 

metinlere (I); Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yapılan çağrılara, konuya ilişkin kaygı ve 

eleştiriler ile bazı somut örneklere (II) değinilecektir. 

I.ULUSLARARASI HUKUK METİNLERİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE 

DAYANIŞMA 

DSÖ Genel Direktörü'nün 11 Mart'taki konuşması uluslararası işbirliği ve dayanışmanın 

gerekliliğine işaret etmektedir (WHO, 2020b). BM Genel Kurulu’nun 2 Nisan 2020 tarihli 74/270 sayılı 

kararı "Coronavirüs 2019 Hastalığına Karşı Mücadelede Küresel Dayanışma" başlığını taşımakta 

(AGNU, 2020a) ve yine Genel Kurul tarafından 20 Nisan 2020'de kabul edilen 74/274 sayılı karar da 

pandeminin işbirliği ve dayanışmayı gerektirdiğinin altını çizmektedir (AGNU, 2020b). Bu bağlamda, 

devletlerin hukuken işbirliği yükümlülüğünün olup olmadığı ve konuya nasıl yaklaştıkları yanıtlanması 

gereken sorular arasında yer almaktadır. Bu sorulara yanıt ararken değinilmesi gereken metinler arasında 

bir yandan hâlihazırda yürürlükte olanlar (A), diğer yandan ise henüz taslak halinde olan metinler (B) 

bulunmaktadır (bkz. Mesquita ve Meier, 2020; Moustafa Fouad, 2020; Sirleaf, 2020; Chen ve 

Wihenayake, 2020; Bozhenko, 2020). 

A.YÜRÜRLÜKTE OLAN ULUSLARARASI METİNLER 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (1) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme (2), işbirliği ve yer yer dayanışma konusunda atıfta bulunulan ve hâlihazırda yürürlükte olan, 

bağlayıcı hukuki metinlerdir. 

1.Uluslararası Sağlık Tüzüğü 

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın başlangıç metninde işbirliği konusunun kaleme alınış şekli, 

dayanışma ilkesinin ve aynı zamanda sağlığın devletler için bireysel değil "ortak bir mesele ve 

sorumluluk" olarak görüldüğünün yansıması şeklinde yorumlanmaktadır (Besson, 2020). Bazı 

kuruluşların (Institute of Medicine gibi) halk sağlığını tanımlarken "kolektife" yaptıkları vurgu da 

dayanışma ve kolektif sorumluluğun bir ifadesi olarak görülmektedir (Couture Ménard ve Pavot, 2016: 

254; Sirleaf, 2020).  

İşbirliği, 2002-2003 SARS krizinin ardından DSÖ bünyesinde 2005’te kabul edilen, 2007’de 

yürürlüğe giren ve 196 ülke için bağlayıcı olan1 Uluslararası Sağlık Tüzüğü açısından da en önemli 

 
1  Anayasası'nın 21inci ve 22inci maddelerine uygun olarak DSÖ, taraf devletler için bağlayıcı nitelikte 
düzenlemeler kabul edebilme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne DSÖ’ye 
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unsurlardan biri olup, Tüzüğün gereklerinin yerine getirilebilmesi için zaruridir (Sirleaf, 2020)2. Üye 

devletlerin bilgi paylaşımı Tüzüğün uygulanmasının temelinde yer almaktadır (Villarreal, 2020; Von 

Bogdandy ve Villarreal, 2020: 7; Coco ve Dias, 2020b). Bir hastalığın gözlemlenmesi de tamamen 

devletlerin işbirliği yapmasına bağlıdır ve bu durum DSÖ’nün gözetim sisteminin çalışmasında kilit 

öneme sahip olan 'iyi niyet' kavramını gündeme getirmektedir (Villarreal, 2020). Kısaca ifade etmek 

gerekirse, işbirliği, Tüzüğün uygulanabilmesi için merkezi öneme sahiptir.  

Uluslararası Sağlık Tüzüğü, uluslararası yardım konusuna da yer vermektedir. Bu bağlamda, DSÖ 

"uluslararası kapsamda bir halk sağlığı acil durumuna neden olabilecek bir olayla ilgili bilgi alır ise", 

ilgili devlete "uluslararası yardımı seferber etme" önerisinde bulunabilir (md. 10, par. 3; md. 13, par. 4 

ve 6). Tüzük, taraf devletlerin "mümkün olduğu ölçü[de] […] birbirleriyle işbirliği girişimlerinde 

bulun[malarını]" öngörmektedir (md. 44, par. 1). Taraf devletler "Tüzük kapsamında gerekli görülen 

halk sağlığı kapasitelerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve korunması başta olmak üzere teknik 

işbirliğinin ve lojistik desteğin sağlanması veya kolaylaştırılması[nın]" yanı sıra "Tüzük kapsamındaki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için finansal kaynakların seferber edilmesi" 

konusunda da "işbirliği[…] girişimlerinde bulun[mak]" ile yükümlüdürler (md. 44, par. 1 (b) ve (c)). 

Tüzüğün öngördüğü yükümlülüğünün gerektiği gibi uygulanmaması, işbirliği ve dayanışmadan 

uzak durulması ve bu durumun bütün devletleri nasıl etkileyeceği sorgulanmaktadır (Mesquita ve Meier, 

2020: 36). Ancak devletlerin işbirliği yapmaması durumunda, Antoine Leca’nın (2007: 194) ifadesiyle 

bazı finans kuruluşlarının aksine "DSÖ['nün], […] 'ısırma' olanağına sahip [olmadığını]" hatırlatmak 

gerekir. Jean Salmon (2007: 46) da, uluslararası hukukun diğer dallarında olduğu gibi uluslararası sağlık 

hukukunda da "normların ikiliğinin" söz konusu olduğunu yani sanayi ve ticaretin çıkarlarını 

koruyabilmek için uygulanan ve ihlalleri durumunda cezalandırılan "sert hukuk" (droit dur, hard law) 

ile genel olarak insan haklarından oluşan ve hayata geçirilmesi devletlerin hem ekonomik hem de politik 

kapasiteleriyle yakından ilişkili olan "yumuşak hukuk[un]" (droit mou, soft law) bulunduğunu 

belirtmektedir. Bu durum, hukuk-sağlık ilişkisinin çok eskiye dayanıyor olmasına rağmen, sağlığın 

uluslararası hukuktaki "değerler" arasında hakettiği yeri almasının hiçbir zaman kolay olmamasıyla da 

ilişkilidir (Pooter, 2020b). 

2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Tüzüğün "kişilerin onuruna, insan haklarına ve temel hak ve 

özgürlüklerine saygı gösterilerek uygulan[ması]" gerektiğini (md. 3, par. 1) ve devletlerin sağlık 

 
üye olmayan devletler de taraf olabilmektedir. Bu nedenle Tüzük 194 DSÖ üyesi ile Liechtenstein ve Vatikan için 
bağlayıcıdır. Burci, 2020. 
2 Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca devletlerin çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır: Söz konusu 
yükümlülükler arasında, uluslararası teamül hukukundan kaynaklanan ve uluslararası hukukun temel ilkelerinden 
biri olan özen (ihtimam) yükümlülüğü (due diligence), başka devletlere ya da başka devletlerin vatandaşlarına 
zarar verilmesini, hukuka aykırı eylemlere maruz kalmalarını engelleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Konuya 
ilişkin olarak bkz. Coco ve Dias, 2020a; 2020b; 2020c.  
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önlemlerinin uygulanmasında "yolculara […] insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermek 

suretiyle muamele e[tmekle]" yükümlü olduklarını belirtmektedir (md. 32). İnsan haklarına yapılan bu 

vurgu, uluslararası insan hakları hukukunun sağlık hakkı konusunda "çok-taraflı ve küresel 

yükümlülükler" öngörüyor olması ile birlikte okunabilir (Mesquita ve Meier, 2020: 36-37; Coco ve Dias, 

2020a). 

Bu bağlamda, 1966’da imzalanıp 1976’da yürürlüğe giren ve Kasım 2020 itibariyle 171 devletin 

taraf olduğu3 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 12inci maddesi 

doğrudan sağlık hakkına ilişkin olup, bu hakkın hayata geçirilebilmesi için devletlerin salgın 

hastalıkların tedavisi için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtmektedir (md. 12, par. 2 c). Sözleşme 

ayrıca uluslararası ekonomik işbirliğinden kaynaklanan yükümlülüklere (md. 1); bilim ve kültür 

alanında işbirliğinin geliştirilmesinin önemine (md. 15, par. 4); Sözleşme’nin öngördüğü hakların 

gerçekleştirilmesinde "uluslararası yardım ve işbirliği[nin]" (md. 2) ve "teknik yardımın" (md. 23) 

rolüne atıfta bulunmaktadır. Bu maddelerden hareketle, Sözleşme’nin işbirliği yükümlülüğünü 

içerdiğine yönelik bir okuma mümkündür (Bozhenko, 2020; Mesquita ve Meier, 2020: 36-37; Sirleaf, 

2020). Sözleşme’nin uygulanmasını denetlemekle görevli olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi’nin pozisyonu da böyle bir okumayı destekler niteliktedir: Komite'nin 3 Sayılı Genel Yorumu, 

kalkınma konusunda, dolayısıyla ekonomik, sosyal ve kültürel hakların hayata geçirilebilmesi için 

devletlerin uluslararası işbirliği yükümlülüğünün bulunduğunu; bu yükümlülüğün özellikle diğer 

ülkelere yardım edebilecek durumda olan devletler için geçerli olduğunu ve uluslararası işbirliğinin 

Sözleşme’nin öngördüğü birçok madde için merkezi önemi haiz olduğunu belirtmektedir (CESCR, 

1990: par. 13-14; Moustafa Fouad, 2020; Sirleaf, 2020). Komite, sağlık hakkına ilişkin 14 Sayılı Genel 

Yorumu’nda da Sözleşme’nin yukarıda değinilen ikinci maddesi uyarınca devletlerin, özellikle de bunu 

yapabilecek koşullara sahip olanların, "uluslararası yardım ve işbirliği" yapma yükümlülüğü olduğunun 

altını çizmektedir (CESCR, 2000: par. 45; Moustafa Fouad, 2020). 1978’de Temel Sağlık Hizmetleri 

Uluslararası Konferansı’nda kabul edilen Alma-Ata Deklarasyonu da "bütün ülkeler[in] dayanışma ve 

hizmet ruhu içinde işbirliği yapma[ları]" gerektiğini belirtmektedir (Déclaration d'Alma -Ata sur ses 

soins de santé primaires, 1978: II. ve IV. ilkeler; CESCR, 2000: par. 38). Benzer şekilde, BM Genel 

Kurulu tarafından kabul edilen Kalkınma Hakkına İlişkin Deklarasyon da kalkınmanın sağlanması ve 

kalkınmanın önünde engel oluşturabilecek unsurların giderilmesi için devletlerin işbirliği yapmaları 

gerektiğinin ve genel olarak devletlerin işbirliği yükümlülüğünün altını çizmektedir (AGNU, 1986: md. 

3,4, 6; CESCR, 1990: par. 14). Bu yaklaşım çok daha geniş bir çerçevede, BM Şartı’nın sadece 

uluslararası ekonomik, sosyal alanlarda değil sağlık alanında ve "bunlara bağlı başka sorunların 

çözümü" (md. 55,c) amacına ulaşılması için taraf devletlerin işbirliği yapmasını öngören 56ıncı 

maddesinde kendine dayanak bulmaktadır (CESCR, 1990: par. 14; Steinorth, 2017; Sirleaf, 2020). 

 
3 Taraf devletlerin listesi için bkz. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en  
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Ancak bazı itirazlar olduğunu belirtmek gerekir: Bunlardan biri, 56ıncı maddenin bağlayıcı karakterine 

yönelik yapılan itirazlardır (Steinorth, 2017; Sirleaf, 2020). Bir diğer husus ise, sağlık hakkıyla yakından 

ilişkili beslenme ve barınma hakkını da içeren yeterli yaşam standardı hakkının hayata geçirilebilmesi 

için uluslararası işbirliğinin öneminin vurgulandığı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme'nin 11inci maddesinde bu işbirliğinin "özgür rızaya dayalı" olduğunun belirtilmiş 

olmasıdır. Yukarıdakilere ayrıca Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Genel 

Yorumlarının hukuki niteliğine yönelik tartışmaları ve Sözleşme’de öngörülen işbirliği 

yükümlülüğünün sadece Sözleşme’de yer verilen haklar için geçerli olduğuna yönelik yorumları 

eklemek gerekir (Moustafa Fouad, 2020). Hatta gelişmiş ülkelerin bir bölümü, ekonomik ve sosyal 

haklarla ilgili bağlayıcı yükümlülüklerin varlığını reddetmekte ve söz konusu haklar bağlamında 

öngörülen yardım ve işbirliğinin hukuki değil ahlaki bir yükümlülük olduğunu öne sürmektedir 

(Steinorth, 2017; ayrıca bkz. Mesquita ve Meier, 2020: 38). 

B. TASLAK METİNLER 

Pandemi konusunda önemli olduğu düşünülen, işbirliği ve dayanışma konusunda atıfta bulunulan 

ancak henüz taslak halinde olan metinler de bulunmaktadır: Bunlardan biri İnsan Hakları ve Uluslararası 

Dayanışmaya İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirgesi (1), bir diğeri ise Afet Olaylarında Kişilerin 

Korunması Hakkında Taslak Maddeler'dir (2). 

1. İnsan Hakları ve Uluslararası Dayanışmaya İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirgesi Taslağı 

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler karşısında, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan 

İnsan Hakları ve Uluslararası Dayanışma Bağımsız Uzmanı Obiora C. Okafor, İnsan Hakları ve 

Uluslararası Dayanışmaya İlişkin Birleşmiş Milletler Bildirgesi taslak metninin kabul edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir (UN Expert Urges Adoption of Draft Declaration on International Solidarity, 

2020; Chen ve Wihenayake, 2020). "Uluslararası dayanışma ilkesi"nin ötesinde "uluslararası dayanışma 

hakkı"nı tanıyan taslak metin (AGNU, 2017: par. 24), uluslararası dayanışmanın başka hususların yanı 

sıra açıkça sağlığa ilişkin acil durumların ve salgın hastalıkların üstesinden gelinebilmesi için gerekli 

olduğunu kabul etmektedir (AGNU, 2017). Taslak metnin başlangıç bölümünde, küreselleşmenin 

olumlu olarak nitelendirilebilecek yönlerinin dışında "artan eşitsizler[i], genelleşen yoksullu[ğu]" 

beraberinde getirdiği ve bu sorunların koordinasyon gerektirdiği belirtilmektedir. Taslak ayrıca 

uluslararası dayanışma kavramının başka ilkelerin yanı sıra adalet, hakkaniyet, barış ve uluslararası 

ilişkilerde sorumluluk ilkeleri üzerine kurulu olduğunu ifade etmektedir (md. 1, par. 3 a). 

Bildirge taslağının 2inci maddesine göre, uluslararası dayanışma "önleyici dayanışma, reaktif 

dayanışma ve uluslararası işbirliği[ni]" içermektedir. "Önleyici dayanışma" insan haklarının korunması 

için "kolektif eylemler"e ve devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 

getirmesine, diğer aktörlerin de devletlerin bu yöndeki çabalarına katkıda bulunmasına (md. 2, par. a); 

"reaktif dayanışma", başka olumsuz durumların yanı sıra epidemilerin ve sağlıkla ilgili acil durumların 
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etkilerine karşı mücadeleyi hedefleyen "uluslararası toplumun kolektif eylemleri"ne (md. 2, par. b); 

"uluslararası işbirliği" ise, insan haklarının hayata geçirilmesi için yeterli kaynak ve kapasiteye sahip 

olmayan devletlere yardım edilmesi gerektiğine işaret etmektedir (md. 2, par. c). Taslak metne göre, 

uluslararası dayanışmanın amaçlarından biri devletler arası (ve aynı zamanda devletlerin kendi içindeki) 

"asimetrilerin ve eşitsizliklerin nedenlerini ayrıca dünya çapında yoksulluğu ve eşitsizlikleri üreten ve 

devam ettiren yapısal engelleri ve faktörleri engellemek ve ortadan kaldırmaktır" (md. 3, par. a).  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'de işbirliğine doğrudan atıfta 

bulunulmakla birlikte, "dayanışma" ifadesine yer verilmediği göz önünde bulundurulduğunda İnsan 

Hakları ve Uluslararası Dayanışma Bağımsız Uzmanı'nın çağrısının önemi artmaktadır. Bir parantez 

açarak belirtmek gerekir ki, dayanışma, birçok uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesi ve 

bildirgesinde zımni olarak mevcut olmasına ve uluslararası hukukun temel ilkeleri arasında yer almasına 

rağmen (AGNU, 2017: başlangıç metni, md. 1, par. 2), "ikinci kuşak" ve "üçüncü kuşak" olarak 

adlandırılan insan haklarının gerçekleştirilmesi için bu yükümlülüğünün uygulandığını söylemek pek 

mümkün görünmemektedir (Salmon, 2007: 46). 

2. Afet Olaylarında Kişilerin Korunması Hakkında Taslak Maddeler 

BM Uluslararası Hukuk Komisyonu (International Law Commission) tarafından 2016’da kabul 

edilen ve konuya ilişkin bir sözleşme hazırlanabilmesi için BM Genel Kurulu’na sunulan Afet 

Olaylarında Kişilerin Korunması Hakkında Taslak Maddeler (Draft Articles on the Protection of 

Persons in the Event of Disasters) (Taslak Maddeler) de pandemi karşısında devletlerin işbirliği ve 

yardım yükümlülüğünün mevcudiyeti konusunda değinilen metinlerden biridir (Ozturk, 2020; Coco ve 

Dias, 2020c).  

Açıkça atıfta bulunulmamış olmakla birlikte, pandeminin Taslak Maddeler’in "afet" olarak 

nitelendirdiği olaylar kapsamında değerlendirilebileceği kabul edilmektedir (Ozturk, 2020; Chen ve 

Wihenayake, 2020). Taslak Maddeler, "dayanışmanın temel değerini" ve "uluslararası işbirliğinin 

güçlendirilmesinin önemini" vurgulamakta (başlangıç metni); devletler için işbirliği yükümlülüğü 

öngörmekte (md. 7) ve söz konusu işbirliğinin insani yardım; bilimsel, medikal ve teknik kaynakların 

sağlanması şeklinde de olabileceğini belirtmektedir (md. 8). Taslak Maddeler’in bir yardım 

yükümlülüğünü açıkça öngörmediği ve mevcut uluslararası hukukta da böyle bir yükümlülüğün 

olmadığı belirtilmektedir (Ozturk, 2020). İşbirliğine gelince, birçok devlet bunun bir zorunluluktan 

ziyade isteğe dayalı olduğunu öne sürmekte ve COVID-19 sürecinde işbirliği yapılmamasının (İtalya-

AB ilişkilerinde görüldüğü üzere), afet durumunda işbirliği yükümlülüğünün ihlali olarak 

nitelendirilmediğine dikkat çekilmektedir (Moustafa Fouad, 2020).  

Bir riskin "ortak" olarak nitelendirilmesi kendiliğinden işbirliği ve dayanışmayı getirmemekte ve 

COVID-19'un ortaya koyduğu gibi devletler bu konudaki uluslararası yükümlülüklerine uymakta pek 

istekli davranmamaktadırlar (Pooter, 2020a; Chen ve Wihenayake, 2020; Diamond, 2020). İşbirliği ve 
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dayanışmanın gerekli olduğu birçok düzeyde yinelenmiş ve BM Genel Kurulu da konuya ilişkin kararlar 

kabul etmiştir. Ancak Genel Kurul'un bu kararları bağlayıcı nitelikte değildir. Bu koşullar altında 

işbirliğinin sağlanabilmesi için getirilen önerilerden biri BM Güvenlik Konseyi’nin olaya müdahil 

olmasıdır. Bununla birlikte Konsey'in müdahil olmasıyla ilgili ciddi kaygı ve eleştiriler de mevcuttur. 

II. KAMU SAĞLIĞI, İŞBİRLİĞİ VE KONSEY 

DSÖ Anayasası’nın başlangıç bölümünde "bütün halkların sağlığı dünya barışının ve güvenliğin 

temel bir koşulu" olarak nitelendirilmekte ve hem bireylerin hem de devletlerin "sıkı işbirliğini" 

gerektirdiği vurgulanmaktadır (ayrıca bkz. Salmon, 2007: 44). 18inci maddede ise, Dünya Sağlık 

Asamblesi’nin görevleri arasında BM’nin başka organlarının yanı sıra Güvenlik Konseyi’nin sağlığa 

ilişkin tavsiyelerinin incelenmesine de yer verilmektedir. Dolayısıyla, DSÖ Anayasası’nın kendisi 

sağlık ile "barış ve güvenliğin korunması" ve Güvenlik Konseyi arasında ilişki kurmaktadır. Kurulan bu 

ilişki COVID-19 sürecinde de  gündeme gelmiştir. 

9 Nisan 2020’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, pandeminin "uluslararası barış ve 

güvenliğin korunmasına yönelik ciddi bir tehdit oluştur[duğunu]" ifade etmiş ve BM Güvenlik 

Konseyi’nin angajmanının, COVID-19'un barış ve güvenlik üzerindeki etkilerinin azaltılmasında 

"kritik" olacağını belirtmiştir (United Nations Secretary-General, 2020; Cusato, 2020). Antonio 

Guterres'ten daha önce BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan 2005 tarihli bir raporunda “bulaşıcı 

hastalıkların” “barışa ve güvenliğe yönelik” tehditler arasında yer aldığını ifade etmiştir (UNGA, 2005: 

par. 78; Svicevic, 2020). Aslında Konsey de 2000 yılında HIV/AIDS’i "uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik tehdit" olarak açıkça nitelendirmemekle birlikte, "HIV/AIDS pandemisi[nin] kontrol edilmediği 

takdirde, istikrar ve güvenlik açısından risk teşkil edebil[eceğini]" belirten 1308 (2000) sayılı kararı 

kabul etmiştir (CSNU, 2000); daha sonra 2014'te 2177 (2014) sayılı kararıyla Ebola’yı BM Şartı’nın 39. 

maddesi kapsamında "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak kabul etmiş (CSNU, 2014) 

ve böylece ilk kez bir kamu sağlığı meselesini 39uncu madde kapsamında değerlendirip "tehdit" olarak 

nitelendirmiştir; 2018 gibi çok daha yakın bir tarihte ise yine Ebola ile ilgili 2439 (2018) sayılı kararı 

(CSNU, 2018) kabul etmiştir (Svicevic, 2020; Gaver ve Perera, 2020; Pobjie, 2020). Kısacası Güvenlik 

Konseyi daha önce de sağlık, daha spesifik olarak pandemilere ilişkin karar almıştır, dolayısıyla 

COVID-19 ile ilgili bir karar, sağlık alanındaki ilk kararı olmayacaktır. 

Konsey'in COVID-19'la ilgili bağlayıcı bir kararının lehinde çeşitli argümanlar mevcuttur. Bir 

diğer ifade ile, Konsey’in müdahalesinin pandemiyle mücadelede büyük getirileri olacağı öne 

sürülmektedir: etkilenen devletlere fon ve yardım sağlanması; bazı devletlerin izole edilmesinin önüne 

geçilmesi ya da en azından hafifletilmesi; küresel işbirliğinin sağlanması; BM Şartı’nın VII. Bölümü 

kapsamında bağlayıcı kararlar alabilen Konsey'in DSÖ’nün tavsiyelerini bağlayıcı karara entegre 

etmesi, böylece hukuken bağlayıcı olmayan tavsiyelerin bağlayıcı hale gelmesi olası olumlu sonuçlar 

arasında sıralanmaktadır (Svicevic, 2020; Maurel, 2020; Von Bogdandy ve Villarreal, 2020: 22-23; 
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Pobjie, 2020; Vamos-Goldman, 2020; Gaver ve Perera, 2020). Özellikle SARS ile birlikte, salgınların 

güvenlik boyutunun bulunduğu kabul edilmektedir (Salmon, 2007: 44; Von Bogdandy ve Villarreal, 

2020: 22-23; Pobjie, 2020). Hatta Şubat 2020’de Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi de salgının 

kıtada "barış ve güvenliğe tehdit oluşturabileceği[ni]" kabul etmiştir (African Union, Peace and Security 

Council, 2020; Svicevic, 2020). Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin işbirliğine ilişkin adım atıp 

atmayacağı ve bu yönde bir adımın soruna ilişkin gerçek anlamda bir çözüm sunup sunamayacağı 

tartışmalı bir konudur. 

Daimi üyelerden ABD'nin pandemi sürecindeki tutumu; Konsey'in dünya çapında ateşkes ilan 

edilmesine yönelik bir kararı almakta zorlanmış olması ve alınan bazı kararların içeriği konuya neden 

temkinliği yaklaşıldığına dair fikir verebilir. 

Güvenlik Konseyi'nin işbirliği konusunda karar almasına yönelik temkinli yaklaşımları 

güçlendiren sebeplerden biri "veto" yetkisi olan daimi üyelerin (Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 

Çin, Rusya Federasyonu, Fransa ve Birleşik Krallık), en azından bir bölümünün pandemi sürecindeki 

tercihleri ve tutumları meselesidir. Konsey'in daimi üyelerinden Çin’e yönelik eleştiriler, salgının 

yayılmasındaki rolü ve sorumluluğu üzerine tartışmalar devam ederken, bir diğer daimi üye olan ABD, 

ilk olarak DSÖ’ye yaptığı finansal katkıyı askıya alacağını belirtmiş, bir süre sonra ise (18 Mayıs’ta 

DSÖ’ye gönderdiği mektupta Örgüt'e tanıdığı sürenin tamamlanmasını beklemeden) Örgüt’ten 

ayrılacağını bildirmiştir (Hoffman ve Vazquez, 2020; Klein ve Hansler, 2020; Burci, 2020; Mesquita ve 

Meier, 2020: 33; Sirleaf, 2020)4. Oysa, DSÖ Anayasası ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (md. 44), 

pandemi ile mücadelede işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasında Örgüt’ün merkezi bir öneme sahip 

olduğuna işaret etmektedir (bkz. Ward SC, 2020). BM Genel Kurulu da COVID-19 ile mücadelede 

DSÖ’nün rolünün altını çizmiştir (AGNU, 2020b). Ancak, Güvenlik Konseyi bünyesinde ateşkese 

ilişkin ilk karar taslağının kabul edilmemesinde DSÖ'ye yapılan referanslara ABD'nin karşı çıkmasının 

rolü olduğu (Borger, 2020; Milano ve Bartolini, 2020; US Withdraws Support for UN Security Council 

Global Ceasefire Resolution, 2020) ve sonuçta kabul edilen 2532 (2020) sayılı kararda ise DSÖ'ye açık 

bir atıfta bulunulmadığı belirtilmelidir. ABD’nin işbirliği ve dayanışma konusundaki bu tutumu bir 

yandan DSÖ’nün kaynak sorununu gündeme getirmiş, diğer yandan ise bazı hükümetlerin (Brezilya 

Hükümeti gibi) de benzer bir tavır almasını kolaylaştırmıştır (Mesquita ve Meier, 2020: 33)5. ABD’nin 

 
4 Burada bir parantez açarak, Joe Biden'ın DSÖ ile ilişkilerde farklı bir tutum izleneceği yönünde sinyaller 
verdiğini hatırlatmak yerinde olacaktır. Bkz. The New World Order That President Biden Will Inherit (2020).  
5 Brezilya hükümetinin de bu yöndeki tehdidi göz önüne alındığında, ilk olarak bütçe meselesine değinmek yerinde 
olacaktır: DSÖ bütçesi büyük ölçüde gönüllü katkılara dayanmakta, üye devletlerin sağladığı zorunlu fon bütçenin 
ancak %20’sini oluşturduğu için oldukça yetersiz kalmakta, söz konusu fonun önemli bir bölümü ise ABD’den 
gelmekte ve gönüllü katkıların bir bölümü ABD federal kurumlarından sağlandığı için, bu katkıların ABD Başkanı 
tarafından sonlandırılma olasılığı da bulunmaktadır (Besson, 2020; Burci, 2020). Gian Luca Burci’ye (2020) göre, 
her ne kadar ABD, finansmanla ilgili anlaşmaların bitiş tarihine kadar konuya ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getireceğini taahhüt etmiş olsa da, daha önce Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nden çekildikten sonraki tutumu, taahhüdün ne derece uygulanacağına 
dair haklı şüpheler uyandırmakta ve söz konusu ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise 
DSÖ’nün ödemenin yapılmasını sağlayabilecek bir gücü bulunmamaktadır.  



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

18 
 

DSÖ’den çekilme kararı alması, Brezilya’nın fona katkısıyla ilgili benzer bir açıklama yapması, 

özellikle pandemi devam ederken DSÖ için üye devletlerin işbirliğinin zaruri olduğu ve Örgüt’ün 

bütçesinin kısıtlı olduğu göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Flynn et al., 2020: 29; Sirleaf, 

2020)6. 

Ateşkes konusuna gelince, COVID-19 ile mücadele bazı devlet başkanlarınca "savaş" olarak 

nitelendirilmiştir (Connolly, 2020; Schwobel-Patel, 2020; Cusato, 2020). Ancak, uluslararası alanda bu 

ifadenin perdelediği yapısal unsurlar ve ilişkiler bir yana (Cusato, 2020; Tzouvala, 2020; Schwobel-

Patel, 2020), bir başka hususa dikkat çekilmektedir: Conolly (2020), savaş metaforunun mevcut durum 

için uygun olmadığını, çünkü savaşın hastalıkları ortadan kaldırmadığını aksine hastalıkların 

yayılmasında önemli rol oynadığını not düşmektedir. Savaş meydanlarından kaynaklanan salgınlara 

yönelik ilginin bir uluslararası ilişkiler dergisinde salgınlara ilişkin ilk hukuki yazılar arasında olduğunu 

belirten Jean Salmon da silahlı çatışmaların göçlere neden olduğunu; kıtlık, kamplarda yoğunlaşma, 

yetersiz hijyen gibi sorunları beraberinde getirdiğini ve bu koşulların aslında salgınlar için uygun ortam 

yarattığını vurgulamaktadır (Salmon, 2007: 25; ayrıca bkz. Kotlik ve Heffes, 2020; Diamond, 2020). 

COVID-19 pandemisi de BM Genel Sekreteri'nin 23 Mart 2020'de bütün dünyada ateşkes ilan edilmesi 

çağrısında bulunmasına yol açmıştır (ONU Info, 2020). Genel Sekreter’in bu çağrısının ardından BM 

Güvenlik Konseyi bünyesinde ateşkese ilişkin bir karar taslağı üzerinde çalışılmış, haftalar sonra bir 

taslak metin hazırlanabilmiş, ancak yaklaşık iki ay süren görüşmelere rağmen karar kabul edilememiştir 

(Borger, 2020; US Withdraws Support for UN Security Council Global Ceasefire Resolution, 2020; 

Milano ve Bartolini, 2020; Pobjie, 2020). Konsey, ateşkes kararını (2532 (2020) sayılı karar) salgının 

başlamasından aylar sonra 1 Temmuz 2020'de alabilmiştir (Pobjie, 2020). Oybirliği ile kabul edilen 

kararda pandeminin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik bir tehdit oluşturabileceği, 

böyle bir riskin söz konusu olduğu ifade edilmekte ve silahlı çatışma taraflarının en az 90 (doksan) 

günlük bir ateşkes ("insani ara/mola") ilan etmesi istenmektedir (CSNU, 2020a; par. 1-2). BM Şartı’na 

(md. 24) göre temel sorumluluğu uluslararası barış ve güvenliğin korunması olan, dolayısıyla 

sorumluluk alanı ile doğrudan ilişkili olan ateşkes konusunda karar alabilmesi dahi, pandeminin 

oluşturduğu riskler göz önüne alındığında uzun olarak nitelendirilebilecek bir sürede gerçekleşmiştir. 

Salgın koşullarında işbirliği ve dayanışmanın Konsey tarafından BM Şartı'nın VII. Bölümü 

çerçevesinde alınacak bir kararda yükümlülük olarak kabul edilmesinin ne kadar mümkün olduğuna dair  

de soru işaretleri mevcuttur. Bunun nedenlerinden biri, Konsey'in oybirliği ile kabul ettiği ve yukarıda 

da atıfta bulunulan Ebola konusundaki 2177 (2014) sayılı karardır. Karar işbirliği yapılmasını, salgından 

etkilenen ülkelere kaynak ve yardım sağlanmasını öngörmekle birlikte, devletlerin işbirliği 

 
6 Burada, DSÖ’nün finansman şeklinin ve bu finansmanın Örgüt'ün politikaları üzerindeki olumsuz etkilerinin 
ciddi eleştirilerin hedefinde olduğunu belirtmek gerekir (The IEL Collective, 2020). Ancak bazı yazarların da ifade 
ettiği gibi, DSÖ eleştirilerden muaf olmamakla birlikte küresel bir sağlık sorunu yaşanırken çok taraflı işbirliği 
platformlarının fonlarını kesmek yaşamları tehlikeye atmaktadır (Sirleaf, 2020). 
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yükümlülüğü konusundaki hukuki dayanaklardan biri olarak görülen (ve yukarıda değinilen) insan 

haklarına ilişkin yükümlülüklerine yer vermeyerek, söz konusu alanın öngördüğü uluslararası yardım 

ve işbirliğinin güçlendirilmesi bir yana, bağlayıcı karakterine ilişkin "şüphelerin" devamında rol 

oynamıştır ve ne devletlerin uluslararası yardım ve işbirliği yükümlülüklerinin hukuken varlığına ne de 

BM Şartı’nın VII. Bölümü’ne atıfta bulunmamıştır (Steinorth, 2017). COVID-19 nedeniyle kabul edilen 

ateşkese ilişkin 2532 (2020) sayılı karar da başlangıç bölümünde "ulusal, bölgesel ve uluslararası 

işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi" gerektiğini ve eşgüdümün sağlanmasında Birleşmiş Milletler 

Örgütü'nün rolünü vurgulamakla birlikte işbirliğini bir yükümlülük olarak nitelendirmemektedir. 

Konsey COVID-19'a ilişkin olmayan ama pandemiye atıfta bulunduğu bir başka kararında da pandemi 

sürecinde işbirliği yükümlülüğünden söz etmemektedir (CSNU, 2020b: par. 10). 

Yukarıdaki eleştirilerin yanı sıra, çok boyutlu olan salgın hastalıklar sorununa, dolayısıyla sağlık 

hakkı ve bu konudaki işbirliği yükümlülüklerine sadece güvenlik perspektifinden yaklaşılmasının ne 

derece doğru olacağı sorgulanmaktadır (Steinorth, 2017). Konsey'in bu yöndeki müdahale olasılığı, 

pandeminin "güvenlikleştirilmesi" (securitisation) ile ilgili kaygı ve eleştirileri arttırmakta (Cusato, 

2020); uluslararası dayanışmayı kolektif meşru müdafaa çerçevesinde ele almanın ve uluslararası 

meselelerin askerileşmesinin yansımaları olarak görülmekte, "kamu sağlığının askerileşmesi" olarak 

yorumlanmaktadır (Tzouvala, 2020). Yukarıda değinilen yorum ve yaklaşımlar, H1N1 influenza ya da 

Zika salgınını benzer şekilde ele almamasının da gösterdiği gibi Konsey’in hangi kriterleri esas alarak 

bir salgın hastalığı "barış ve güvenliğe tehdit" olarak nitelendirdiğinin belirsiz olduğu ve aslında bu 

soruların cevabının büyük ölçüde Konsey’in daimi üyelerinin tercihleriyle bağlantılı olduğu gerçeğiyle 

birlikte değerlendirilmelidir (Von Bogdandy ve Villarreal, 2020: 23).  

SONUÇ 

Yaşananlar ve hâlihazırdaki koşullar devletler arası işbirliği ve dayanışmanın gerekli olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, işbirliği ve koordinasyonu gerektiren salgın hastalıklar, bu yönde 

yaklaşımlar sergilenmesini beraberinde getirmemektedir (Diamond, 2020; The IEL Collective, 2020; 

Saeed, 2020; Salmon, 2007: 27, 29-30). 1851 tarihli ilk Uluslararası Sağlık Konferansı’ndan bu yana 

devletler bir yandan bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele edebilmek için işbirliğinin gerekli olduğunu 

kabul ederken, diğer yandan ise ulusal yetkilerinin sınırlandırılmasına sıcak bakmamaktadırlar (Pooter, 

2020b). Uluslararası işbirliği ve dayanışmaya yönelik olumsuz yaklaşımlar salgından önce de kendini 

göstermeye başlamış olsa da, pandemi işbirliği ve dayanışmayı bütün aciliyeti ile yeniden gündeme 

getirmiştir (Sands, 2020). Çünkü, bazı yazarların da vurguladığı ve daha önce de değinildiği üzere, 

yoksulluk ve eşitsizlik, düşük gelirli ülkelerin dış yardımlar ve uluslararası işbirliği olmaksızın 

pandeminin küresel ölçekte gündeme getirdiği sağlık hakkını ve sağlıkla ilişkili diğer birçok hakkı 

gerçekleştirememesine neden olmaktadır (Mesquita ve Meier, 2020; 37; Sirleaf, 2020). 
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ABSTRACT: Up till, even in all organization type, adaptation to digital world is indispensable. In 

finance, economic or management, without any software and digital engineering services, being 

successful and having a competitive advantage, improving productivity and operational efficiency, and 

increasing profitability is impossible. However, digital transformation brings new types and level of 

risks which necessitates the ITSM. ITIL is the most globally popular ITSM certificate which provides 

organizations a practical way of digital transformation. However, applying only ITIL is not sufficient 

to support this transformation. It should be applied together with other well-known IT management 

standards such as COBIT and CMMI. However, implementing these frameworks separately results in 

duplication and more effort due to the process overlaps and intersections. Since one of them is no 

longer enough, mixed and match approach is taken. In this study, knowledge management under 

service transition and continuity management under service design processes are designed which 

satisfy the requirements and positive factors of both ITIL, COBIT. The aim of the continuity 

management is to keep services alive by maintaining the necessary ongoing recovery capability of IT 

services and their supporting components. In addition, in digital era, all processes will be dependent on 

knowledge processes which transforms big data into knowledge because data and information are 

easily gained and stored with in this area. After these processes are created in terms of policies, 

general information, and flow chart, they are implemented into an organization which has an internal 

IT service team. To sum up, with these processes, organizations are naturally meet both COBIT and 

ITIL requirements without their disadvantages.  

 

Keywords: ITSM, processes, ITIL, COBIT, Knowledge Management, Data and Information, Service 

Continuity management 

 

1. INTRODUCTION 

In the world of Industry 4.0, even in all organization type, transforming the jobs into IT services 

is indispensable. So, software cannot be separated from any different fields like economics, business, or 

organizations. Moreover, IT is an integral part of every business (Symons, Cecere, Young, & Lamberd, 
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2005). In finance, economic or management, without any software and digital engineering services, 

being successful and have a competitive advantage, improving productivity and operational efficiency 

and profitability cannot be possible. Yet despite of the fact that a successful digital transformation 

promises potential savings, these efforts can be dangerous for a company approaching them without 

clear understanding for transformation of the processes. Better availability and management of IT 

services results in easy for a smooth digital transformation. Digital transformation brings new services 

that must be managed and introduces the IT Service Management to lessen new risks caused by new 

services. Many different frameworks or standards are proposed by both well- respected organizations 

and researchers in the literature such as ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT 

(Control objectives for Information and related technology), ISO 27001 (Application Services Library), 

CMMI. ITIL is the most globally popular ITSM certificate. It supports organizations on providing a 

practical and flexible basis for the journey of digital transformation and involves IT teams to play crucial 

role in business strategy. Improved service delivery and customer satisfaction, continual service 

improvement which keeps IT systems up to date, business risk management and better managing service 

problem and incident, and reduced costs in improved utilization of resources are some of the ways that 

make ITIL improving success in digital transformation.  

On the other hand, although ITIL implementation provides more value (Cater-Steel, Toleman, & 

Tan, 2006), (Ross, 2004), according to Deloitte report, ITIL as only ITSM framework is not sufficient 

to support the digital transformation and should be combined with COBIT, CMMI and the DevOps 

(Symons, Cecere, Young, & Lamberd, 2005). In many papers, combining them provides powerful IT 

governance (Mingay & Bittinger), (Sallé, 2004), (A. Cater-Steel & Toleman, 2006). COBIT and ITIL 

are the most popular standards and applied by thousands of different sizes of organizations (Morency, 

2010). 

On the other hand, it is not an easy to apply these frameworks separately. It needs more effort and 

causes duplicate work since several processes are detailed in all these frameworks resulting in process 

overlaps (Hayden, 2009). Besides, each framework has superiority over others and to be successful in 

IT management, mixed and match approach should be taken. In this study, processes, and functions 

necessary for IT services are proposed which combines the requirements of ITIL, COBIT. The structure 

of the processes answers both what to do (Hoekstra & Conradie, 2010) and how to implement which are 

the key success of both COBIT and ITIL, respectively. 

In this study, each process is detailed under three main parts. In the first part, principles are 

covered, in the second part, general information including definition, purpose, scope, business value, 

activities & tasks, inputs/outputs, roles and metrics are detailed and in the third part, the flow chart of 

the process is figured.  
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In this work, we focus on knowledge management under Service Transition and service continuity 

management under Service Operation processes. For achieving and sustaining digital transformation, 

continuity management is one of the key factors that needs patience and requires time. With the help of 

the digital world and easiness of keeping data about customer, reaching big data becomes easy. 

Organizations which keep data and transform them into knowledge gain superiority over their 

competitors. In this study, data and information management is also handled in knowledge management 

process. To sum up,  

Knowledge management process is divided into three main parts: Knowledge management 

strategy, knowledge transfer and data and information management . In this study, even data & 

information management is separated control objective in COBIT and function in ITIL, due to prevent 

complexity and reduce number of processes, all these parts are monitored under one process: 

Information knowledge management. Within this process, the aim is to increase the decision quality by 

providing accurate, valuable, and relevant information, problem solving, dynamic learning and strategic 

planning. It is based on DIKW (data-information-knowledge-wisdom). Knowledge should be delivered 

to the appropriate person at the right time to make decision making process effective and protect data.  

With the help of implementation this process, business has the following advantages: 

• Simplification of user, service desk, support staff and supplier responsibilities by 

accessing known errors of new or changed services  

• Increases the awareness of services’ usage  

• Providing information when needed and optimizing usage of information 

Continuity management has a cyclic process and should be updated according to the “business 

continuity plan” and “business priorities”. Business impact analysis is carried out to define the effect of 

service loss. Moreover, IT continuity plan including mainly IT infrastructure, operational procedures, 

security, recovery options and contingency sites.  

To conclude, positive factors; comprehensibility of ITIL and strategic and broader concept of 

COBIT (COBIT Quickstart 2. Edition., 2007) of these standards are considered while excluding the 

messy of ITIL and shallowness of COBIT. Information knowledge management and service continuity 

management are created based on control objectives of COBIT and processes of ITIL. By applying the 

processes offered during this study, organization are automatically satisfying the COBIT and ITIL 

requirements.  

In conclusion, due to the severity of knowledge and service continuity management processes, 

new version of these processes that combines both ITIL and COBIT requirements are proposed. Section 

3 details about Knowledge management and continuity management are given. In Section 5, the study 

is concluded, and it is mentioned about several future works. 
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2. METHODOLOGY 

In this study, knowledge management and service continuity management processes are 

proposed, and these two proposed processes satisfy both COBIT control objectives and ITIL service 

management processes, well-known and popular standards. The definition, aim, purpose, business value 

of process, the inputs that are necessary for the processes and the outputs produced from the process are 

detailed under “general information” part of the processes. Besides, all functions, relationships, inputs, 

and outputs used for the process modelling is visualized under Flow Chart.  

2.1. Knowledge Management 

The aim of the process is to provide secure and reliable information for problem solving, dynamic 

learning and strategic planning. Due to the fact that data is the raw, unstructured and unorganized version 

of knowledge and knowledge is gathered by using data and information and these two processes have 

many intersections and managed by the same teams in the organizations, Knowledge management 

process during this study combines both data and information management and knowledge management 

processes, which are handled as separate processes both in ITIL and COBIT. The principles that should 

be satisfied during the process are summarized in the 3.1.1. Principles chapter.  

2.1.1. Principles: 

To create and reach knowledge, data and information should be managed effectively in 

organizations. So, data must be reached securely and accurately and on time. The data policies that 

organizations should be apply is given as a list below. 

 

1. All users should access all information which they are entitled to access on time whenever they 

desire 

2. Data of organization should be able to be protected in an acceptable level and information 

should be accurate, reliable and consistent 

3. Safety, integration and confidentiality of data should be protected with prohibited requirements 

4. Forming an efficient procedure for storing, protecting, and archiving data 

5. Completing and implementing a procedure for maintenance of stored and archived media 

inventory 

6. Completing and implementing a procedure for protecting sensitive data and software when data 

or equipment is disposed of or is transferred to another equipment 

7. There should be relationship between software applications and presented services 

8. It should be decided on application framework for software applications 

9. Establishing efficiency and control in information sharing between applications 

10. A tool intended for recording versions for software applications should be supplied. 
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11. Application developers develop software by using framework which architectural developers 

or application framework developers develop by focusing on requirement of work. 

12. A compatible order should be determined for coding. In other words, coding style should be 

performed under specific standards. 

13. There should be readily prepared templates for creating components of general application. 

14. There are two fundamental elements for a successful information management. 

• Open Culture: The act of rewarding and being enthusiastic to learn due to the fact 

information which everyone has is shared. 

• Infrastructure: Preparation and implementation of required infrastructure of information 

sharing. 

In the knowledge management process, the data – to – Information – to – Knowledge – to – 

Wisdom (DIKW) policy is based. Service Knowledge Management database is created and it must 

contain; 

• Personnel skill information 

• Number of users, organization performance shapes 

• Needs and expectations of suppliers and shareholders 

• User skill level 

With the help of several popular techniques such as training, seminar, webinar, documentation, 

knowledge should be transferred through users, stakeholders, customers, and personnel. Each gathered 

data is presented according to work requirements accurately and on time. Data storing, preserving, and 

archiving methods should be conform with the information security policy. Information architecture 

should be constructed and satisfied the following rules by modeling in a way that creation, using and 

sharing of information shall be cost-effective, on time and flexible, protecting data and information 

integrity while using information and adapting data classification chart to be used within whole 

organization.  

Table 1 presents the summary of the knowledge management process. To explain in more detail, 

there are many inputs from planning phase to the continuous improvement such as project plans, 

feasibility study, incident, and problem records. There is only one role: knowledge management process 

owner. Knowledge, document, and record management tools should be implemented, and data should 

be captured from incident and problem management by Knowledge management system. Flowchart of 

knowledge management is figured under two approaches: Data and Information management and 

Knowledge management.  
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Table 1 General Information about Knowledge Management 
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Figure 1 Flow Chart of Knowledge Management 

 

2.2. Service Continuity Management 

Although developing IT services and starting to use them may seems to be enough at first sight, 

keeping them continuous and alive is another important step that should be managed carefully. In the 

ITIL service design, continuity management is a cyclic process that always needs to be updated until the 

end of the provided IT service. To achieve this step successfully, some principles should be established. 
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In any disaster, to recover services, there are many options can be applied such as manual work-around, 

reciprocal arrangements, gradual, intermediate, immediate, and fast recovery. In addition, walk-through, 

full, partial or scenario tests should be conducted. Offsite backup should be defined. 

In the Business Impact Analysis (BIA) document, effect of service loss on business should be 

defined. IT continuity plan should be created. The content of this plan is as the following. 

• Management 

o When and how the plan is activated 

o Details of IT infrastructure (hardware, software), contracts and agreements supporting 

recovery 

• IT Infrastructure 

o IT components covered during continuity management 

• Operational Procedures 

o Seps needed for restarting operations, SLA details and manuals 

• Personnel 

o Personnel and alternative of them charged in emergency cases 

• Security 

• Contingency site 

o Location, personnel made contract, prepared infrastructure, etc. 

• Recovery 

o When, where and how much time? 

In addition to the Continuity plan, Emergency Response Plan, Damage Assessment Plan, Salvage 

Plan, Vital Records Plan, Crisis Management and Public Relations Plan, Accommodation and Services 

Plan, Security Plan, Personal Plan, Communication Plan and Finance and Administration Plan can be 

added. 

The main issues that must be considered during service continuity management process are 

detailed in the following Table 2. During this process, all tools created by other process are used.  
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Table 2 General Information about Service Continuity Management 
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Figure 2   Flow Chart of Service Continuity Management 

 

3. CONCLUSION 

With the Industry 4.0, adapting to IT services should be indispensable even in any organization 

and business types. However, digitalization brings these organizations new burdens like management of 

IT services. If IT services are managed inappropriately, then failure of these services becomes 

unavoidable. From this insight, many standards/frameworks are proposed by well-respected companies 

like ISACA or ITGI and researchers in the literature. However, at the same time, these frameworks are 

not interchangeable. Each framework complements each other. For instance, while ISO 27001 focuses 

especially on data security, ITIL focuses on each process detail. On the other hand, COBIT details the 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

35 
 

key metrics and what to do. To manage IT service effectively, organizations should not only focus on 

one of them. This complementary of standards approach motivates to unify them under unique standard 

to reduce duplicate work and resolve inconsistencies.  

In the scope of this paper, knowledge management and service continuity management which are 

both advanced level of IT service management processes are detailed. These two of them cannot be took 

place until the end of the other basic processes’ implementation. When the organizations are able to 

achieve implementing them successfully, they guarantee offering valuable and comprehensive IT 

service. To sum up, by implementing the processes offered during this study, organizations both satisfy 

the ITIL and COBIT requirements. Also, this study lowers the scattered of ITIL and make further 

comment about COBIT control objectives.   

These two processes are implemented into Military based organization who has an internal IT 

service team. Service continuity management with capacity, configuration, availability, and event 

management are implemented as IT Infrastructure management process by the same group of staff. 

Besides, in the knowledge management, since it need high maturity level and long implementation time, 

it is not implemented totally, and the results have not obtained yet. As a future work, the proposed 

processes can be compared with other frameworks like PMI, ISO 20000 or PRINCE and improved.   
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ÖZET: Son yıllarda teknolojinin de hızla gelişmesiyle birlikte, artık bir hastalık için birden fazla tedavi 

mevcut duruma gelmiştir; fakat her hastaya her tedavinin uygulanması dünyanın en gelişmiş ülkelerinde 

bile maddi yükü sebebiyle mümkün değildir. Bu sebeple, sağlık ekonomisini yöneten ve finansmanını 

sağlayan yetkililer hastalara hem tıbbi olarak etkili hem de maliyeti ucuz tedaviler sunmayı 

amaçlamaktadırlar. En uygun tedaviyi seçerken önce veriler toplanır ve istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilerek en uygun tedaviye karar verilir.  Bu çalışmada Birleşik Krallık Sağlık Sistemi’nde astım 

hastalarına anket uygulayarak yaşam kalitelerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışma grubu astım 

hastası olan 2456 Birleşik Krallık vatandaşından oluşmaktadır. Katılımcılardan Astım Yaşam Kalitesi 

Anketi (AQL-5D) anketini doldurmaları istenmiş ve bu veri seti tek yönlü hata bileşenleri rastgele efekt 

modeli ile modellenmiştir. Ardından en çok olabilirlik yöntemi kullanılarak, istatistiksel yazılım R’de 

optimizasyon yöntemi ile regresyon katsayıları elde edilmiştir. Sonrasında yeni gelen bir astım hastası 

için bu regresyon katsayılarını kullanarak fayda katsayısının ve kaliteye ayarlanmış yaşam yılı 

katsayısının (QALY) hesaplanması gösterilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: kaliteye ayarlanmış yaşam yılı, fayda katsayısı, optimizasyon 

 

 

CALCULATION OF THE LIFE QUALITY OF ASTHMA PATIENTS 

WITH STATISTICAL METHODS 
 

ABSTRACT: With the rapid development of technology in recent years, more than one treatment for a 

disease has now become available. However, it is not possible to apply every treatment to every patient 

even in the most developed countries of the world due to the financial burden. For this reason, the 

authorities that manage and finance the health economy aim to provide patients with treatments that are 

both medically effective and inexpensive. When choosing the most appropriate treatment, first the data 

are collected and analyzed with statistical methods and the most appropriate treatment is selected. In 
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this study, it was aimed to calculate the quality of life by applying a questionnaire to asthma patients in 

the UK Health System. The study group consisted of 2456 UK citizens with asthma. Participants were 

asked to fill out the Asthma Quality of Life Questionnaire (AQL-5D) questionnaire and these data set 

were modeled with a one-way error components random effects model random. Then, using the 

maximum likelihood method, regression coefficients were obtained by optimization method in the 

statistical software R. Then, using these regression coefficients to calculate the utility coefficient and 

the quality-adjusted life year coefficient (QALY) for a newly arrived asthma patient is shown. 

 
Keywords: quality-adjusted life years; utility; optimization  

 
1. GİRİŞ 

 
Tıptaki hızlı teknolojik gelişme ile birlikte, artık bir hastalık için birden fazla tedavi mevcut hale 

gelmiştir; ancak kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemlerinin talep edilen her tedaviyi 

karşılayamayacağı da açıktır. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da kaynaklar sınırlıdır. Dolayısıyla, 

mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sağlamak için seçimlerin yapılması gerektiği aşikardır. Aksi 

takdirde bazı kişiler veya hastaneler sağlık hizmetlerinden zarar görebilir (Wilson, 1987). 

 Bu sebeple sağlık sistemindeki karar vericiler şu iki soruyu çok dikkatli cevaplamak 
zorundadırlar (Drummond, Sculpher, Torrance, O’Brien, & Stoddart, 2005):  

1) Bu sağlık sistemi, aynı kaynaklarla yapılabilecek diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında, daha 

iyi mi? 

2) Sağlık bakım kaynakları bu şekilde mi harcanmalı yoksa daha iyi bir yol var mı? 

Bu iki soruya dikkatlice cevap verebilmek için bilim insanları karar vermede kullanılabilecek ölçekler 

geliştirmişlerdir. Bu ölçekler yöneticilerin faydalı karar alabilmelerinde büyük fayda sağlarlar. Sağlık 

sistemindeki yöneticiler stratejilerini yapılan analizlere göre oluştururlar. Herhangi bir analiz yapmadan 

karar vermek riskli ve tehlikelidir çünkü bir tedavi veya ilaç rakiplerinden daha iyi olsa da 

alternatiflerine göre yararsız görünebilir. Ek olarak, bazen tedaviler son derece pahalı olduğu 

düşünüldüğünden reddedilir, ancak aslında beklendiği kadar pahalı olmayabilirler (Drummond et al., 

2005; Zweifel, Breyer, & Kifmann, 2009). 

 Bu çalışmada, Sağlık Ekonomisinde karar alınırken kullanılan bazı ölçekler tanıtılır. Ayrıca, bu 

ölçeklerden birinin nasıl hesaplanacağı bir uygulaması ile gösterilir.  Bu amaçla çalışmaya dahil edilen 

2456 kişiye astım yaşam kalitesi ölçeği uygulanmıştır. Hastaların bu sorulara verdiği cevaplar 

kullanılarak fayda katsayılarının nasıl modelleneceği ve tahmin edileceği gösterilmektedir.  
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2. YÖNTEM 

2.1 Veri Seti 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Astım Yaşam Kalitesi Ölçeği (Asthma Quality of Life 

Questionaire, AQL-5D) (Juniper, Guyatt, Ferrie, & Griffith, 1993) kullanılmıştır. Bu ankette astımla 

ilgili 5 alanı temsil eden 5’li Likert ölçekten oluşan 5 soru vardır. Bu alanlar astımla ilgili endişe, nefes, 

hava, uyku ve aktivitedir. Her sorunun 1 ile 5 arasında dereceleri vardır ve 1 ilgili soruyla ilgili hastanın 

hiç bir şikayetinin olmadığını, 5 ise aşırı sorunu temsil eder. Çalışmaya 2010 yılında 2456 Birleşik 

Krallık vatandaşı dahil edilmiştir.  

2.2 Fayda Katsayıları 

Sağlık Ekonomisinde, fayda katsayıları bir kişinin yaşam kalitesini gösteren sayılardır. Başka bir 

ifadeyle, bir kişinin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren sayılardır ve -1 ile 1 arasında sonsuz değerler 

alabilirler. 1 mükemmel sağlık durumunu, 0 ölümü ve negatif sayılar ölümden kötü sağlık durumlarını 

(ağır felç gibi) temsil eder. Fayda katsayılarını hesaplamak için kullanılan birkaç yöntem vardır. Bu 

çalışmada zaman değişimi (time trade-off, TTO) (J. Brazier, Roberts, & Deverill, 2002) yöntemi 

kullanılmıştır.  

2.3 Zaman değişimi yöntemi 

Zaman değişimi (TTO), fayda değerlerini hesaplamak için kullanılmak üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Deneklerden göreceli zaman miktarını dikkate almalarını isteyerek çalışır. Hastaların daha kötü bir 

sağlık durumundan kaçınmak için, mevcut ömürlerinden ne kadarını feda edebileceğini kullanarak 

hesaplanırlar. Örneğin, bir hastaya yaşamak için 10 yılı kaldığı söylendiğini ve kendisine şu iki seçenek 

verildiğini varsayalım: 

1) Şu anki sağlık durumunda bu 10 yılı yaşayabilir. 

2) Tam sağlık durumunda daha kısa bir süre yaşamak için bu 10 yılın bir kısmından feragat 

edebilir. 

Eğer bu hasta 9 yıl tam sağlıklı yaşamayı seçerse kendisine verilen TTO puanı 0,9 (9 yıl / 10 yıl) 

olacaktır (Tolley, 2009). 

 

2.4 Kaliteye ayarlanmış yaşam yılı (Quality-adjusted life years, QALY) 

En faydalı tedaviyi seçmek için seçimlerin yapılması gerektiğinden söz etmiştik. Bunu yapmak 

için, kaliteye göre ayarlanmış ömür (QALY) olarak adlandırılan, yaşamın niceliğini ve kalitesini 

birleştiren bir ölçüm oluşturulmuştur. QALY bir kişinin yaşam kalitesi ve miktarının bir ölçüsü olarak 

tanımlanır (NICE). QALY, alternatif tedaviler arasında karşılaştırma yapma fırsatı yaratan ortak bir 

birim üretir. Bu nedenle, en fazla yararı sağlaması beklenen olası en iyi karar alınabilir. 

QALY, müdahale ile eklenebilecek yaşam yılı sayısına dayanmaktadır. Bir hastanın mükemmel 

sağlık durumunda olduğu her yıl için 1 sayısı verilir. Hastanın sağlığı bir yıl içinde mükemmel değilse, 

bu yıl -1 ile 1 arasında bir değer verilir. Bu tanım fayda tanımına çok benziyor, ama aralarında bir fark 
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vardır. QALY, belirli bir sağlık durumunun fayda değerinin bu sağlık durumunda yaşanacak yıllarla 

çarpılmasıyla hesaplanır (Whitehead & Ali, 2010): 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑏𝑏𝐵𝐵𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑠𝑠ğ𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑔𝑔𝐵𝐵ç𝐵𝐵𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑 𝑦𝑦𝑙𝑙𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑦𝑦𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙) ∗ (𝐹𝐹𝑠𝑠𝑦𝑦𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑦𝑦𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙) 

 

2.5 Fayda Katsayısı ve QALY’nin en faydalı tedavi seçerken kullanılması 

Fayda katsayıları ve QALY’yi tanımladık. Şimdi ise en uygun tedavinin seçilmesinde nasıl 

kullanıldıklarını basit bir örnekle göstereceğiz. Farz edelim ki bir hasta kritik bir sağlık durumuna sahip 

ve şu iki durum söz konusu: 

1) Eğer hasta mevcut tedaviyle devam ederse, 0.55 fayda katsayısıyla 1 yıl yaşayacak ve bu 

tedavinin maliyeti 2000£. 

2) Eğer hastaya yeni bir tedavi uygulanırsa, 0.70 fayda katsayısıyla 1.5 yıl yaşayacak ve bu 

tedavinin maliyeti 8000£. 

İki tedaviyi yaşam kalitesi, süresi ve maliyet açısından karşılaştıralım: 

• Mevcut tedavi için QALY1 =  1 ∗ 0.55 =  0.55 QALY  

• Yeni tedavi için QALY2 =  1.5 ∗ 0.70 =  1.05 QALY 

İki tedavi arasındaki QALY farkı 0.5 QALY. Yani, yeni tedavi hastaya 0.5 QALY getirecektir. Buna ek 

olarak; yeni tedavinin maliyeti, eski tedaviden 6000£ fazladır. Buradan, yeni tedavinin QALY başına 

maliyeti 6000/0.5 = 12000£ olduğu bulunur. Kesin bir rakam olmamakla beraber, genellikle (Birleşik 

Krallık’ta) bu rakam yaklaşık olarak 20.000-30.000£’un altında ise yeni tedavinin uygulanmasında 

faydanın olduğu sonucuna varılır. Bizim örneğimizde, bu rakam 20.000£’un altında olduğu için, yeni 

tedaviye geçilmesi sonucuna varılır. 

2.6 Tek yönlü hata bileşenleri rasgele efekt modeli 

Astım anketinden TTO yöntemi ile fayda katsayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 + δ𝑖𝑖 +  𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖. 

Burada, 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 sağlık durumu ij için i. hastanın verdiği cevap, 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 sağlık durumu ij’yi tanımlayan geçici 

değişkenlerden oluşan vektör, β verilerden tahmin edilecek parametrelerin vektörü̈, δ𝑖𝑖 i. rassal efekti ve 

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 olağan hata terimini gösterir (J. E. Brazier, Yang, Tsuchiya, & Young, 2011).  

2.7 En çok olabilirlik tahmini  

Hata terimlerinin normal dağıldığı varsayımı altında (Rowen, Brazier, & Van Hout, 2015), 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ~ 𝑁𝑁�𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜏𝜏2� =
1

√2𝜋𝜋𝜏𝜏2
𝐵𝐵− 1

2𝜏𝜏2(𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)2
. 

Burada 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐸𝐸�𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 + δ𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖� =  1 −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 ve 𝜏𝜏2 = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑏𝑏�1 −  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽 +  δ𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖� =

𝜙𝜙2 + 𝜎𝜎2. Bu sebeple, 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ~ 𝑁𝑁�𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜏𝜏2� =
1

�2𝜋𝜋(𝜙𝜙2 + 𝜎𝜎2)
𝐵𝐵

− 1
2(𝜙𝜙2+𝜎𝜎2)(𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖−( 1− 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽) )2

. 
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Dolayısıyla, bir gözlem için olabilirlik fonksiyonu: 

𝑄𝑄�𝛽𝛽, 𝜙𝜙2, 𝜎𝜎2; 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖� =
1

�2𝜋𝜋(𝜙𝜙2 + 𝜎𝜎2)
𝐵𝐵

− 1
2(𝜙𝜙2+𝜎𝜎2)(𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖−1+ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽) )2

.  

Tüm veri için ise,  

𝑄𝑄(𝛽𝛽, 𝜙𝜙2 , 𝜎𝜎2; 𝑈𝑈) = � �
1

�2𝜋𝜋(𝜙𝜙2 + 𝜎𝜎2)
𝐵𝐵

− 1
2(𝜙𝜙2+𝜎𝜎2)(𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖−1+ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽) )2

𝐾𝐾

𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

. 

 

Bu fonksiyonu maksimize eden 𝛽𝛽 parametrelerini bulursak, en az hataya götürecek tahminleri 

yapmış oluruz. Bunu yapmak için istatistiksel yazılım olan R’nin (R Core Team, 2014) içindeki optim 

komutundan faydalandık. Bu komut fonksiyonları maksimize eden parametreleri hesaplama kullanılır.  

 

Sonuçlar 
Tablo 1, veriden hesaplanan 𝛽𝛽 parametrelerini gösterir. Astım anketinde 1 mükemmel sağlık durumunu 

gösterdiği için 1 değerine karşılık gelen 𝛽𝛽 değerleri hesaplanmamıştır.  
Tablo 1: Model Parametrelerinin Tahminleri 

Parametreler Katsayı 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒2 0.067 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒3 0.072 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒4 0.057  

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒5 0.087 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒2 0.037∗  
𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒3 0.024∗  
𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒4 0.052 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒5 0.097 

𝛽𝛽ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 0.039∗  
𝛽𝛽ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎3 0.058  
𝛽𝛽ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎4 0.043∗  
𝛽𝛽ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎5 0.019* 

𝛽𝛽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢2  0.074 

𝛽𝛽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢3  0.056 

𝛽𝛽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢4  0.032∗  
𝛽𝛽𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢5  0.013∗  

𝛽𝛽𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒2 0.025∗  
𝛽𝛽𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒3 0.079 

𝛽𝛽𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒4 0.029* 
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𝛽𝛽𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒5 0.011∗  
*: 0.95 güven düzeyinde anlamlılık 

 

Bu tabloya göre 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 şu şekilde yazılabilir: 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 − �0.067𝑥𝑥1𝑖𝑖 +  0.072𝑥𝑥2𝑖𝑖 + 0.057𝑥𝑥3𝑖𝑖 + 0.087𝑥𝑥4𝑖𝑖 + 0.037𝑥𝑥5𝑖𝑖 +  0.024𝑥𝑥6𝑖𝑖 + 0.052𝑥𝑥7𝑖𝑖

+ 0.097𝑥𝑥8𝑖𝑖 + 0.039𝑥𝑥9𝑖𝑖 + 0.058𝑥𝑥10𝑖𝑖 + 0.043𝑥𝑥11𝑖𝑖 + 0.019𝑥𝑥12𝑖𝑖 + 0.074𝑥𝑥13𝑖𝑖

+ 0.056𝑥𝑥14𝑖𝑖 + 0.032𝑥𝑥15𝑖𝑖 + 0.013𝑥𝑥16𝑖𝑖 + 0.025𝑥𝑥17𝑖𝑖 + 0.079𝑥𝑥18𝑖𝑖 + 0.029𝑥𝑥19𝑖𝑖

+ 0.011𝑥𝑥20𝑖𝑖  �. 

Artık bu denklem kullanılarak, Astım Yaşam Kalitesi Ölçeğini cevaplayan bir hastanın fayda katsayısı 

hesaplanabilir. Örneğin, bir hastanın anketteki 5 soruya sırasıyla 1 2 5 4 3 şıklarını işaretlediğini 

varsayalım. Bu durumda geçici değişkenlerden oluşan 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 aşağıdaki gibi yazılır:  

[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0]. 

Ankette 5 soru ve her sorunun da 5 derecesi olduğu için 25 tane elemanı olması gerekirdi; ancak 1 

mükemmel durumu temsil ettiği için fayda katsayısına dahil edilmez. Dolaysıyla, seviyeler 2, 3, 4 ve 5 

için 1x20 boyutunda, geçici değişkenlerden oluşan bir vektör oluşturuldu. Bu değerleri fayda 

denkleminde yerine koyarsak: 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 − (0.067 × 0 +  0.072 × 0 + 0.057 × 0 + 0.087 × 0 + 0.037 × 1 +  0.024 × 0

+ 0.052 × 0 + 0.097 × 0 + 0.039 × 0 + 0.058 × 0 + 0.043 × 0 + 0.019 × 1

+ 0.074 × 0 + 0.056 × 0 + 0.032 × 1 + 0.013 × 0 + 0.025 × 0 + 0.079 × 1

+ 0.029 × 0 + 0.011 × 0 ) = 0.833 

 

Sonuç olarak, sağlık durumunu 12543 olarak işaretleyen bir kişinin yaşam kalitesinin, yani fayda 

katsayısının, 0.833 olduğu sonucuna varılır. Ayrıca, bu hastanın bu sağlık durumunda 2 yıl yaşayacağı 

düşünülüyorsa,  

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0.833 × 2 = 1.666 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 

olduğu sonucuna varılır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Astım Yaşam Kalitesi kullanılarak hastaların fayda katsayılarının nasıl hesaplanacağı 

gösterilmiştir. Fayda katsayıları zaman değişimi yöntemi ile modellenmiş ve daha en çok olabilirlik 

tahmini yöntemi kullanılarak bir en çok olabilirlik fonksiyonu hesaplanmıştır. Sonrasında istatistiksel 

yazılım olan R’de optim komutu kullanılarak nu fonksiyonu maksimize eden regresyon parametreleri 

hesaplanmıştır. En sonunda ise, bu regresyon katsayıları kullanılarak fayda katsayıları ve QALY 

değerlerinin hesaplanması gösterilmiştir. 
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ÖZET: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 2019/Aralık ayı sonlarında ortaya çıktığı belirtilen 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilmiştir. Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiştir. Çalışmamızda bu salgının iş 

kazası ve meslek hatalığı sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulmuştur. İş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası ülkemizde en cömert sosyal sigorta kolu olarak bilinmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatında iş 

kazası sayılan haller oldukça geniş bir biçimde ele alınmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

kolundan sağlanan yardımlara erişim açısından herhangi bir bekleme süresi de bulunmamaktadır. Yeni 

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan sigortalılar açısından aynı cömert uygulamanın devam edip 

etmeyeceği ise merak konusudur. Belirtilen salgın hastalık kapsamında Covid-19 teşhisi konulan 

sigortalı iş kazasına uğramış yada meslek hastalığına tutulmuş sayılacak mıdır? Hastalığın salgın 

niteliğinde olması sosyal güvenlik otoritesinin yaptığı gibi hastalık sigortası kapsamında mı 

değerlendirilecektir. İş kazası ve meslek hastalığı hem sosyal güvenlik mevzuatında hem de iş güvenliği 

mevzuatında düzenlendiği için konunun kapsamdaki sigortalılar açısından ayrı ayrı ele alınması 

gerekmektedir. Şöyle ki, 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalılar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri 

uygulanırken, 4/c statüsündeki sigortalılar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerine tabi 

değildir. Öte yandan, 4/a ve 4/c statüsündeki sigortalılar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındayken, 4/b statüsündeki sigortalılar kapsam dışında bırakılmıştır. Sigortalının 5510 sayılı 

Kanunun 13.maddesi birinci fıkrasında sayılan hal ve şartların birinde Covid-19 hastalığına yakalanması 

durumunda olayın iş kazası sayılması gerektiği söylenebilir. İşyerinin sağlık hizmet sunucusu olması 

durumunda ise Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanı açısından olay meslek hastalığı olarak da 

değerlendirilebilir. Bütün bu durumlarda ise işverenin sorumluluk halleri sözkonusu olacaktır. Bu 

sorumluluk hem 5510 sayılı Kanun hem de 6331 sayılı Kanun açısından araştırılacaktır. Şüphesiz 

sigortalılar açısından da sorumluluk üzerinde durulacaktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik otoritesi olan 

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) konuya yaklaşımı ise söz konusu salgına maruz kalan sigortalıların 

hastalık sigortası kapsamında olduğu yönündedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Covid-19 virüsünü 

bulaşıcı bir hastalık olarak dikkate alarak bu sonuca ulaştığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu değerlendirmede 

5510 sayılı Kanunun 13.maddesi birinci fıkrasında sayılan hal ve şartlar üzerinde durulmadığı, sağlık hizmet 
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sunucularında çalışan sağlık çalışanları açısından ise 5510 sayılı Kanunun 14.maddesi birinci fıkrasının göz 

önünde bulundurulmadığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni koronavirüs, iş kazası, meslek hastalığı, sigortalılık statüsü 

 

IS NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) DEEMED AS WORK 
ACCIDENT? 

ABSTRACT: Novel Coronavirus (Covid-19) which is said to have emerged in Wuhan, The People's 

Republic of China in late 2019, December has been declared as a pandemic by the World Health 

Organization. The Novel Coronavirus (Covid-19) has affected almost all countries of the world. This 

study focuses on whether this epidemic can be deemed as a work accident and occupational disease or 

not. Work accident and occupational disease insurance is known to be the most generous social 

insurance branch in our country. Cases which are considered as the work accident are covered quite 

widely in social security legislation. There is no waiting period in terms of access to benefits provided 

in the framework of the work accident and occupational disease insurance.  It is a question whether the 

same generous application will continue for insurance holders infected by the Novel Coronavirus 

(Covid-19). Will the insurance holders diagnoses with Covid-19 within the scope of the specified 

epidemic be deemed to have had a work accident or occupational disease? Will this disease be 

considered in the scope of sickness insurance due to the fact that this disease is a pandemic as the social 

security authority does? Since the work accident and occupational disease is regulated both in the social 

security legislation and also occupational safety, it should be taken into consideration separately in terms 

of insurance holders in the scope of this issue. That is to say, while the provisions of work accident and 

occupational disease insurance are applied for the insurance holders under 4/a and 4/b status in the 

framework of the Law No. 5510 on Social Insurance and Universal Health Insurance, those under 4/c 

are not subject to the provisions of work accident and occupational disease insurance. On the other hand, 

while the insurance holders under 4/a and 4/c status are in the scope of the Law No. 6331 on 

Occupational Safety and Health, those under 4/b status are excluded from this scope. It can be said that 

in case an insurance holder is infected from Covid-19, this case should be considered as a work accident 

according to situations and conditions mentioned in the first paragraph of Article 13 of the Law No. 

5510. In case the workplace is a health service provider and if a health professional is infected from 

Covid-19 disease, this case can also be considered as an occupational disease. In all these cases, the 

employer's liability will be in question. This liability will be investigated both in terms of Law No. 5510 

and Law No. 6331. Undoubtedly, liability in terms of the insurance holders will be mentioned also. The 

approach of the Social Security Institution (SSI) which is the social security authority in our country is 

that the insurance holders subject to the mentioned pandemic are under sickness insurance. It is understood 

that the Social Security Institution has concluded this issue in this way by taking into consideration Covid-
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19 virus as a contagious disease. In this assessment, it can be said that the situations and conditions 

mentioned in the first paragraph of Article 13 of the Law No. 5510 are not emphasised and the first 

paragraph of Article 14 of the Law No. 5510 is not considered in terms of health professionals working for 

health service providers. 

Keywords: Novel coronavirus, work accident, occupational disease, insurance status 

I-GİRİŞ 

Yeni koronavirüs (covid-19) salgını ülke ekonomileri ve işgücü piyasaları üzerinde ağır etkiler 

yaratmıştır. Ekonomik durgunlukla birlikte işsizlikte hızla artmıştır. İşte kalanlar açısından ise sağlık 

hizmetlerine erişim önemli bir sorun olmaya başlamış, birçok ülkenin ulusal sağlık sistemi 

sorgulanmaya başlamıştır.(Ayazen, 2020) Öte yandan, yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığına 

yakalanan kapsamdaki sigortalılar açısından hastalığın iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp 

sayılmayacağı önemli bir tartışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Hastalığın iş kazası veya meslek 

hastalığı sayılması bu sigorta kolundan sağlanan sosyal sigorta haklarından yararlanmayı mümkün 

kılarken, hastalık sigortası kapsamında değerlendirilmesi sadece istirahat süresince ödenen geçici iş 

göremezlik ödeneği verilmesi ile sınırlı bir hak sağlayacaktır. 

Türk sosyal güvenlik mevzuatında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 4/c kapsamındaki 

sigortalılar hakkında uygulanmazken (koşulları var ise vazife malüllülüğü hükümleri uygulanır), 4/a ve 

4/b kapsamındaki sigortalılar hakkında uygulanmaktadır. Dolayısıyla kapsamdaki sigortalılar açısından 

yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığının iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp sayılmaması 

yönünde yapılacak değerlendirmede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunundaki ölçüler dikkate alınacaktır. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununda da iş kazası ve 

meslek hastalığı kavramlarına yer verilmiş olmakla birlikte çalışmamızda sosyal güvenlik mevzuatı 

sınırları içinde kalınmıştır. 

Yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığının ülkemizde hızlı bir biçimde yayılması ve 

hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarının ön planda görülmesi, hastalığın özelikle sağlık çalışanları 

yönünden meslek hastalığı sayılması taleplerini artırmıştır. Bu konuda TBMM’ne kanun teklifleri de 

verilmiştir. 

Çalışmamızda iş kazası ve meslek hastalığı kavramlarına açıklık getirilmiş, yeni koronavirüs 

(covid-19) bulaşıcı hastalığının iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp sayılmaması yönünden Sosyal 

Güvenlik Kurumunun konuya yaklaşımı ile benzer hastalıklarda yüksek yargının tutumu örnek yargı 

kararları ile incelenmiştir. Buradan hareketle de konu tartışılarak değerlendirmelerimize yer verilmiştir. 
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II-YÖNTEM  

Bu çalışma masa başı ve kütüphane odaklı bir araştırmadır. Çalışmamızda yayınlanmış literatür 

referans olarak alınırken, yasal ve idari düzenlemeler ile idarenin görüşleri birlikte değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Ayrıca yüksek yargı kararları da dikkate alınarak tartıma yürütülmüş, ardından sonuç ve 

önerilerimize yer verilmiştir. 

III. BULGULAR 

III.1-İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Kavramları 

Geniş anlamda iş kazası, işçinin işiyle ilgili bir nedenden dolayı uğradığı kazayken, dar anlamda 

iş kazası ise zorunlu sosyal sigorta risklerinden birisidir. (SSK, 1992, s.686) Meslek hastalığı kavramı 

kural olarak, mesleki faaliyet sonucu uzun bir zaman dilimi içinde sağlığın bozulmasını anlatır. Burada 

sözkonusu olan hastalıklar, tıp biliminin verilerine göre, belirli kişi gruplarının yaptıkları işle diğer 

kişilerden çok daha yüksek derecede maruz bulundukları özel etkenlerin neden olduğu hastalıklardır. 

(SSK, 1992, s.828-829) Bu yönden meslek hastalığı, iş kazasından ayrımlı olarak, bütünüyle mesleksel 

niteliktedir ve belirgin olarak bir meslek mensubu olmanın sonucudur. (Çenberci, 1985, s.123) Esasen 

iş kazası da sigortalının yaptığı işle ilgili olarak, işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade 

etmektedir. Ancak, ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde olduğu üzere, yapılan işle ilgisi olmayan hal ve 

durumlarda meydana gelen olayların da iş kazası sayıldığı görülmektedir. 

İş kazası dıştan gelen bir kuvvetle ve çoğu kere ani bir biçimde ortaya çıkarken, meslek hastalığı 

işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

İş kazasının mesleki nitelikte bulunmayan olayları da kapsamasına karşılık, meslek hastalığı tamamen 

yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. Meslek hastalıkları, işyerlerindeki faktörlerin etkisi ile 

meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. (ÇSGB, 2011, s.11) Ayrıca iş kazası ani bir hareket sonucu 

gerçekleşirken, meslek hastalığı zamanla ve tekrarlanan eylemler ile oluşmaktadır. (Bilgili, 2019, s.23-

63) 

Meslek hastalığı, iş kazasından farklı olarak bütünüyle mesleki niteliktedir. Yani iş kazasının, 

çalışılan işle ilgisi bulunması şart olmadığı halde, meslek hastalığının yapılan işin yürütümü sonucu 

ortaya çıkması zorunludur. Diğer bir anlatımla meslek hastalığı, belirli bir mesleğin (işin) ifası sonucu 

o mesleğin (işin) nitelik ve yürütüm şartlarının doğurduğu bir sakatlık veya hastalıktır. (Tuncay ve 

Ekmekçi, 2019:416-417) İş kazası aniden veya çok kısa bir zaman aralığın içinde meydana gelen bir 

olay sonucu olduğu halde meslek hastalığı, işin nitelik ve yürütüm şartları sonucu yada işyerinin durumu 

dolayısıyla yavaş yavaş ortaya çıkan sağlık bozulmasıdır. 
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III.1.1-İş Kazasının Tanımı ve Unsurları 

5510 sayılı Kanunda iş kazası tanımlanmamış olmakla birlikte, Kanunun 13.maddesi birinci 

fıkrasında hangi hal ve şartlarda meydana gelen olayların iş kazası sayılacağı ifade edilmiştir. Öteden 

beri 4/a kapsamındaki sigortalılar hakkında uygulanan iş kazası sigortası, 5510 sayılı Kanun ile birlikte 

4/b kapsamındaki sigortalılar hakkında da uygulanmaya başlanmıştır. (Bilgili, 2019, s.23-63) 

Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  b) İşveren tarafından 

yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu 

iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Bu Kanunun 4.maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt 

vermek için ayrılan zamanlarda ve e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 

gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli 

hâle getiren olaydır.(Yılmaz, 2017; Sözer, 2019, s.340-351; Güzel vd, 2020, s.365-374; Tüncay ve 

Ekmekçi, 2019, s.399-410) 

Öte yandan 6331 sayılı Kanunun (3/g) hükmüne göre ise iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü 

nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli 

hâle getiren olay, olarak tarif edilmiştir. 6331 sayılı Kanundaki bu tarif, 5510 sayılı Kanunda göre daha 

dar olması ve aynı kavramın iki kanunda farklı şekilde tanımlanmasının çelişki yaratması sebebiyle 

isabetli bulunmamıştır. (Güzel vd, 2020, s.360-361) Çalışmamızda iş kazası 5510 sayılı Kanun 

kapsamında ele alınmaktadır. 

5510 sayılı Kanun kapsamında bir iş kazası vakasından söz edebilmek için başka bir söyleyişle 

herhangi bir kazanın iş kazası sayılabilmesi, yukarıda belirtilen hal ve şartların birisinde meydana 

gelmesinin yanı sıra diğer bazı unsurları birlikte taşıması gerekmektedir. Buna göre bir olayın iş kazası 

sayılabilmesi için; kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale 

gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada bulunması ile 

birlikte, olayın 5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi 

gerekmektedir.(SGK, 2016) 

Bunlardan birincisi, kazaya uğrayanın 5510 sayılı Kanun anlamında hakkında iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortası hükümleri uygulanan bir sigortalı sayılmasıdır. (Güzel vd, 2020, s.362-365; Tuncay 

ve Ekmekçi, 2019, s.393-394). Şu halde, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından sigortalının 

4/a ve 4/b statüsünde sigortalı sayılması gerekmektedir. Zira, 4/c kapsamındaki sigortalılar hakkında iş 

kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaz. Gerçekten de, bu Kanunun kısa vadeli 

sigorta kollarına ilişkin hükümleri Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmayacaktır.(5510/4-6)  
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İkincisi, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde sayılan hal ve durumlardan birisinde 

kazaya uğramış olmasıdır. Kaza sigortalının özel hayat alanı içerisinde değil de işverenin otoritesi 

altında meydana gelmiş olmalıdır. (Tuncay ve Ekmekçi, 2019, s.394) Kaza dıştan gelen bir etkenle ve 

ani bir şekilde meydana gelince iş kazası sayılmaktadır. Başka bir deyişle, sigortalı ani veya oldukça 

kısa süren bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan bir kaza olayı sonucu zarara uğramış ise iş kazası 

sayılmaktadır. Güzel vd, 2020, s.365-366) Kimi yazarlar dıştan gelen etkenin sigortalı tarafından 

istenmemesini bir diğer şart olarak ararken (Tuncay ve Ekmekçi, 2019, s.395-397), bazı yazarlar dış 

etkenin sigortalı tarafından istenmesinin sonuca etkili olmadığını, kanunda sayılan hal ve şartlarda 

meydana gelmesinin olayın iş kazası sayılması için yeterli olduğunu ifade etmektedir.( Güzel vd, 2020, 

s.366) 

Üçüncüsü, sigortalının uğradığı kaza sonucu hemen yada sonradan bedence veya ruhça engelli 

hale gelmiş olması, zarara uğraması gerekmektedir. Bedeni zarar ya geçici iş göremezlik ya kalıcı iş 

göremezlik yada ölüm olarak ortaya çıkabilir. Ruhi zarar ise, kişinin bedenen sağlıklı ve iş görebilecek 

güçte olmasına karşın, kaza sonucu psikolojik bozukluklar göstermesi  sebebiyle kendisi veya çevresi 

için tehlike arz eder bir duruma gelmesidir. (Sözer, 2019, s.352-353) Dördüncüsü de kaza olayı ile 

sigortalının uğradığı zarar arasında uygun nedensellik bağı bulunmalıdır. Olayların normal akışına ve 

genel hayat tecrübelerine göre, zararlı neticeyi ortaya çıkarmaya elverişli sebep, uygun illiyetin varlığını 

gösterir.(Şakar, 2017, s.199) 

 

III.1.2-Meslek Hastalığının Tanımı ve Unsurları 

5510 sayılı Kanunun 14.maddesi birinci fıkrasına göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya 

yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 

geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. 6331 sayılı Kanunun 3/l 

maddesine göre ise meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak tarif 

edilmiştir. Çalışmamızda meslek hastalığı 5510 sayılı Kanun kapsamında ele alınmaktadır. 

Meslek hastalığı özünde bir hastalıktır. Ancak, bir hastalık veya engellilik halinin meslek 

hastalığı sayılabilmesi için; hastalığa tutulan kişinin kapsamdaki sigortalı sayılması, hastalık veya 

engellilik halinin yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması, sigortalının hastalanması yada bedence 

veya ruhça bir engelli hale gelmesi, hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 

Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması ve Yönetmelikte belirtilen süre içinde meydana çıkması, 

meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi, unsurlarının bir arada gerçekleşmesi 

gerekmektedir.(SGK, 2016; Mil ve Güvercin, 2016) 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar hakkında 

meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanırken yukarıda da açıklandığı üzere 4/c kapsamında 

sigortalılar hakkında tüm kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmamaktadır. Dolayısıyla memur bir 
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çalışanın meslek hastalığına tutulmasından söz edilemeyecektir. Bunlar hakkında koşulları var ise 5510 

sayılı Kanunun 47.maddesinde yer verilen vazife malüllüğü hükümleri uygulanacaktır.(Sözer, 2019, 

s.299-319) 

Meslek hastalığında sigortalı mesleki bir dış etkene işin niteliği gereği sürekli olarak maruz 

kalmaktadır. Yani hastalık doğuran işin sürekli olarak yapılmış olması gerekmektedir. Bir meslek 

hastalığının doğumu için gerekli olan asgari tekrarlama süresi, üstlenilen işe ve etkene göre 

değişmektedir. İşin yürütüm şartları da meslek hastalığına neden olmaktadır.(Sözer, 2019, s.358-359) 

Örneğin; kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis”, 

mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikozis”, tütün işletmelerinde 

çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakozis” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir 

sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan 

sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya 

hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı, vb. hastalıklar da, işin yürütüm 

şartları yüzünden meydana gelen, meslek hastalıklarından sayılmaktadır. (SGK, 2016) 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; a) Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı 

tıbbî belgelerin incelenmesi, b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve 

buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, 

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.(5510/14-2 md) 

Meslek hastalığı sigortalının işten ayrıldığı tarihten sonra meydana çıkmış ve sigortalının çalıştığı 

işten kaynaklanmış ise, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık 

için Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen 

süreden daha uzun bir sürenin geçmemiş olması şartı aranacaktır. Herhangi bir meslek hastalığının klinik 

ve laboratuvar bulguları ile belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme 

sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz 

konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun 

onayı ile meslek hastalığı sayılacaktır.(5510/14-3 md)  

Yukarıda sözü edilen Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek 

hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 

Kurulunca karara bağlanır.(5510/14-6 md; SSİY/36-5 md) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 

kararlarına karşı ise yargı yoluna başvurulabilecektir. Geçmiş dönemde 506 sayılı Kanunun mülga 

11.maddesinin aynı yöndeki hükmüne istinaden, 28/06/1976 tarih ve 6/4 sayılı Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Kararında anılan kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabileceği ve yargıcın bu 

kararla bağlı olmadığı yolunda içtihat oluşmuştur.(SSK, 1992, s.829) 
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III.1.3-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Yardımlar 

5510 sayılı Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş 

kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık 

halidir.(5510/15-1 md) Hastalık sigortasından sağlanan yardım ise sadece geçici iş göremezlik ödeneği 

verilmesidir. O da sadece 4/a statüsündeki sigortalılara ödenmektedir. 4/c kapsamındakiler ile 4/b 

kapsamındaki sigortalılar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmamaktadır.(Üvedi, 2015) 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar aşağıda görüleceği üzere hastalık 

sigortasına göre hem daha fazla hem de bu yardımlardan sadece 4/a kapsamındakiler değil 4/b 

kapsamındaki sigortalılar da yararlanabilmektedir. Dahası bu sigorta kolundan sağlanan yardımlardan 

istifade edebilmek için herhangi bir staj süresi bulunmamaktadır.  Dolayısıyla uğranılan kaza yada 

yakalanılan hastalığın hastalık sigortası kapsamında değil de işe kazası ve meslek hastalığı sigortası 

kapsamında değerlendirilmesi, sigortalılar ve hak sahiplerinin lehine sonuçlar doğuracaktır. 

  5510 sayılı Kanunun 16.maddesi birinci fıkrasına göre kapsamdaki sigortalılar için iş kazası ve 

meslek hastalığı sigortasından sağlanan sosyal sigorta hakları şunlardır: a) Sigortalıya, geçici iş 

göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik 

geliri bağlanması, c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir 

bağlanması, d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,  e) İş kazası ve meslek 

hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.(Oğuz, 2018; Şimşek, 2015; Merttir, 2013) 

Bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar sadece parasal yadımlardır. İş kazasına uğrayan yada meslek 

hastalığına tutulan sigortalıların ihtiyaç duydukları sağlık yardımları ise bu sigorta kolundan değil ama 

genel sağlık sigortasından karşılanmaktadır. Çalışma sınırları içerinde bu yardımlar üzerinde ayrı ayrı 

durulmayacaktır. 

III.2-Yeni Koronavirüsün (Covid-19) İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Açısından 

Değerlendirilmesi 

III.2.1-Bulaşıcı Bir Hastalık Olarak Yeni Koronavirüs 

Yeni koronavirüs hastalığı (covid-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir bulaşıcı 

solunum yolu hastalığıdır. En çok karşılaşılan belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli 

olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Hasta 

bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların 

solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun 

veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.(SB, 2020) Yeni koronavirüs (covid-19) semptomları 

maruziyetten 2 gün veya 14 gün sonra ortaya çıkabilir.(EÜ, 2020) 
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2019/Aralık ayından bu yana Dünya üzerinden hızla yayılan yeni koronavirüs (covid-19) salgını, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir.  

Yeni koronavirüsün ülkemizde de bulaşıcı hastalık olduğu kabul edilmektedir. Nitekim bu 

hastalıkla mücadelede 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan tedbirler 

uygulanmaktadır.(Şahin Emir, 2020) Gerçektende 1930 tarihli ve 1593 sayılı Kanunun 57-

96.maddelerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele tedbirlerine yer verilmiştir. Bulaşıcı hastalık 1593 

sayılı Kanunda tarif edilmemiş olmakla birlikte, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları 

Yönetmeliğinin 4/1-c maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre bulaşıcı hastalık; enfekte olmuş bir kişi ile 

doğrudan temas yoluyla veya bir vektör, hayvan, ürün veya çevreye maruz kalma gibi dolaylı yollardan 

veya bulaşıcı madde ile kirlenmiş olan sıvı alışverişi yolu ile insandan insana bulaşan, bir 

mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır. Bu Yönetmelik eki 

“EK1-Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesine” yer verilmiştir. Ağır akut solunum yetmezliği 

sendromu (SARS), HIV enfeksiyonu/AIDS, Tüberküloz, şarbon bunlardan bazılarıdır. Yeni koronavirüs 

(covid-19) hastalığı da 01/03/2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu listeye eklenmiştir. 

 III.2.2-İdarenin (SGK) Konuya Yaklaşımı 

Ülkemizdeki sosyal güvenlik otoritesi olan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) konuya 

yaklaşımı, kapsamdaki sigortalıların maruz kaldıkları söz konusu salgının hastalık kapsamında olduğu 

yönündedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun covid-19 salgınının bulaşıcı olmasını dikkate alarak bu sonuca 

ulaştığı anlaşılmaktadır. Yapılan bu değerlendirmede 5510 sayılı Kanunun 13.maddesi birinci fıkrasında 

sayılan hal ve şartlar üzerinde durulmadığı, sağlık hizmet sunucularında çalışan sağlık çalışanları açısından 

ise 5510 sayılı Kanunun 14.maddesi birinci fıkrasının göz önünde bulundurulmadığı söylenebilir. 

Esasen SGK, doğrudan “yeni koronavirüs iş kazası veya meslek hastalığı sayılmaz” şeklinde bir 

görüş de açıklamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun konuya ilişkin 2020/12 sayılı Genelgesinde, 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15. Maddesinde, "4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş 

göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmü hatırlatılarak, “Buna göre; COVID-19 

virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık 

hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması 

gerekmektedir.”denilmiştir.(SGK, 2020) Yani sigortalının sağlık hak sahipliği yada sağlık mütehaklığı 

sorgulanırken hastalık olarak girişinin yapılması istenmektedir. 

Kurum bu düzenlemesi ile yeni koronavirüs hastalığı teşhisi konulan kişiler için yada salgına 

maruz kalarak Kurumla sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılar için hastalık 

kapsamında sağlık hak sahipliğinin sorgulanmasını, sağlık tesislerine girişlerinin başlangıçta hastalık 

kapsamında yapılmasını istemektedir. Bunu yaparak, herhangi bir inceleme ve soruşturma yapılmadan, 
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sağlık hizmet sunucularının iş kazası yada meslek hastalığı olarak provizyon alması halinde, daha 

başlangıçta karmaşaya ve hukuki anlaşmazlıklara sebep olunmasına engel olmaya çalışmaktadır. Zira 

sigortalıların maruz kaldığı yeni koronavirüs hastalığı, yapılacak inceleme ve soruşturmalar sonucunda 

idari aşamada iş kazası veya meslek hastalığı sayılabileceği gibi yargı kararları ile yapılan tespitleri de 

Kurumun dikkate alacağı tartışmasızdır.  

Bu yaklaşımın, sağlık hizmetlerine erişim açısından kendi içinde bazı riskleri barındırdığı 

düşünülebilir. Şöyle ki, yeni koronavirüs hastalığına maruz kalıp sağlık hizmet sunucusuna başvuran 

sigortalı için hastalık kapsamında provizyon alınması durumunda, başvuru tarihinden geriye doğru bir 

yıl içinde en az otuz genel sağlık sigortası gün sayısı var ise SGK Medula sisteminin provizyon vereceği, 

aksi halde vermeyeceğinden söz edilebilir. İş kazası veya meslek hastalığı kapsamında sağlık hak 

sahipliği sorgulaması durumunda ise otuz genel sağlık sigortası gün sayısı olup olmadığına 

bakılmaksızın sistemin provizyon vermesinin sağlık hizmetine erişimi de kolaylaştıracağı düşünülebilir.  

Ancak bu endişenin yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, 5510 sayılı Kanunun 67.maddesine 

göre; iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık hallerinde Kurumca 

finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için, otuz genel sağlık sigortası gün sayısının 

olması ve  4/b kapsamındaki sigortalıların buna ek olarak altmış günden fazla prim borçlarının 

bulunmaması şartları aranmamaktadır. Yeni koronavirüs (covid-19) hastalığı, 01/03/2020 tarihinden 

geçerli olmak üzere Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinin eki “EK 1-

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesine” 81.hastalık olarak ilave edilmiştir. Şu halde, bildirimi 

zorunlu bulaşıcı hastalık olarak yeni koronavirüs (covid-19) için hastalık olarak provizyon alınması 

durumunda kapsamdaki sigortalılar en az otuz genel sağlık sigortası gün sayıları bulunmuyor diye 

mağdur edilmemiş olacaklardır. 

III.2.3-Yüksek Yargının Benzer Konulardaki Tutumu 

Yargının ilk bakışta tartışmalı görülebilecek olayları yada başlangıçta SGK’nin iş kazası 

saymadığı kaza veya hastalıkları iş kazası saydığı görülmektedir. Özellikle işyerinde meydana gelen bir 

olay meslek hastalığı olarak nitelendirilemediğinde iş kazası sayılabilmektedir.(Şahin Emir, 2020)  

Örneğin, tarım işçisi olarak çalışan işçinin tarlada çalışırken kene ile bulaşan Kırım Kongo hastalığına 

yakalanarak ölmesi iş kazası olarak kabul edilmiştir.(Y.21.HD, 2014) İşçinin gürültülü bir işyerinde 

çalışırken dahi olsa bir cisim çarpması sonucu sağır olması durumu meslek hastalığı olarak 

değerlendirilmelidir. Sağırlık uzun süre işyerinde gürültüye maruz kalma sonucunda meydana gelmişse 

meslek hastalığı sayılacaktır. (Şahin Emir, 2020)   

Yargıtay kararlarında sigortalının işyerinde intihar etmesi bile iş kazası olarak kabul 

edilmektedir.(Güzel vd, 2020, s.366) Yargıtay eski kararlarında işyerinde kalp krizi sonucu ölümleri iş 

kazası saymazken, daha yeni tarihli kararlarında krizin sırf işyerinde geçirilmesinin iş kazası sayılması 
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için yeterli olduğunu kabul etmeye başlamıştır.(Tuncay ve Ekmekçi, 2019, s.404-405) Sosyal Güvenlik 

Kurumu sigortalının işyerinde kalp krizi sonucu ölümünü daha önce iş kazası saymazken (SGK, 2011),  

yüksek yargının istikrar kazanan yeni tarihli kararlarına uygun olarak artık işyerinde kalp krizi sonucu 

ölümleri iş kazası saymaya başlamıştır.(SGK, 2016) 

Salgın bir hastalığın kaza niteliği ilk kez uyuşmazlık konusu olmamıştır. Daha önce Yargıtay’a 

intikal eden, covid-19 kadar olmasa da yine hızla yayılan, ancak onun kadar ölümcül etki doğurmayan 

“Domuz Gribi-H1N1” sebepli ölüm olayı da bu bağlamda değerlendirmeye tabi tutulmuştur.(Akın, 

2020) Yargıtay domuz gribi sebebiyle ölümü iş kazası saymıştır. Karar özetle şu şekildedir: “Somut 

olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya 

sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 

virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye 

başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın 

bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, buna göre davacı 

murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında 

bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra 

meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.” (Y.21.HD, 2019) Aynı 

kararında Yargıtay, “iş kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp, buna bağlı olarak zarar derhal 

gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde etkileri daha sonrada ortaya 

çıkabilir” demiştir. 

Görüldüğü üzere Yargıtay olayın tek başına kaza yada bulaşıcı hastalık olması üzerinde 

durmamakta, sigortalıyı bendence veya ruhça hemen yada sonradan engelli hale getiren olayın 

sosyal güvenlik mevzuatına göre iş kazası sayılması gereken hal ve şartlarda meydana gelip 

gelmediğini tespit etmek suretiyle sonuca gitmekte ve buna göre iş kazası olup olmadığına 

hükmetmektedir. Aynı şekilde, işin yürütüm şartlarından ötürü tekrarlanan bir sebeple ortaya 

çıkan hastalılarını da meslek hastalığı saymaktadır. 

III.2.4- Yeni Koronavirüs İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sayılır Mı? 

Yargıtayın konuya yaklaşımının yeni koronavirüs (covid-19) bağlamında da benzer nitelikte 

olması beklenebilir. Yukarıdaki yargı kararından hareket edildiğinde yeni koronavirüsün de kaza 

sayılabilmesi mümkün görünmekle birlikte kendiliğinden iş kazası olarak nitelendirilmesine 

yetmeyecektir. Yeni koronavirüsün iş kazası olarak görülebilmesi için 5510 sayılı Kanunun 

13.madedesinde yer alan beş durumdan en az birine uygun koşullarda bulaşmış olması aranacaktır. 

Oldukça hızlı yayıldığı bilinen virüsün 5510 sayılı Kanunda aranan hal ve şartlarda bulaştığının tespiti 

ise oldukça güç görünmektedir.(Akın, 2020) 
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Bu durumda sigortalının yeni koronavirüs bulaşıcı hastalığına yakalanmasının iş kazası olarak 

kabul edilip edilmeyeceğine dair önemli bir nokta da virüsün sigortalıya ne zaman ve nerede bulaştığının 

tespitidir. Diğer önemli bir husus da virüs ile ortaya çıkan zarar arasında uygun nedensellik bağının 

bulunmasıdır. Yeni koronavirüsün kuluçka süresinin uzunluğu ve pandemi niteliğinde olması virüsün 

kimden, nerede ve ne zaman bulaştığının tespitini de güçleştirmektedir. Zira virüs sigortalıya işyerinde 

iş arkadaşlarından bulaşacağı gibi iş dışında ailesi veya sosyal çevresinden de bulaşabilir.(Şahin Emir, 

2020)   Bütün bu zorluklarına rağmen 5510 sayılı Kanunda aranan hal ve şartlarda hastalığa 

yakalanıldığının tespiti halinde olayın iş kazası olduğu söylenebilecektir.(Arslan Durmuş, 2020) 

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı yeni koronavirüsünde 5510 sayılı Kanunda sayılan hal ve 

şartlarda bulaştığının tespiti halinde de olay iş kazası sayılabilir. Ancak, sağlık çalışanlarının yaptıkları 

işin niteliği gereği bu hastalığa yakalanma ihtimallerinin yüksekliği de dikkate alındığında, her somut 

olayda kişinin mesleki çalışma öyküsünün yanısıra aile ve yakın çevresinde covid-19 vakasının olup 

olmadığı öyküsü önem kazanmaktadır. Ancak hastalık sağlık çalışanları için kural olarak iş kazası 

sayılmalıdır. (Narter ve Şimşek, 2020)  

Öte yandan sağlık çalışanı ayrımına girilmeden yeni koronavirüsü ile enfekte olan işçilerin 

durumu meslek hastalığı değil fakat iş kazası kapsamında değerlendirilmesi, hastalığın “iş kazası” veya 

“meslek hastalığı” olarak kabul edilmesinin, aslında yararlanmaya ilişkin haklar konusunda bir fark 

yaratmadığı, iş kazası ile meslek hastalığının örtüştüğü durumlarda, işçi açısından takip etmesi daha 

kolay bir prosedür olduğu için nihai olarak iş kazasına öncelik vermenin  yararlı olacağı ileri 

sürülmektedir.(Arslan Durmuş, 2020) Belirtelim ki, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 

Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan meslek hastalıkları listesinde yeni koronavirüse 

(covid-19) yer verilmemiştir. Hastalığın listede bulunmaması, koşulları var ise Sosyal Sigortalar Yüksek 

Sağlık Kurulu Kararı ile veya yargı kararı ile meslek hastalığı sayılmasına engel değildir. 

Diğer taraftan yeni koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının meslek hastalığına 

tutulduklarının kabulüne ilişkin kanun tekliflerinin de TBMM’ne sunulduğu bilinmektedir. Tekliflerin 

birinde, 5510 sayılı Kanuna ilave edilecek bir geçici madde ile, 5510 sayılı Kanunun 14.maddesindeki 

şartların varlığına bakılmaksızın, 10/03/2020 tarihinden itibaren covid-19 salgını ile mücadele 

tedbirlerinin tamamen kaldırıldığı tarihe kadar yeni koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının meslek 

hastalığına tutulduklarının kabul edilmesi önerilmiştir.(Kanun Teklifi, 2020a) 

Bir başka kanun teklifinde ise Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütünün tavsiye 

kararları, bazı ülkelerde covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak sayıldığı hususları 

dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanuna ilave edilecek bir ek madde ile 15/05/2020 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere hastalığa yakalanan sağlık çalışanlarının 4/c statüsünde olmaları halinde 5510 sayılı 

Kanunun 47.maddesindeki şartlar aranmaksızın vazife malülü sayılmaları, 4/a ve 4/b kapsamında 
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sigortalı olmaları halinde ise 5510 sayılı Kanunun 14.maddesindeki şartlar aranmaksızın meslek 

hastalığına yakalandıklarının kabul edilmesi, önerilmiştir.(Kanun Teklifi, 2020b) 

IV-TARTIŞMA 

Yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığının kapsamdaki sigortalılar yönünden iş kazası 

veya meslek hastalığı sayılmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanunun  

13.maddesinde sayılan hal ve şartlarda meydana gelen ve sigortalıları bedence veya ruhça hemen yada 

sonradan engelli hale uğratan yeni koronavirüs iş kazası sayılabilecektir. Benzer şekilde, 5510 sayılı 

Kanunun 14.maddesine uygun olarak kapsamdaki sigortalılar yönünden tespit edilen yeni koronavirüs 

(covid-19) hastalığı meslek hastalığı da sayılabilecektir. Yeni koronavirüsün Çalışma Gücü ve Meslekte 

Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan meslek hastalıkları listesinde 

yer almaması da buna engel olmayacaktır. Zira, koşulları var ise yeni koronavirüs Sosyal Sigortalar 

Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile veya yargı kararı ile meslek hastalığı sayılabilir. Esasen her iki durumda 

da sağlanan sosyal sigorta yardımları açısından bir fark bulunmamaktadır. Öte yandan özellikle sağlık 

çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmasına yönelik kanun çalışmaları yapıldığı da görülmektedir. 

Esasen yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığının kapsamdaki sigortalılar yönünden iş 

kazası veya meslek hastalığı sayılmasının önünde idari bir engel de bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik 

Kurumunun konuya ilişkin 2020/12 sayılı Genelgesinde, “…COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık 

olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat 

eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.” denilmesi, sağlık hizmet 

sunucularının provizyon işlemlerine yöneliktir. Genelgeden,  “yeni koronavirüs iş kazası veya meslek 

hastalığı sayılmaz” diye bir sonuç çıkarılmaması gerekmektedir. Kaldı ki, konu yargı kararlarıyla 

çözüme kavuşturulacak gibi görülmektedir. 

Benzer durumlarda yüksek yargının konuya bakışı ise sigortalıların lehine olmak üzere 5510 

sayılı Kanunda aranan diğer koşullarında varlığı halinde bulaşıcı hastalıkları iş kazası sayma 

yönündedir. Örneğin, bulaşıcı bir hastalık olan domuz gribi bulaşıcı hastalığına işveren tarafından 

yürütülen bir iş dolayısıyla yakalandığı tespiti yapılan sigortalının uğradığı bu olay iş kazası sayılmıştır. 

Yeni koronavirüs hastalığı açısından da yüksek yargının benzer sonuçlara gidebileceği beklenebilir. 

Yeni koronavirüs (covid-19) hastalığının salgın bir hastalık olması, kuluçka süresinin 2-14 gün arasında 

olması, hastalığın 5510 sayılı Kanundaki hal ve şartlarda mı bulaştığı yoksa bu şartlar dışında, 

sigortalının aile veya sosyal çevresinden mi bulaştığı hususlarının tespitinde bu aşamada teknik 

zorlukların olması, iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasına engel değildir. 
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V-SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda yeni koronavirüs (covid-19) bulaşıcı hastalığına kapsamdaki sigortalıların 

yakalanması durumunda bu olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağı üzerinde durulmuştur. Ortaya 

konulduğu üzere, kapsamdaki sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 13 ve 14.maddelerinde belirtilen hal 

ve şartlarda yakalandıkları yeni koronavirüs hastalığı iş kazası veya meslek hastalığı sayılabilir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni koronavirüs hastalığına maruz kalanlar için sağlık hizmet 

sunucularından hastalık kapsamında provizyon alınmasını istemesi, Kurumun bu hastalığı koşulları olsa 

bile iş kazası veya meslek hastalığı saymayacağı anlamına gelmemektedir. Kurumun bu yaklaşımı, 

henüz inceleme ve soruşturulması yapılmamış yani iş kazası yada meslek hastalığı olup olmadığına 

karar verilmemiş yeni koronavirüs vakalarını sağlık hizmet sunucularının “beyana dayalı” ve yetkisiz 

olarak iş kazası yada meslek hastalığı kapsamında provizyon kaydı oluşturarak daha başlangıçta yersiz 

tartışmaları engellemeye dönüktür.  

Öte yandan Kurumun yaklaşımı ilgilerin yargıya başvurmasına engel olmadığı gibi yargı 

organlarının kararları idareyi de bağlayacaktır. Benzer bulaşıcı hastalıklarda yüksek yargının tutumu, 

örneğin koşulları var ise domuz gribi hastalığını iş kazası saymak yönündedir. Konunun önümüzdeki 

dönemde yargı kararları ile açıklığa kavuşması beklenebilir.  

Özellikle sağlık çalışanları açısından yeni koronavirüsün meslek hastalığı sayılması yönünde 

TBMM’de kanun teklifleri de bulunmaktadır. Bu tekliflerin yasalaşması sorunun çözüme 

kavuşturulmasında önemli bir adım olabilecektir. Bununla bağlantılı olarak ister kanun teklifleri 

yasalaşsın isterse yasalaşmasın idari bir karar ile yeni koronavirüs (covid-19) meslek hastalıkları 

listesine dahil edilebilir. 
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ÖZET: Medeni Usul Hukuku’nun önemli ilkelerinden ve adil yargılanma hakkının unsurlarından biri 

olan aleniyet ilkesi, duruşmaların sadece taraflara değil, yargılamanın tarafı olmayan üçüncü kişilere de 

açık olması ve hükmün de yine bu kişilerce öğrenilebilmesini ifade eden bir ilkedir. Yeni HMK’da 

değişikliğe uğrayan ilke, özel hayatın gizliliğinin korunması ve kanunun öngördüğü durumların söz 

konusu olması durumunda uygulanmayabilmektedir ve mutlak karakterli değildir. Covid 19 salgını ve 

duruşmaların herkes açık olması değerlendirildiğinde, salgının, ilkeye yine bir sınırlandırma getirdiği 

görülmektedir. Mesafe kuralının uygulanması duruşma salonuna alınacak kişi sayısının sınırlandırılması 

ya da duruşmanın hiç yapılmaması aleniyet ilkesinin bir istisnasını oluşturabilmektedir. HMK’nın 149. 

maddesi uyarınca duruşmaların görüntü ve ses aktarımı yoluyla yapılabilmesi, salgının yayılmasını 

engelleyen bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Aleniyet ilkesi, medeni usul hukuku, e-duruşma, kayıt yasağı 

 
ABSTRACT: One of the guiding principles of the civil procedural law is the publicity of hearings 

meaning that the public has free admission to attend court hearings. This is to ensure a fair and secure 

administration of justice which encourages criticism and the possibility of control. However, there are 

a number of exceptions to the principle of the right of admission for any member of the public to a court 

session. It can be set aside out of a concern for an efficient and correct procedure, for national security 

reasons and for privacy reasons. The Covid-19 pandemic have restricted public access to the courts, 

presented significant challenges for judges and practitioners in the conduct of hearings and forced the 

adoption of new technologies and procedures. Article 149 of the Code of Procedural Law on live 

streaming could be a solution for public health protection. Swiss and French laws are limiting public 

access to court proceedings on health grounds but are proposing similar solutions such as 

videoconferences. 
 

Keywords: Publicity of hearings, civil procedural law, hearing through video conferencing, prohibition 

on recording court hearings 
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GİRİŞ  

Türk medeni usul hukukunda HMK madde 28’de düzenlenmiş olan alenilik ilkesine göre, 

duruşmalar ve kararların bildirilmesi alenidir. Tarihsel olarak güçler ayrılığı ilkesinin kabulü ile güçlerin 

millet adına kullanılması kabul edilmiştir. Nitekim Anayasa’nın 9. Maddesinde “yargı yetkisi Türk 

milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” denmektedir. Yargı yetkisi Türk milleti adına 

kullanıldığına göre kişilerin, yargının nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olmaları esastır. Yargının işleyişi 

şeffaf olmalıdır. Dolayısıyla kişiler, diledikleri duruşmaya girerek izleme serbestisine sahiptirler. Bu, 

sadece Türk hukukunda değil, birçok hukuk sisteminin genelinde varolan bir ilkedir.  

İlke çok önemli olmasına karşın mutlak değildir, gerek AİHS’de, gerek HMK’da ve diğer 

kanunlarda aleniyetin sınırlandırıldığı haller belirtilmiştir. HMK’da belirtilen hallerden ilki genel ahlak 

ve kamu güvenliğidir. Genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmalar 

gizli yapılabilir. Burada, bir özel hukuk davasında hangi haller genel ahlak ve kamu güvenliğinin gerekli 

kıldığı haller olabilir sorusu akla gelebilir. Gerçekten de özel hukuk davaları, ceza davalarının aksine bu 

kavramlarla ilişkili davalar değillerdir, kural olarak uyuşmazlığın çözülmesinde taraf menfaati vardır, 

kamu menfaati yoktur. Bir soybağı davasında duruşmalar çocuğun korunması açısından gizli tutulabilir 

fakat bu tür gizlilikler dışında bir gizlilik bulunduğunu söylemek doğru olmayacaktır. HMK’nın yeni 

düzenlemesinde 28. maddenin ikinci fıkrasında aleniyet ilkesine ikinci bir sınırlama getirildiği 

görülmektedir. Buna göre, korunmaya değer üstün bir menfaatin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde de 

gizli duruşma yapılabilir. Bu değişiklikle, hem feri müdahil gibi taraflar dışında bir kişinin gizlilik 

talebinde bulunabileceği, hem de üstün bir menfaat durumunda gizli duruşmalar yapılabileceği 

düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme aslında İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu’nun 54. maddesinin 3. 

fıkrasından alınmıştır. Orada da sadece tarafların değil ilgililerin de gizlilik talebinde bulunabilecekleri 

ve üstün menfaat kavramlarına yer verilmektedir. Federal Mahkeme üstün menfaatin hukuki bir menfaat 

olabileceği gibi olgusal bir menfaat de olabileceğini içtihatlarında kabul etmiştir. AİHM’nin içtihatlarına 

baktığımızda ise özel hukuka ilişkin davalarda, aleniliğin özel hayatı ihlal edebileceği alanlardan 

özellikle kişiler ve aile hukukuna ilişkin davalarda aleniliğin uygulanamayabileceğini görmek 

mümkündür. Hukukumuzda da TMK’nın 184. maddesinde boşanma davası duruşmalarının kısmen ya 

da tamamen gizli yapılabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla özel hayatın gizliliği, aleniyet ilkesinin bir 

başka sınırlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. AİHS’nin 6. maddesine de uygun olarak, özel hayatın 

korunması, kişi güvenliği ve ticari sırların korunabilmesi adına mahkemeler duruşmaların bir kısmının 

veya tamamının gizli olarak yapılmasına karar verebilmelidirler.  

Covid 19 salgını, yargılamanın işleyişinde kimi değişikliklere gidilmesine neden olmuştur. 

Yukarıda belirtilen istisnalara ek olarak, salgın nedeniyle duruşmalara herkesin kabul edilmemesi 

durumu ortaya çıkmaktadır. Duruşma salonlarının küçüklüğü ve uyulması gereken mesafe kuralları 

aleniyet ilkesinin sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Özel hukukta uygulamasının az olduğunu 

belirttiğimiz kamu güvenliği sınırlaması böylelikle pandemide uygulama alanı bulmaktadır; kamu 
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sağlığı bir nevi güvenlik meselesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aleniyet ilkesinin 

sınırlamalarının kanun koyucunun amacıyla orantılı olmasıdır.  

 

I- Aleniyet çerçevesinde video konferans/e-duruşma  

Adliyelerde giderek artan salgını önlemek için duruşmaların video konferans şeklinde yapılması 

çeşitli ülkeler gibi Türkiye’de de tartışılmaktadır. Henüz Ankara mahkemelerinde (1. ve 2. Tüketici 

Mahkemesi ile 1. ve 2. İcra Hukuk Mahkemesi) pilot uygulama halinde olan ve E-duruşma adı verilen 

bu sisteme göre avukatların, farklı şehirlerdeki duruşmalara video konferans yöntemiyle katılabilmeleri, 

"UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra 

duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye 'e-duruşma' talebi 

gönderebilmeleri düşünülmektedir. Hâkimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra ise avukat 

duruşmaya portal üzerinden katılabilecektir. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik 

önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanmaktadır. HMK’da yer alan düzenlemeler 

incelendiğinde sesli ve görüntülü duruşma yapılabilmesine engel hiçbir hüküm bulunmadığı 

görülmektedir. Gerçekten de “Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası” 

başlıklı 28 Temmuz 2020 tarihinde değiştirilen yeni HMK madde 149’a göre :  

“1) Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve 

görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 

yapabilmelerine karar verebilir.  

(2) Mahkeme resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda 

ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir. 

(3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda 

ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilir. 

(4) Mahkeme, fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde 

yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun 

görüşünü alarak karar verebilir. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” 

Maddenin eski halinde sesli ve görüntülü duruşma, her iki tarafın ortak iradesine bırakılmıştı, 

taraflardan birinin onayının olmaması halinde diğer taraf duruşmaya iştirak edememekteydi. Bu ibarenin 

kaldırılması gerektiğine dair yapılan eleştirilerden sonra yeni HMK’da bu ibare kaldırıldı ve taraflardan 

birinin talebinin yeterli olacağı kabul edildi. Bu maddeye göre, her avukat bulunduğu yerden, ofisinden, 

hatta evinden duruşmaya iştirak edebilecektir. 

İsviçre’de16 Nisan 2020 tarihinde “Adalet ve Usul Hukukunda Coronavirus ile Bağlantılı 

Önlemler” Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Kararname, video konferans gibi teknolojilerin zaten 

Federal Usul Kanunu’na göre mümkün olduğunu belirttikten sonra, özellikle boşanma davalarında 

çocuğun dinlenmesi durumlarında ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin durumlarda, çocuğun etki 

altında kalmaması için, duruşmaların video konferans şeklinde yapılmaması önerilmektedir. Bunun 
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dışındaki davalarda duruşmaların video konferans şeklinde yapılabileceği, önemli olanın ses ve 

görüntünün çok gecikmeden gelmesi gerektiği aksi halde duruşmanın yenilenmesi gerektiği 

belirtilmektedir.  

Duruşmanın video konferans şeklinde yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, hâkim dosya 

üzerinden karar verebilir. Fakat haklı sebep varsa, hâkim bir duruşma yapmalıdır, haklı sebepler, 

tarafların hukuki bilgilerinin olmaması ve bir avukatla da temsil edilmemeleri hali ve tarafların 

dinlenilmesinin gerekli olduğu durumlardır.  

Fransız hukukunda ise, 23 Mart 2020 tarihli kararnameye göre, hâkim, aleniyet ilkesini salgın 

nedeniyle sınırlandırabilir. Kararnamede “gizli duruşma” terminolojisi yerine alışılmamış şekilde 

“kısıtlı aleniyet” terimi kullanılmıştır. Hâkim, duruşmadan önce de duruşmanın kısıtlı aleniyetle 

yürütüleceğine karar verebilir. Hâkim aleniyet derecesini belirleyerek duruşma salonuna alınacak kişi 

sayısını sınırlayabilir. Kararnamede, alenilik ilkesinin asgari olarak sağlanabilmesi için, gazetecilerin 

duruşmalara katılabilecekleri kabul edilmiştir. Kayıt yasağı bakidir. 

Duruşmanın video konferans yoluyla yapılması da kararnamede düzenlenmiştir. Tarafların 

kimliklerinden emin olunması, iyi bir bağlantı kalitesi aranmaktadır. Taraflar, hâkimin duruşmanın 

video konferans şeklinde gerçekleştirilmesi yönündeki kararına itiraz edemezler. Fransız kanunkoyucu, 

daha da ileri giderek, şayet video konferans gerçekleştirilemezse yine aynı şartlar sağlanarak telefon 

görüşme ile dahi duruşma yapılabileceğini öngörmüştür. Mahkeme salonlarında telefon olmadığı ve 

bilgisayarlarda da VPN olmadığı düşünülürse burada bahsedilen telefonlar hâkimlerin çalışma 

odalarındaki telefonlardır. Kişisel telefon kullanımının yasak olduğu açıktır. Fransa’daki mahkeme 

salonlarında teknolojik sistemler henüz kurulum aşamasındadır.   

Fransız kanun koyucu, salgınla mücadele kapsamında duruşma yapılmadan dosya üzerinden karar 

verilebileceğini de yine aynı kararnamede belirtmiştir. Sadece avukatla katılımın zorunlu olduğu 

davalara özgü olarak (-ki Fransız hukukunda genel kural avukatla temsildir) hâkim, dosya üzerinden 

karar vereceğini bildirerek duruşma yapmayabilir. Taraflar, hâkimin re’sen aldığı bu karara karşı 15 gün 

içinde itiraz edebilir. Bu durumda hâkim duruşma gününü salgından sonraya erteleyebilir ya da gizli 

duruşma yapılmasına karar verebilir. Acil durum mahkemesi (juge des référés) gibi hızlı karar alması 

gereken mahkemelerde itiraz yolu kapalı tutulmuştur. Fransız doktrini, aleniyet ilkesine aykırı bu 

durumun özellikle istinaf yolunun kapalı olduğu davalar bakımından sorun yarattığını, bu davalarda bir 

üst mahkemede aleniyet ilkesinin yeniden sağlanabilmesinin mümkün olmadığını hatırlatmaktadırlar. 

Daha fazla eleştirilen konu ise, kararnamede, acil durum usulünde, hâkimin duruşma yapmadan red 

kararı verebileceği kabul edilmiştir. Bunun için talebin sadece kabul edilemez olması yeterli görülmüş, 

kural olan talebin “açıkça” kabul edilemez olması aranmamıştır. Fransız doktrini, kararnamede ölçüt 

olarak talebin “açıkça” kabul edilemez değil de, sadece kabul edilemez olarak belirlenmesine karşı 

çıkmaktadır.  Kararnamede ayrıca red kararının çelişmesiz (non-contradictoire) verileceği yani davacıya 

söz hakkı tanınmayacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla hâkim sadece duruşmasız karar vermeyecek, 

üstelik red kararını çelişme ilkesini uygulamadan verebilecektir. Fransız medeni usul hukukunun en 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

64 
 

önemli ilkesi olarak kabul edilen çelişme ilkesinin çiğnenmesi Fransız doktrinince çokça eleştirilmekte, 

yazarlarca, kamu sağlığını korumak amacıyla bu ilkenin çiğnenmesinin orantısız olduğu, hâkimlerin bu 

maddeyi takdir haklarını kullanarak uygulamaları gerektiği belirtildikten sonra çelişmeli yargılama 

ilkesine mümkün olduğunca uyulması tavsiye edilmektedir. Doktrin, kararnameyi, usul hukukunun 

şekilciliğini fazlasıyla bozduğu için eleştirmekte, hakimleri bu süreçte dikkatli olmaya davet etmektedir. 

Kararnamenin özellikle bu maddelerine karşı barolar, hakim ve avukat sendikaları Danıştay’a 

başvurmuş olsa da Danıştay, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumu ve mahkemelerin düzenli 

işleyişinin sağlanmasını dayanak göstererek yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. 

Elektronik olarak gerçekleştirilen duruşmalarda aleniyet ilkesinin nasıl sağlanacağı ayrı bir 

sorundur. Aleniyet ilkesini korumak için şayet korunmaya değer üstün bir menfaatin kesin olarak gerekli 

kıldığı haller bulunmuyorsa ya da gizlilik kararı alınmamışsa, elektronik duruşmaların isteyenler 

tarafından izlenebilmeleri sağlanabilmelidir.  Her ne kadar taraflar, bilirkişiler ya da tanıklar duruşmaya 

uzaktan katıldıklarında hâkim duruşmayı mahkeme salonundan yürütecek ve dileyen, mahkeme 

salonuna giderek duruşmayı izleyebilecek olsa da, pandemi sürecinde duruşma salonuna dileyen 

herkesin girememesi gibi bir sorun karşısında, elektronik duruşmaların yayınlanması konusu gündeme 

gelmektedir. Bunun dışında, pandemi olsun ya da olmasın, artık yeni bir yargılama sistemine geçiş 

çerçevesinde e-duruşmaların yayınlanmasının tartışılması gereklidir. 

İspanyol hukukunda tarafların ses ve görüntülerinin yayınlanmasının kişilik haklarının ihlalini 

oluşturmadığı doktrinde kabul edilmiştir. Buna göre, duruşmalar aleni ise kişinin resmi ve sesi üzerinde 

kişilik haklarının korunmasına gerek yoktur. Doktrin, İspanyol Anayasa Mahkemesi’nin 1989 yılında 

Cantabria bölgesel meclis toplantısının yayını ile ilgili kararına dayanmaktadır. Meclis kararının 

yayınlanmasının kişilik haklarına zarar vermemesi gibi duruşmanın yayınlanması da kişilik haklarına 

zarar vermediği kabul edilmiştir. Karşı görüş ise, meclisteki vekillerin kamuya mâl olan kişiler 

olduğunu, tarafların ise nadiren bu özelliğe sahip olduklarını belirtmektedirler. Tarafların isimlerinin 

saklanıp yüzlerinin de flulaştırılarak video görüntülerinin yayınlanması önerilmektedir.  

 

 

II- Aleniyet ilkesi ve kayıt yasağı 

HMK’nın 153. maddesine göre duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve 

görüntü kaydı yapılamaz, duruşma tutanakları yayınlanamaz. Yine İspanya örneğinde, İspanyol kanun 

koyucu, Ocak 2001’den itibaren yeni medeni usul kanunu ile duruşmaların kayıt altına alınmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu tarihten itibaren yazılı ve sözlü usulün bir karışımına sahip olan İspanyol medeni 

yargılamasında (davalar konusu ve miktarına göre yazılı ya da sözlü yargılama usulüne tabi 

olabilmektedir) duruşmanın ispat vasıtaları sırasıyla; ses ve görüntü kaydı, ses kaydı ve tutanaktır. 2009 

yılında yapılan değişiklikle de zabıt katibinin duruşma sırasında mahkemede bulunmasına dahi gerek 

olmadığı, duruşmayı uzaktan bilgisayarından izleyerek tutanağı yazabileceği ve elektronik imzası ile 

tutanağı imzalayabileceği kabul edilmiştir. Bu tutanağın dileyen herkese verilebileceği doktrinde kabul 
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edilmektedir. Kişisel verileri koruma kanununun, kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesinin ancak bir 

kanunla mümkün olduğunu belirten istisnasına dayanan İspanyol idari usul kanunu, ilgili herkesin, 

istediği zaman, dilediği dosyanın verilerine erişebileceğini belirtmektedir. Yine aynı kanun, verilerin 

kanuna aykırı kullanımını cezalandırmaktadır. Doktrin, idari yargılama kanununun getirdiği bu kuralı 

hukuk davalarına da uyarlamanın mümkün olduğunu, buna engel bir maddenin bulunmadığı 

belirtmektedir. Dolayısıyla tarafların dışındaki kişilerin tutanaklara erişimi vardır. 

Fransız hukukunda, Türk hukukunda olduğu gibi kayıt yasağı bulunmaktadır. Tarihi adalet 

arşivinin oluşturulması kapsamındaki bazı davalar (insanlık suçu gibi) için istisnalar olmuşsa da, 

yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesi, hakimin ve tarafların kameralar önünde farklı davranışlar 

sergilemelerinin önlenmesi ve hükme etki etmesinin engellenmesi için Fransız kanun koyucu 

duruşmaların kayıt altına alınmasını yasaklamıştır. Kayıt aletlerinin sessiz ve neredeyse görünmez 

olduğu günümüzde doktrinde bu yasağın daraltılması hatta kaldırılması yönünde görüşler vardır.  

149. maddeye paralel olarak duruşmaların kaydı ile ilgili olan 153. maddenin değiştirilmesi, 

özellikle Avrupa hukukunda görülen yeni yargılama sistemine ayak uydurmak açısından anlamlı 

olacaktır. Şu anda böyle bir kayıt ancak dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın zorunlu 

kıldığı hâllerde, mahkemece alınabilir. Çerçevesi belirlenmiş bir kayıt serbestisi ya da önceden izin 

alınarak kaydedebilme imkânının tartışmaya açılması gerekmektedir. Tarafların kayda karşı olmaları 

halinde bunu mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde tarafların yüzlerinin flulaştırılması, 

seslerinin değiştirilmesi yöntemleriyle anonimliğin sağlanması, tanıkların sözlerinin kayıt altına 

alınmaması gibi çözümlerin kabul edilip edilemeyeceği ortaya konmalıdır. 

Kayda izin verilirse, üzerinde durulması gereken bir soru da kaydedilen video konferansın sesinde 

ya da görüntüsünde ya da her ikisinde de sorun olduğu daha sonra anlaşılırsa ne yapılacağına ilişkindir. 

HMK’nın 154. Maddesine göre  “hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer 

ilgililerin sözlü açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir.” 

“Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa, bu durum bir tutanakla 

tespit olunur”. Görüldüğü üzere kanunumuzda aslında teknolojiye uyum sağlayacak çözüm yolları zaten 

mevcuttur. Zabıt katibinin tutacağı tutanağın böyle bir durumda video kaydın yerine geçmesi bir çözüm 

olacaktır.   

İsviçre hukukunda da varolan kayıt yasağı, hazırlık aşamasında olan yeni ceza kanununda 

uygulanmayacaktır. Halihazırda kayıt yasağı hukuk davaları için mevcuttur. Fotoğraf çekilmesinin 

yasak olduğu belirtilen bir Federal Mahkeme kararında duruşmaya katılanların yazı yazıp not 

alabilecekleri, bunu bilgisayarlarında ya da cep telefonlarında yapabilecekleri dolayısıyla twitter 

kullanması için herhangi bir engelin bulunmadığı ifade edilmiştir. 

SONUÇ  

Aleniyet ilkesi medeni usul hukukunun en önemli ilkelerindendir. İlkenin, pandemi süreciyle, 

yeniden değerlendirilmesi gerekliliği doğmuştur. Zira pandemi, her alanda olduğu gibi hukuk alanında 

da teknolojinin rolünü tartışmak için bir fırsat yaratmıştır. Duruşmaların herkese açık olduğu bir 
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sistemden, duruşmalara alınan kişi sayısının azaltıldığı, duruşmaların ertelendiği ya da duruşmaların hiç 

yapılmadığı bir yargılamaya geçiş yapılmıştır. Buradan da, yargıya güveni sağlamak ve taraflara temel 

yargılama haklarını tanımak amacıyla e-duruşma ya da video konferans şeklinde yapılan duruşmalara 

geçiş olmuştur. Görüldüğü üzere, pandemi süreci sadece usul kurallarını değiştirmekle kalmamış, usul 

hukukunun temel ilkelerini de değiştirmeye başlamış, belki de çok önceden yapılması gereken hukuktaki 

teknolojik devrimin, modernleşmenin de önünü açmıştır.  

E-duruşma da kendi içinde çözümlenmesi gereken birçok sorunu barındırmaktadır ki bunlardan 

biri de aleniyet ilkesinin nasıl sağlanacağına ilişkindir. Burada e-duruşmanın herkese açık olması, daha 

doğrusu e-duruşmanın mahkeme salonu dışındaki kişilere de açık olmasının tartışılması gerekmektedir. 

Avrupa’da örnekleri bulunan bu sistemde ayrıca kayıt yasağının da tekrar masaya yatırılması gündeme 

gelmektedir. Şeffaflık, adaletin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü, hâkimin tarafları veya tanıkları 

tekrar izlemek istemesi gibi nedenlerle duruşmaların kaydı birçok ülkede düşünülmekte, sınırlı bir kayıt 

serbestisi ya da önceden izin sistemi gibi seçenekler üzerinde durulmaktadır. Bunun karşısındaki görüş 

ise kameraların, hâkim dahil, mahkemedekileri etkileyebileceği, duruşmanın iyi idaresini bozacağı 

yönündedir.  

Covid-19, tüm bu tartışmaları hızlandırmış, teknolojiyi bir anda yargılamanın vazgeçilemez bir 

parçası haline getirmiştir. Aleniyet ilkesinin de artık bu gelişmeler çerçevesinde ele alınması gereklidir. 
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SOSYAL BİLİMLERDE BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK “ELİT 

GÖRÜŞME”: TEKNİKLER VE SAHADAN NOTLAR 
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ÖZET: Nitel araştırmanın temel veri toplama araçlarından biri olan görüşme, araştırmacıya çalışılan 

konu üzerinde birinci elden veri sağlama imkanı verir. Yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ya da 

yapılandırılmamış, açık uçlu ve derinlemesine görüşmeler sayesinde araştırmacı, insanların, grupların 

ya da kurumların süreçlere ilişkin bakış açılarını, algılarını anlayıp, analiz etmeye çalışır. Böylece 

anketlerden, belge incelemesinden ya da arşiv taramasından elde edemeyeceği benzersiz veriyi birebir 

görüşme yoluyla elde etmiş olur. Sosyal bilimlerde sık kullanılan görüşme tekniği mülakat yaptığımız 

kişinin niteliğine göre farklı şekillerde adlandırılabilir. Eğer söz konusu kişiler ya da gruplar, toplumsal 

hayatta, çalıştıkları kurumlarda ya da özel olarak siyaset bilimi alanını ele aldığımızda, genel ve yerel 

siyasette etkili olmuşlarsa, bu kişilerle yapılan mülakatlar elit görüşme olarak adlandırılır. Bu bakımdan 

“elit” tanımlaması, kişilerin, araştırılan konu üzerindeki deneyimlerinin üst düzey ve etkilerinin sıradan 

bireylerden farklı olması nedeniyle kullanılmaktadır.  Elit görüşmenin en önemli işlevlerinden biri 

araştırmacının görüşülen kişinin araştırılan konu üzerine olan kişisel algı ve inançlarını anlamasına 

yardımcı olarak içeriden zengin ve benzersiz veri sağlamasıdır. Bu kişilerin siyasal süreçler hakkında 

bilgileri birinci elden olduğundan, onlarla görüşmek, araştırmacıya konuyu derinlemesine anlama 

imkanı verir. Buna karşılık, siyasi ve kurumsal süreçlerde etkili üst düzey görüşmecilere ulaşmak her 

zaman kolay değildir ve onlarla yapılacak mülakatlar özel hazırlık gerektirir. Bu bakımdan aracılar 

bulmak, kartopu yöntemiyle bir ağ geliştirmek ve görüşmeden tam verimi sağlamak için karşılıklı güven 

ilişkisini sağlamak gerekir. Görüşme sırasında ise istenilen veriye ulaşabilmek ve yönlendirmeden 

kaçınmak adına çeşitli tekniklerin kullanılması araştırmacıya fayda sağlayacaktır. Bu çalışma nitel bir 

veri toplama yöntemi olan mülakat tekniğini, “elit görüşme” boyutuyla incelemeyi amaçlar. Çalışma 

kapsamında ilk olarak, elit görüşmenin anlamı ve siyaset bilimi araştırması alanındaki yeri 

açıklanacaktır. Bu bağlamda üst düzey görüşmecilerle çalışmanın avantajları ve zorlukları üzerine 

durulacaktır. Daha sonra, görüşmecilere ulaşmak, mülakat için hazırlık yapmak ve mülakat teknikleri 

üzerine araştırmacının işini kolaylaştıracak, uygulamaya yönelik bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Son 

olarak, doktora tezimde veri toplama sürecinde kullandığım TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu 

üyeleriyle yaptığım görüşmelerden saha deneyimini paylaşarak, teoride anlatılan noktaların 

uygulamadaki yansımaları gösterilmeye çalışılacaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Elit görüşme, araştırma yöntemleri, nitel araştırma, sosyal bilimler 

 

“ELITE INTERVIEWING” AS A RESEARCH METHOD IN SOCIAL SCIENCES: 

TECHNIQUES AND FIELD NOTES 

ABSTRACT: Interviewing, as one of the major data collection tools of qualitative research, provides 

the opportunity to glean the first-hand data on the subject. Through structured, semi-structured or 

unstructured, open-ended and in-depth interviews, the researcher tries to understand and analyse the 

perceptions of individuals, groups or institutions. Thus, the unique data is provided through face to face 

interviews that cannot be obtained from the questionnaires, surveys, document analysis or archive 

scanning. The interview technique, which is frequently used in social sciences, can be defined in 

different ways depending on the nature of the interviewee. If the persons or groups in question have 

been influential in social life, in the institutions they work for, or in general and local politics, when we 

consider the field of political science in particular, the interviews conducted with these people can be 

called elite interviews. In this respect, the term "elite" is used due to the high level experiences of 

individuals on the researched subject and their powerful effects comparing to the ordinary individuals.  

One of the most important functions of the elite interview is to provide rich and unique insider data by 

helping the researcher understand the interviewee's personal perceptions and beliefs on the subject 

matter. Since their knowledge of political or institutional processes is direct and first-hand, interviewing 

with them allows the researcher the opportunity to understand the issue in depth. On the other hand, it 

is not always easy to reach high-level senior interviewees and interviews with them require special 

preparation. In this respect, it is necessary to establish rapport, find gate-keepers and develop a network 

with the snowball method in order to ensure full efficiency from the interview. During the interview, 

the use of various techniques to reach the desired data and avoid guidance/manipulation will benefit the 

researcher. This study aims to examine the interview technique as a qualitative data collection method, 

within the perspective of "elite interview". First, the meaning of elite interviewing and its place in the 

field of political science research will be explained. In this context, the advantages and difficulties of 

working with high-level interviewees will be emphasized. Then, the practical information will be shared 

upon accessing interviewees, preparation and conducting techniques. Last but not the least, I will try to 

show the reflections of theoretical points in practice by sharing the field experience from the interviews 

I conducted with the members of the TGNA Constitution Reconciliation Commission during the data 

collection process for my doctoral thesis. 

Key Words: Elite Interview, research methods, qualitative methods, social sciences 
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GİRİŞ 

           Sosyal bilimlerde en sık kullanılan nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniği görüşmecilerin 

çalışılan konu üzerindeki duygularını, fikirlerini, tavırlarını ve algılarını anlamayı amaçlar (Bryman, 

2001: 106). Görüşmeler sayesinde araştırmacılar, raporlara, yayınlara ya da medyaya yansımamış 

benzersiz veriye erişim imkanı bulurlar. Bu bakımından konuyu derinlemesine anlamak ve analiz etmek 

için görüşmeler en önemli araştırma yöntemlerinden biridir. Soruların hazırlanış biçimine göre, 

yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak tanımlanan görüşmeler, görüşülen 

kişilerin niteliğine göre de farklı şekillerde nitelendirilebilir. Eğer söz konusu kişiler ya da gruplar, 

toplumsal hayatta, çalıştıkları kurumlarda ya da özel olarak siyaset bilimi alanını ele aldığımızda, genel 

ve yerel siyasette etkili olmuşlarsa, bu kişilerle yapılan mülakatlar elit görüşme olarak adlandırılır 

(Richards, 1996: 199). Bu bakımdan “elit” tanımlaması, kişilerin, araştırılan konu üzerindeki 

deneyimlerinin üst düzey ve etkilerinin sıradan bireylerden farklı olması nedeniyle kullanılmaktadır.  

Elit görüşmenin en önemli işlevlerinden biri araştırmacının görüşülen kişinin araştırılan konu üzerine 

olan kişisel algı ve inançlarını anlamasına yardımcı olarak içeriden zengin ve benzersiz veri 

sağlamasıdır. Bu kişilerin siyasal süreçler hakkında bilgileri birinci elden olduğundan, onlarla 

görüşmek, araştırmacıya konuyu derinlemesine anlama imkanı verir. Buna karşılık, siyasi ve kurumsal 

süreçlerde etkili üst düzey görüşmecilere ulaşmak her zaman kolay değildir ve onlarla yapılacak 

mülakatlar özel hazırlık gerektirir. Bu bakımdan aracılar bulmak, kartopu yöntemiyle bir ağ geliştirmek 

ve görüşmeden tam verimi sağlamak için karşılıklı güven ilişkisini sağlamak gerekir. Görüşme sırasında 

ise istenilen veriye ulaşabilmek ve yönlendirmeden kaçınmak adına çeşitli tekniklerin kullanılması 

araştırmacıya fayda sağlayacaktır.  

Bu çalışmada, doktora tezim (Gözler, 2015) için veri toplama sürecinde yararlandığım elit 

görüşme tekniği TBMM’deki deneyimlerim üzerinden somutlandırılmaya çalışılacaktır. Teori, 

tanımlamalar ve çeşitli boyutlarını açıklayan bir girişten sonra, elit görüşmeler yapmak isteyen ve 

özellikle görüşme çevresini TBMM olarak belirleyen araştırmacılara pratik yönlendirici bilgi aktarmak 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda, görüşme sorularını hazırlama, görüşmecilere ulaşma, güven ilişkisi kurma, 

aracıları ikna etme, görüşmeyi gerçekleştirme, yönetme, manipülasyon ve yönlendirmeyi engelleme gibi 

konular ayrıntılandırılarak, başarılı bir elit görüşme yapmanın önemli noktaları paylaşılacaktır.  

 

Elit Görüşme: Kavramlar, Tartışmalar 

          Elit görüşmenin ne olduğu ve normal görüşmelerden nasıl farklılaştığı konusu ilk olarak Dexter 

(1970) tarafından “Elite and Specialised Interviewing” kitabında bahsedilmiş ve daha sonra birçok yazar 

tarafından geliştirilmiştir. Dexter (1970: 5) burada eliti, önemli mevkilerde, görüşme yapmak için VIP 

muamele gerekebilen kişiler olarak tanımlamıştır. Bu tanımın yetersiz kalması üzerine, elit görüşme 

çalışan yazarlar eliti sıradan bireylere kıyasla karar alma süreçlerinde etki ve deneyimleri daha fazla ve 

üst düzey olan kişiler olarak tanımlamışlardır. Bu bakımdan özel sektörde ya da kamuda üzerinde 
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çalışılan alana göre değişebilen üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeleri elit görüşme olarak 

nitelendirebiliriz. Bu noktada, Littig (2009: 109), elit ve uzman görüşmeleri arasında bir ayrım olduğunu 

vurgular. Elit görüşmecilerin her zaman konusunda uzman olmaması ve uzmanların da her zaman elit 

olmamasından kaynaklanan bu ayrım, üst düzey yönetici olmak ya da karar verici ve teknik bilgi sahibi 

olmak arasındaki fark üzerinden değerlendirilebilir.  

Elit görüşmeler gerçekleştirmenin araştırmacıya önemli katkıları olacaktır. Karşılıklı güveni 

sağlayıp, iyi yönetilmiş bir görüşme gerçekleştirdiğinizde, daha önce hiçbir mecraya yansımamış, 

sıradan mevkilerdeki insanlardan elde edemeyeceğiniz, üst düzey deneyimi yansıtan veriyi çalışmanıza 

katmış olursunuz. Richards’ın da vurguladığı gibi, elit görüşmede esas görüşmecinin konu üzerine olan 

taraflı bakış açısını anlamaktır. Bu bakımdan, araştırmacı başka mecralardan ulaşabileceği, pozitivist 

manada “doğruyu” bulmak yerine görüşmecinin kişisel deneyimini analiz etmelidir (1996: 200). 

Görüşmeler, hakkında çok fazla bilgimiz olamayan durumlara ilişkin içeriden bilgi ve kapalı kapılar 

ardında medyaya yansımayan boyutlara ulaşmamızı sağlar. Siyasi sürecin iç işleyişi, etkili aktörler 

arasındaki ilişkiler ve olayların siyasi mekanizma içinde nasıl görüldüğü ve bunlara nasıl tepki verildiği 

hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Bununla birlikte, görüşmenin ciddi sınırlamaları da vardır. Bazı 

detaylar abartılı ve hatta yalan olabilir. Dolayısıyla, görüşmelerin en azından genel ekseninin, dokuman 

incelemesi ile desteklenmesi gerekir. Bu bakımdan araştırmacı görüşme yöntemi dışında başka 

tekniklerle de savını desteklemelidir (Lilleker, 2003: 208). Örneğin, kendi tez çalışmam sırasında 

yayınlanan ve tezimin odak noktasını oluşturan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun tartışmalarını 

yansıtan tutanaklar, çalışmamı ve görüşmelerde değinilen konuları destekleyen güçlü bir veri 

kaynağıydı.  

Elit görüşme alanı literatürde çeşitli boyutlarıyla tartışılmaktadır. Bu boyutlar genellikle 

görüşmelerin hazırlanması, yapım aşaması ve sonrasına ilişkin pratik bilgileri yanında, saha 

deneyimlerinden örnekler ve görüşmecilerin niteliklerine göre değişen özelleştirilmiş görüşme 

tekniklerinden oluşur. Bunların içinde, görüşmecilerin niteliklerine özel tasarlanmış görüşmelere ilişkin 

geniş bir literatür vardır. Örneğin Lounasmeri (2020: 149), genç bir kadın araştırmacı olarak, üst düzey 

erkek yöneticilerle görüşme yapmanın yarattığı durumları, “güç ilişkileri” kavramı altında incelemiştir. 

“İktidar asimetrisi” olarak da tanımlanan bu durum, görüşmecilerin görüşmeyi yapan kişiye göre daha 

üst konumda bulunması ve iktidarı görüşen kişi üzerinde vurgulaması anlamına gelir (Morris, 2009; 

Richardson, 2014). Elit görüşmeciler, günlük işlerinde otorite kullanmaya alışkın olduklarından bu 

duruma alışık olmayan araştırmacılar bunu göz korkutucu bulabilir. Dolayısıyla görüşmeleri 

gerçekleştirmeden önce yaş, deneyim, cinsiyet, sınıf ve etnisite kaynaklı sorunlar yaşayabilecekleri 

konusunda endişe edebilirler (Empson, 2018: 6). Bu bakımdan özellikle feminist perspektiften yazarlar, 

kadın araştırmacıların, iktidar asimetrisiyle mücadele ederek görüşmenin kontrolünü sağlamaya 

yarayacak kimi stratejiler geliştirmişlerdir (Boucher, 2017: 99). Görüşmeci ve araştırmacılar arasındaki 

yaş farkı da görüşmenin gidişatını etkileyebilir. İlerleyen yaştaki görüşmecilerin görüşmeyi genelde 

kendi istedikleri yöne çekip, görüşmenin yapısını bozması ve bağlam dışına kayması karşılaşılan 
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sorunlardandır (Davies, 2001: 76). Etnik çatışmanın yaşandığı toplumlarda elit görüşme yapmak ise 

literatürde değinilen diğer bir zorluktur. Araştırmacı, hem araştırmacının hem de araştırılan kişinin 

kimliğinin ve potansiyel önyargısının veriler üzerinde bir etkisinin olup olmadığını değerlendirmelidir. 

Araştırmacı kimliğini açıklamasa bile, görüşülen kişinin bir varsayımda bulunmuş ve cevaplarını buna 

göre düzenlemiş olması muhtemeldir (Mcevoy, 2006: 189). 

Elit görüşmecinin niteliğine göre değişebilen görüşme tekniklerine ilişkin gelişmiş bir yazın 

vardır. Yine de iyi bir görüşme için çeşitli stratejiler öneren çalışmalar ağırlıklıdır. Çünkü elit görüşmeyi 

elit yapan en önemli faktör bu türden görüşmeler için özel hazırlık gerektirmesidir. Görüşme sorularını 

hazırlamak, görüşmecilere ulaşmak, ilişki kurmak, görüşmeyi gerçekleştirmek gibi konular bu önerilerin 

hazırlanmasında önemli yer tutar. Bu çalışma da TBMM bünyesindeki Anayasa Uzlaşma Komisyonu 

üyeleriyle gerçekleştirilen elit görüşmeler üzerinden bu türden stratejiler önermeyi amaçlar. 

Mecliste Saha Çalışması Yapmak: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri ile Elit 

Görüşmeler 

 

Elit görüşmecilerle temas kurmak ve görüşmeci grubu oluşturmak araştırmacılar için başta gelen 

zorluklardan biridir. Bunun nedeni hem görüşmecilerin yoğun programlarından, hem de önemsiz 

gördükleri işlere zaman ayırmayı tercih etmek istememelerinden kaynaklanır. Bunun yanında, temas 

kurmayı başardığınızda ilişkilerinizi güçlendirerek muhtemel görüşmeci adaylarına da ulaşmanız 

kolaylaşır (Richards, 1996: 200). Eğer çalışmanız kapsamında görüşeceğiniz kişiler sınırlı ve belli 

kişilerden oluşuyorsa, bu tarz bir kar-topu yöntemine gerek yoktur. Öte yandan çalışmanız için yararlı 

olabilecek kişilere halihazırda görüşme yaptığınız kişiler vasıtasıyla ilişki kurmanız sizin için iyi bir 

referans olacaktır. Doktora tez çalışmam kapsamında görüşme yaptığım ana grup TBMM Anayasa 

Uzlaşma Komisyonu üyelerinden oluşuyordu. Mecliste bulunan dört siyasi partinin Anayasa 

Komisyonu'nda sadece üçer üyesi olduğundan görüşme grubu zaten kendiliğinden oluşmuştu. Bu durum 

görüşme grubunu oluşturmak bakımından ciddi kolaylık sağlamıştı.  

Görüşmeler, yeni anayasa projesinin ayrıntılarını, STK'larla ilişkilerini ve partilerinin anayasa 

önerilerinin arkasındaki bakış açılarını anlamak için Komisyon'daki her siyasi partiden iki üyeyle olmak 

üzere dokuz milletvekili ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yoluyla, yeni anayasal sürecinin medyaya 

ya da sürecin taraflarının önerilerine yansımayan ayrıntılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Görüşmelerin de yardımıyla süreç konuşulmayan boyutlarıyla incelemeye çalışılmış ve bu bağlamda, 

tarafların deneyimlerini ve bakış açılarını anlamak hedeflenmiştir. 

Anayasa Komisyonu üyeleriyle yapılan görüşmeler kapsamında temel odak, halka danışma 

sürecinin partilerin teklifleri üzerindeki etkisini anlamaktı. Bu nedenle, komisyon üyeleri ile katılımcı 

STK'lar arasındaki etkileşimin kalitesi, tüm sürecin her iki taraf bakımından nasıl değerlendirildiğini 

anlamak önemli bir noktaydı. Genel olarak, görüşmelerde her siyasi partinin önerilerini, söz konusu 

toplulukların katılımı, hazırlık yöntemleri ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu için üye seçmeye ilişkin 
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önemli konulara odaklanıldı. Bu konular, Anayasa Komisyonu'ndaki siyasi parti üyeleri için hazırlanan 

görüşme sorularının kapsamını şekillendirdi.  

Görüşmeler hem görüşmeci hem de görüşülen kişilere esneklik sağlamak amacıyla yarı 

yapılandırılmış şekilde gerçekleştirildi. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde, görüşme soruları önceden 

hazırlanır ancak bu sorular açık ve görüşmenin akışına göre değiştirilmeye uygun olmalıdır. Wengraf'a 

göre, "yapılandırılmış görüşmelerle, yarı yapılandırılmış görüşmelerle karşılaştırıldığında, oturum 

öncesi kapsamlı bir hazırlık, oturumda disiplin ve yaratıcılık ve oturumdan sonra analiz ve yorum için 

daha fazla zaman gerekir" (Wengraf, 2001: 5). Bu yöntem esnek karakteriyle, haberlere ve raporlara 

yansımayan ve gözden kaçabilen bazı noktaların yakalanmasına imkân vermesi bakımından 

araştırmacıya ciddi kolaylık sağlar. Böylelikle görüşmeci mülakat soruları ile işlenmeyen bazı önemli 

noktalara değindiğinde, bu boyut görüşme kapsamına hemen eklenebilir. Görüşmeler ayrıca 

derinlemesine bir formatta gerçekleştirildi. Süreç hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bu format 

seçilmiştir. Süreç basit gibi görünse de, katılımcılar arasında karmaşık yapılar ve etkileşimler içerir. Bu 

bakımdan, bu yapılar, tüm süreç boyunca gerçekte neler olup bittiğini anlamak için derinlemesine bir 

inceleme gerektirir. 

 

Görüşmecilere Ulaşmak ve Randevu Almak 

Meclisteki dört siyasi partinin üç üye ile katıldığı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu, on iki 

milletvekilinden oluşmaktadır. Ancak daha sonra bir partinin üyelerinden birini geri çekmesiyle toplam 

sayı on bir olmuştur. Saha çalışmam sürecinde iki partinin tüm üyeleriyle görüşebilirken, iki partinin ise 

iki üyesine ulaşmayı başardım. Görüşmelerin tutarlılığı ve birbirini desteklemesi açısından her partiden 

en az iki üyeyle görüşmek önemliydi. Elit görüşmecilere ulaşmak çeşitli mecralardan olabildiği gibi 

kişisel iletişim bilgileri yoluyla da olabilir. Muhtemel görüşme adaylarınıza, konferanslarda, 

toplantılarda, seminerlerde kurduğunuz bağlantılar sayesinde kendinizi ve çalışmanızı tanıtmak yoluyla 

ulaşabilirsiniz (Lancaster, 2016: 3). Eğer bu türden karşılaşmalar yaşama olanağınız yoksa e-mail ya da 

telefon yoluyla iletişim kurmanız gerekebilir. Saha çalışmasına başlamanın ilk ve en önemli adımı, 

temas kurmak için kendinizi ve araştırmanızı katılımcılara doğru bir şekilde tanıtmaktır. Ben bu 

kapsamda sahaya gitmeden önce katılımcıların iletişim bilgilerini elde ettim. TBMM internet sitesinden 

bulduğum numaralarla üyelerin yardımcılarına ulaşmaya başardım. Komisyon üyelerine direkt ulaşmak 

mümkün olmadığı için öncelikle “aracılar (gatekeepers)” diye tanımlayabileceğimiz milletvekili 

danışman ve sekreterleriyle temas sağlamanız ve görüşme ayarlamak için onları ikna etmeniz gerekir. 

Beamer’ın da belirttiği üzere, görüşmek istediğiniz kişi ne kadar yüksek mevkideyse, ulaşmanız daha 

zorlaşır. İkna etmeniz gereken kişi sayısı da ona göre artar (2002: 104). Bu tür durumlarda, 

milletvekillerinin sekreterleri görüşme randevusu vermeden önce sizden araştırmanızın konusunu ve 

amacını anlamak için kısa bir tanırım yazısı, okulunuzdan saha çalışmanıza onay veren bir izin belgesi 

isteyebilirler. Sekreterlerle yapacağınız bir dizi telefon görüşmesi ve mesajlaşmanın ardından hepsine 
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ulaşamasanız da, Ankara'ya hareket edebilmek için birkaç üyeden görüşme randevusu teyit etmeniz 

yeterlidir. Çünkü Meclis’e vardığınızda yapacağınız çeşitli temaslar sayesinde çok daha fazla 

görüşmeciye ulaşmanız olasıdır. Meclise giriş yaptığınızda randevu aldığınız aracılara ulaşmak ilk anda 

hemen mümkün olmayabilir. Zira, TBMM gibi yüksek güvenlikli yerlere girmek için araştırmacıların 

karşılaşacakları çeşitli prosedürler vardır. İzin belgeleri, kayıt cihazı için onay ve randevu teyitlerini 

yanınızda bulundurmanız size geçiş kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca, meclis içerisinden önceden 

tanıdığınız birinin size referans olması geçişinizi hızlandırması açısından bir avantaj olacaktır. Bu türden 

bir referans ayrıca belgelerinizi ve araştırma ekipmanlarınızı saklamak için uygun bir çalışma alanını 

sağlamak açısından da önemlidir. Bu bakımdan meclisteki referansımın bana sağladığı çalışma ofisi 

hem görüşme için müsait olacak komisyon üyelerini beklediğim uzun saatlerde dinlenmek için hem de 

yanımda taşımakta zorlanacağım dokümanlarımı koymak için uygun bir ortam sağladı. Böylesi bir iç 

temasa sahip olmanın bir diğer faydası da görüşme randevularını kolayca düzenlemeye olanak 

vermesiydi. 

Önceden görüşme teyidi aldığınız milletvekilleriyle görüşme zamanınızı ayarlamanız için 

yardımcılarına ulaştığınızda milletvekilleri gibi yoğun programı olan görüşmecilerden önden randevu 

almanın biraz anlamsız olduğunu fark edeceksiniz. Yoğun ve değişken programları, sözleştiğiniz 

zamandan görüşme yapmanıza engel olabilir. Bu nedenle, eğer sözleştiğiniz saatte görüşmeniz 

gerçekleşmeyecekse, milletvekilinin muhtemel olabileceği noktaları kollayıp, meclis kampüsünde boş 

vakitleri olduğunda yakalamaya çalışmak zaman açısından daha verimli olacaktır. Bu amaçla verimli 

iletişimi sağlamak amacıyla yardımcılarla telefon iletişiminin tam sağlanması önemlidir. Müsaitlik 

durumunu sık sık kontrol etmek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu bakımdan yardımcılarla 

iletişimizin olumlu olması işlerinizi kolaylaştıracaktır. Benim saha çalışmam boyunca üyelere 

ulaşmamda ciddi sorun yaşamamam yardımcıların çabaları sayesinde mümkün olmuştur 

Daha önce de belirtildiği gibi, görüşmeler için randevu saatini önceden kesinleştirmek her zaman 

mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda, grup toplantıları, parti toplantıları gibi milletvekillerinin 

olması muhtemel yerlerde bulunarak onlara ulaşmaya çalışabilirsiniz. Kendi saha çalışmam sırasında 

görüşmecilerimden birini grup toplantısından çıkarken Parlamento koridorunda yakaladım ve bir 

görüşme randevusu ayarlamayı başardım. Yine bazı durumlarda milletvekilleri görüşme sözü 

vermelerine rağmen, görüşmeyi gerçekleştirmek zaman alabilir. Benim saha deneyimimde görüşme 

yapmayı kabul eden bir milletvekili için bekleme sürem en fazla dört saat olmuştu. Her an gelebilme 

ihtimaline karşı kendisini kaçırmamak için parlamentodan ayrılmadan gece geç saatlere kadar 

beklemem gerekmişti. 

Bu zorluklar, görüşmecilerin her zaman görüşülen kişilere ayak uydurması gerektiğini 

göstermektedir. Bu durum, katılımcıların programlarının genelde çok yoğun olduğu elit görüşmelerde 

daha da öne çıkar. Parlamentodaki saha çalışmam sırasında karşılaştığım en büyük zorluklardan biri, 
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belirli bir milletvekilini benimle görüşme yapmaya ikna etmekti. Genel olarak, katılımcıların çoğu 

deneyimlerini paylaşma konusunda istekliydi. Ancak tek bir komisyon üyesi anayasa yapım süreci hala 

devam etmesi ve tüm süreç bitene kadar bunun hakkında konuşmayı uygun bulmaması gerekçesiyle 

görüşme yapmayı reddetmişti. Bu durumda, araştırmamım neredeyse 31 ay önce bitmiş olan “halkın 

katılımı sürecine” odaklanması dolayısıyla devam eden süreçle direkt ilgili olmadığını anlatmama 

rağmen tekrar reddedilmiştim. Durumun bir iletişim probleminden kaynaklandığını düşünerek bu 

milletvekiline farklı kanallar ve aracılar vasıtasıyla ulaşmaya çalıştım. Bu benim için sıkıntılı bir vaziyet 

yaratmıştı çünkü hedefim araştırmanın güvenilirliği için her siyasi partiden en az iki görüşme 

gerçekleştirmekti ve o partiden sadece bir milletvekili ile bir görüşme yapabilmiştim ve diğeri de sağlık 

sorunları nedeniyle Ankara dışındaydı. Sonuç olarak, o milletvekilini benimle görüşme yapmaya 

gerçekten ikna etmem gerekiyordu. Bu nedenle, son girişimim, kendisiyle aynı siyasi partiden görüşme 

yaptığım diğer üyeyi araya sokmak oldu. Sonuç olarak benimle görüşmeyi kabul etmesine ve başarılı 

bir görüşme yapmama rağmen, yine de çok stresli bir deneyim yaşadım. Buna göre akılda tutulması 

gereken önemli bir nokta, röportaj yapmayı planladığınız kişiye önceki görüşmelerinizle ilgili 

referanslar vermektir. Bu sayede kolaylıkla güven kazanabilir ve sağlıklı iletişim kurabilirsiniz. Bu 

nedenle, geçmişte görüştüğünüz kişilerden araştırmanızı gelecekteki katılımcılara yönlendirmelerini 

istemeniz faydalı olabilir. 

 

Görüşmeleri Gerçekleştirmek 

Meclisteki ilk gününüz için birkaç randevuyu kesinleştirdikten sonra, artık ilk elit görüşmeniz 

için hazırsınız. Bu aşamada eğer imkânınız varsa, ilk görüşmenizden önce, konuyla ilgili başka bir 

kişiyle pilot görüşme gerçekleştirmek çok faydalı olacaktır. Böylece, görüşme sırasında 

yaşayabileceğiniz zorlukları önceden deneyimler ve buna karşı önlemler alabilirsiniz. Bu sayede, ilk 

görüşmenin yaratacağı heyecan ve stresi önlemiş olursunuz ve görüşmeye sakin ve hazır şekilde 

girebilirsiniz. Kendi görüşmem öncesi komisyon üyesi olmayan ilgili bir milletvekiliyle pilot görüşme 

yapma imkânı bulmak, gerçek bir görüşmenin nasıl olacağını görme şansı vermişti.  

Her ne kadar görüşmeler yapmak tek kişilik bir eylem olsa da, tüm saha çalışması sürecinde size 

yardımcı olacak birine sahip olmak zamandan tasarruf sağlayabilir ve daha fazla görüşmeciye 

ulaşmanızı sağlayabilir. Genel olarak tüm milletvekillerinin gün içindeki programları çok yoğun olduğu 

için ancak programlarında bir boşluk bulduklarında müsait olabiliyorlardı. Bu durumda, siz görüşme 

yaparken yanınızda cep telefonu aramalarına cevap verecek birinin olması ciddi bir faydası olabilir. Bu 

yolla hem zamandan tasarruf etmeniz sağlanır, hem de o anda müsait olan bir görüşmeciyi kaçırma 

ihtimalinizi engeller.  

Görüşme yapacağınız kişilerle önceden bir güven ilişkisi kurmanız elde edeceğiniz verinin 

kalitesini etkileyecektir. Görüşmeci sizin kim olduğunuzu, bu çalışmayı neden yaptığını, nerede 
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çalıştığınızı ya da finansal desteğinizi nereden aldığınızı bilmesi bu aşamada çok önemlidir. Bu nedenle 

kendiniz ve çalışmanız hakkında olabildiğince şeffaf ve açıklayıcı olmakta fayda vardır (Harvey, 2011: 

433). Ayrıca, eğer kayıt yapacaksanız görüşmeden önce sözlü olarak bunun iznini almak ve daha sonra 

kayıtların yazıya dökülmüş halinin görüşmeciye ileteceğinizi belirtmeniz güven inşa etmeniz açısından 

önemlidir. 

Görüşmeye girmeden önce, çalışma konunuzla ve görüşmenin içeriğiyle ile ilgili hazırlıklı olmak 

çok önemlidir. Araştırmacılar görüşmeciye her yerden ulaşılabilecek bilgileri sormaktan kaçınmalıdır. 

Bu tarz sorular, görüşmecinin gereksiz yere vaktini alması anlamına gelebilir ve araştırmacının 

hazırlıksız gelmesi gibi bir izlenim bırakabilir (Beamer, 2002: 93). Konusuna hakim bir araştırmacı 

olarak görüşmeler yapmak, araştırmacının tüm görüşmenin kontrolünü elinde tutmasını ve görüşülen 

kişinin kendini tekrar etmesini engelleyecektir. Ayrıca, herhangi bir temel bilgi eksikliği, görüşmecide 

araştırmacının ciddiyeti hakkında olumsuz bir izlenim bırakabilir. Mülakat ekipmanının kalitesi de 

görüşmeyi yapmadan önce kontrol edilmesi gereken önemli hazırlıklardan biridir. Kayıt cihazı için 

fazladan pil ve hafıza bulundurmak, görüşmeler sırasında oluşabilecek herhangi bir sorunu önleyebilir. 

Hızlı notlar ve hatırlatıcı bilgiler yazmak için fazladan bir kalem ve kâğıda sahip olmak, görüşmeden 

sonra önemli noktaları hatırlamak için pratik olacaktır.  

Görüşmeler, mecliste çalışmanın doğası gereği genellikle milletvekillerinin ofislerinde sessiz bir 

ortamda gerçekleşir. Ancak, üyelerin yoğun programları dolayısıyla, görüşmeler bazen kişisel telefon 

görüşmeleri ve beklenmedik ziyaretçiler tarafından kesintiye uğrayabilir. Görüşmeler genelde 

katılımcının zamanına ve çabasına bağlı olarak yirmi dakika ile bir saat arasında sürebilir. Bu nedenle 

görüşme randevuları bu zamanlamaya göre ayarlanmalıdır. Bazı üyelerin programının çok sıkı olması 

görüşmenin süresi bakımında bir zaman baskısı yaratabilir, bu durumlarda, araştırma için yararlı yanıtlar 

elde etmeye yönelik temel ve önemli soruları hızlıca sormak yararlı olacaktır. Hatta, zaman kısıtlaması 

olan görüşmeler kimi zaman araştırmaya daha olumlu yansıyabilir. Bu gibi durumlarda konun 

dağılması, ilgisiz konulara doğru ilerlemesi zaman kısıtlaması sayesinde önlenebilir.  

Saha çalışmanız sırasında ana görüşmecileriniz olan politikacılarla çalışmak başka bir zorluk 

olarak karşınıza çıkabilir. Çünkü, siyasiler çoğu durumda, görüşmenin odak noktasını değiştirme 

konusunda çok profesyonel olabilirler. Kendi partilerini övmek veya rakipleri suçlamak gibi görüşmenin 

eksenini bozan durumlar bunun yaygın örnekleridir. Bağlam içi cevabı alana kadar aynı soruları farklı 

şekillerde sorarak bu tür durumlardan kaçınılabilir. Yine de gerilimli durumlardan kaçınmak adına 

manipülatif ya da ilgisiz diğer konuların sabırla dinlenilmesi veya incelikle doğru yöne çekilmesi 

gerekir. Görüşmecilerin mesleklerinin de görüşmelerin genel havası üzerinde etkisi vardır. Benim 

çalışmam açısından komisyondaki milletvekillerinin çoğu hukukçu ve akademisyenlerden oluşuyordu. 

Söz konusu akademik bir çalışma için görüşme yapmak olduğundan akademisyenlerle çalışmak 

hukukçulara göre daha kolay ve akıcıydı. Ayrıca, yeni materyallerin bulunmasında ve Komisyon'un 
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çalışmaları hakkında resmi belgelere erişimde de yardımcı oldular. Genel olarak, saha çalışmam için 

dört gün milletvekilleriyle çalışmak bana elit görüşmeler yapmak konusunda çok şey öğretti. Tüm 

sürecin ayrıntılarını keşfettim ve aradığım yanıtların çoğunu buldum. Meclisteki deneyimim, görüşme 

yapmanın teknik yönlerini anlamama yardımcı oldu ve beni yeni çalışmalar için yapacağım görüşmelere 

hazırladı. 

SONUÇ 

Bu çalışmada elit görüşme üzerindeki çeşitli tanım ve tartışmalara ek olarak araştırmacıların işini 

kolaylaştıracak önemli stratejilere TBMM sahası örneği üzerinden yer verilmiştir. Farklı alanlar, 

görüşmeciler ve konulara göre bu teknikler değişebilir. Bu bakımdan, tüm alanlara, koşullara ve 

görüşmeci türüne uyan bir bakış açısını yakalamak mümkün olmasa da genel olarak bir çerçeve çizmek 

amaçlanmıştır. 

Elit görüşmeler, nitel araştırmalar alanında içinde çeşitli problemleri barındırsa da oldukça yararlı 

bir yöntemdir. Görüşmecilere ulaşmak ve güç ilişkileri bağlamında görüşmeleri gerçekleştirmek, 

görüşmenin kontrolünü sağlamak gibi çeşitli sorunlar elit görüşmeyi gerçekleştirmeyi zorlaştırır. Buna 

rağmen, özellikle siyaset alanında çalışanlar birinci elden deneyimleri, siyaset mekanizmasının asıl 

işleyişini ancak elit görüşmeler sayesinde derinlemesine analiz edebilirler. Bunun yanında araştırmacı, 

raporlar, yayınlar ve medya aracılığıyla elde ettiği veriyi çoklu elit görüşmelerle desteklemelidir. Çünkü 

elit görüşmeler hiçbir zaman araştırmacıya tarafsız bilgiyi sunmaz. Önemli olan da bu türden veriyle 

analizi derinleştirmektir.  
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ÖZET: Araştırmanın amacı, 118 ülkede faaliyet gösteren ve 18 farklı markaya sahip uluslararası bir 

zincir otel işletmesi olan Hilton grubunun kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin belirlenerek, 

belirlenen faaliyetlerin sonucunda kurumun elde edebileceği stratejik faydaların ortaya konmasıdır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda otel grubunun oldukça geniş kapsamlı olan kurumsal sorumluluk 

internet sitesi nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda 11 

internet sayfası incelenerek 35 farklı sorumluluk faaliyetine ulaşılmış, bu faaliyetler 2 ana tema altında 

toplanmıştır. Sosyal ve çevresel etki temalarında yer alan faaliyetler, Burke ve Logsdon (1996) 

tarafından oluşturulan matrise; merkezilik, özgüllük, proaktivite, gönüllülük, görünürlük boyutlarına 

uygun kodlamalar doğrultusunda yerleştirilerek elde edilebilir stratejik faydalar değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın sonucunda kurumun daha çok çalışanlara sağlanan doğrudan ve dolaylı fayda ve çevre 

yönetimi kapsamında faaliyetler gerçekleştirdiği, bu faaliyetlerin ağırlıklı olarak merkezilik ve 

görünürlük stratejik boyutları altında toplandığı tespit edilmiştir. Kurumun söz konusu faaliyetlerle elde 

edebileceği olası stratejik faydalar verimlilik ve yeni ürün yaratma, yeni pazarlara açılma fırsatları olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Paylaşılan Değer Yaratma, Stratejik Fayda, Turizm 

İşletmesi, Örnek Olay. 

 

ABSTRACT: The aim of the study is to determine the corporate social responsibility activities of the 

Hilton group, which is an international chain hotel business operating in 118 countries and has 18 

different brands, and to reveal the strategic benefits that the hotel group can achieve as a result of the 

CSR activities. In line with the purpose of the study, the corporate responsibility website of the hotel 

group, which is quite comprehensive, was examined with content analysis, one of the qualitative 

research techniques. As a result of the research, 11 web pages were examined and 35 different 

responsibility activities were reached, and these activities were grouped under 2 main themes. Activities 

in social and environmental impact themes were evaluated according to a matrix which is created by 

Burke and Logsdon (1996). This matrix has 5 dimensions as centrality, specificity, proactivity, 

volunteering and visibility and shows the strategic benefits that can be obtained through CSR activities. 
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Results shows that the organization mostly carries out activities within the scope of direct and indirect 

benefits provided to employees and environmental management, and these activities are mainly gathered 

under the strategic dimensions of centrality and visibility. The possible strategic benefits that the hotel 

group can achieve with these activities are the opportunities for efficiency, creating new products, and 

access to new markets. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Creating Shared Value, Strategic Benefit, Tourism 

Establishment, Case Study. 

 
1. GİRİŞ 

Carroll, 1979 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını “ekonomik açıdan kârlı, yasalara 

uygun, etik ve sosyal destekli faaliyetlerin yürütülmesi” olarak tanımlamıştır. Bu açıdan KSS faaliyetleri 

yürüten bir firma kâr elde etmeli, yasalara uymalı ve iyi bir kurumsal vatandaş olmalıdır. Porter ve 

Kramer ise (2002, 2011) KSS nin iş uygulamalarına entegre edilmesiyle endüstriyel rekabet avantajına 

ulaşabileceğini eklemiştir. Rekabetçi koşulların artmasıyla zaman içerisinde değişen kurumsal sosyal 

sorumluluk anlayışı işletmelerin hayırseverlik faaliyetlerinden paylaşılan değer yaratma faaliyetlerine 

yönelmesini sağlamıştır. Stratejik yönetimin bir parçası olan paylaşılan değer yaratma süreci, kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin içsel ve dışsal paydaşlara fayda sağlamasının yanı sıra işletmenin 

kendisi için de uzun dönemli stratejik faydalar sağlayabilir. Dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip 

olan turizm endüstrisinin çevre ve toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışma yaratırken 

turizm işletmelerinin sürdürülebilirlik açısından KSS faaliyetlerini desteklemesi önem arz etmektedir. 

KSS faaliyetlerinden elde edilen stratejik faydaların nihai ölçüsü, firma için yarattıkları değerdir. 

Değer yaratmak, firmanın almayı beklediği kolaylıkla ölçülebilir ekonomik fayda akışını ifade eder. Bu 

boyut aynı zamanda, önceki araştırmacıların sosyal sorumluluk ve ekonomik performans arasındaki 

ilişkileri bulma girişimlerine en yakın şekilde yaklaşmaktadır. Bugüne kadar yapılan ampirik çalışmalar 

öncelikle KSS ve finansal performans (özellikle kısa vadeli kârlar) arasındaki bağlantıya odaklanmış 

olsa da, KSS ile firmanın stratejik çıkarları arasındaki ilişkileri belirlemek için daha kapsamlı bir temel 

önerilmektedir. Literatürde KSS nin kısa vadeli maliyetler gerektirebileceğini, ancak uzun vadede 

işletmelerin bu yatırımların karşılığını aldığını ileri süren çalışmalar da mevcuttur (Davis, 1973; Steiner, 

1980). Firmalar, yeni teknolojiye, yeni ürünlere, marka bilinirliğine, üretim tesislerine, eğitim ve müşteri 

hizmetlerine yapılan yatırımlarla devam eden ticari faaliyetlerinde değer yaratır veya yaratmaya çalışır. 

Bunlardan bazılarının aynı zamanda KSS amaçlarını veya hedeflerini oluşturması veya temel 

faaliyetlerine entegre olması durumunda, bu KSS programları, firma için ekonomik fayda yaratma 

olasılığına sahiptir. 

Burke ve Logsdon, 1996 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada işletmenin KSS faaliyetleri 

sonucunda elde edebileceği kısa dönemli çıkarların literatürde tartışmalı bir konu olduğuna dikkat 

çekerek, işletmenin uzun dönemde elde edebileceği stratejik faydalara odaklanmıştır. İşletmeler 
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kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle stratejik çıktılar elde edebilir. Söz konusu çıktılar farklı 

boyutlardaki KSS faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle işletmenin hem paydaşları hem de kendisi için 

değer yaratmasını sağlar. Bu doğrultuda yazarlar işletmelerin KSS yaklaşımlarını filantropik, çalışanlara 

doğrudan veya dolaylı fayda sağlama, çevre yönetimi, politik aktiviteler, ürün veya hizmetle ilgili 

inovasyonlar olarak beş ayrı kategoride ele almıştır. Modelin stratejik boyutlarını ise merkeziyet, 

özgüllük, proaktiflik, gönüllülük ve görünürlük unsurları oluşturmaktadır. Oluşturulan matrisle 

işletmenin elde edebileceği stratejik çıktılar değerlendirilmektedir. 

Merkezilik, bir KSS politikası veya programı ile firmanın misyonu ve hedefleri arasındaki 

yakınlığın bir ölçüsüdür (Ansoff, 1977). Verilen eylemlerin veya kararların firmanın misyonu, hedefleri 

ile tutarlı olup olmadığını ortaya çıkararak organizasyona yön verir ve geri bildirim sağlar. Yüksek 

merkeziliğe sahip eylemler veya programların, işletme içinde öncelik kazanması ve işletme için 

gelecekte faydalar sağlaması beklenir. Özgüllük, sadece sektördeki, toplumdaki kişiler tarafından büyük 

ölçüde paylaşılabilen kolektif mallar yaratmak yerine, firmanın bir KSS programının faydalarını 

yakalama veya içselleştirme yeteneğini ifade eder (Porter, 1985; Rumelt, 1980). Proaktivite, kriz 

koşullarının yokluğunda ortaya çıkan ekonomik, teknolojik, sosyal veya politik eğilimlerin beklentisiyle 

davranışın planlanma derecesini yansıtır. Kritik değişiklikleri erkenden fark eden firma, fırsatlardan 

yararlanmak veya tehditlere karşı koymak için daha iyi konumlanacaktır. Örneğin, daha vasıflı işgücü 

gerektiren teknolojik değişikliklerden önce bir çalışan eğitimi ve yeniden eğitim programı başlatan bir 

firma, yeni teknolojilere geçmeye daha hazırlıklı olacak ve bunu yaparken daha az dirençle 

karşılaşacaktır. Gönüllülük, firma tarafından isteğe bağlı karar vermeyi ve dışarıdan empoze edilen 

uyumluluk gereksinimlerinin olmadığını gösterir. Gönüllülük, proaktiviteyle yakından bağlantılıdır. 

Genel olarak, hayırsever katkıların gönüllü olduğu varsayılır, ancak yöneticiler sevilen hayır 

kurumlarına katkıda bulunmak için sosyal baskıya maruz kalabilir (Burke, Logsdon, Mitchell, Reiner 

ve Vogel, 1986). Görünürlük, hem bir ticari faaliyetin gözlemlenebilirliğini hem de firmanın iç ve dış 

paydaşlardan tarafından tanınma yeteneğini ifade eder. Görünürlük firmalar için hem olumlu hem de 

olumsuz sonuçlar doğurabilir. Normal iş faaliyetlerini içeren olumlu görünürlük biçimleri arasında 

güçlü kazanç duyuruları, hisse senedi fiyat artışları ve başarılı yeni ürün lansmanları yer alır. Olumsuz 

görünürlük örnekleri arasında, sözleşme sahtekârlığına ilişkin devlet soruşturmaları, şirket yetkililerinin 

cezalandırılması veya atık bertaraf alanlarında toksik kontaminasyonun ifşa edilmesi gibi örnekler yer 

alır. 

Firma KSS planlamasını ve yatırımını kurumsal planlama fonksiyonuna dahil etmelidir. Planlama 

yapılırken; firmanın misyonuna, amaçlarına veya stratejik hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahip 

paydaşları belirlenmesi, paydaşların ihtiyaç ve çıkarlarını ele alan sosyal açıdan değerli KSS 

politikalarının, programlarının ve projelerinin belirlenmesi, firmanın stratejik hedeflere ulaşmasını 

kolaylaştırmak veya firmanın karşı karşıya olduğu önemli sorunları ve tehditleri çözmek için KSS 

projelerinin sunduğu fırsatların değerlendirilmesi (merkeziyet), sektördeki tüm firmaların aksine, bu 

KSS projelerinin firma tarafından içselleştirilebilen fayda sağlama derecesinin değerlendirilmesi 
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(özgüllük), gelecekteki değişikliklerin ve kilit paydaşların ihtiyaçlarındaki değişikliklerin önceden 

tahmin edilmesi (proaktivite), gönüllü faaliyet fırsatlarını yakalamak için zorunlu gereksinimlerin 

belirlenmesi (gönüllülük), kilit iç veya dış paydaşlarla pozitif görünürlük oluşturma fırsatlarının 

belirlenmesi (görünürlük), çeşitli KSS projelerinden beklenen potansiyel değerin ölçülerek 

karşılaştırılması (değer yaratma) aşamaları takip edilmelidir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımlamasına göre turizm, küresel sorunlarla 

mücadele edebilecek kapasiteye sahip bir endüstridir ve işletmeler sürdürülebilirliğin gelişiminde rol 

üstlenmeye başlamıştır (UNWTO, 2015). Nüfuz sahibi küresel aktörler olarak uluslararası otel 

işletmeleri, sürdürülebilirlik ve KSS yapılanmasında ve uygulamasında oldukça önemli bir role sahiptir 

(Hughes ve Scheyvens, 2016).  Jones, Hillier ve Comfort (2014) küresel uluslararası otel işletmelerini 

inceleyerek sürdürülebilirliğe olan bağlılığın ve sürdürülebilirliğin işletmenin ana faaliyetlerine entegre 

edilmesinin önemini ortaya koyan bir çalışma yayınlamıştır. Turizm endüstrisinde, sürdürülebilir 

turistik tercih ile sürdürülebilir faaliyetler arasında güçlü bir bağ mevcuttur (Taheri, Coelho, Sousa ve 

Evanschitzky, 2017).  

Uluslararası otel zincirleri KSS konseptinin gelişiminde önemli rol üstlenmektedir. İlk KSS 

uygulamalarını gerçekleştiren ve iş modeline entegre eden turizm işletmeleri, uluslararası otel 

zincirleridir (Bohdanowicz, Zientara ve Novotna, 2011). Araştırmaya konu olan Hilton Grubu, Waldorf 

Astoria ve Conrad gibi toplam 18 zincir otel markasına çatı oluşturmakta ve yüzyılı aşkın süredir faaliyet 

göstermektedir. “Travel with Purpose” (Amaçlı Seyahat) programı, Hilton’un küresel olarak 

sürdürülebilir seyahati yeniden tanımlamaya ve ilerletmeye yönelik kurumsal sorumluluk stratejisidir. 

2030'a kadar, sosyal etkiye yapılan yatırımı ikiye katlamayı ve çevresel ayak izini yarıya indirmeyi 

planlayan Hilton, ödüllü kurumsal sorumluluk yönetim sistemi “LightStay” aracılığıyla 6.100'den fazla 

otelindeki çevresel ve sosyal etkiyi takip ederek, analiz etmekte ve raporlamaktadır. 

Araştırmanın amacı en büyük zincir otel işletmelerinden birine sahip olan Hilton grubunun yıllar 

içerisinde gerçekleştirdiği KSS faaliyetlerini Burke ve Logsdon (1996) tarafından ortaya konan “KSS 

faaliyetlerinin stratejik boyutları ve çıktıları” açısından değerlendirmektir. Amaç doğrultusunda Hilton 

Worldwide internet sitesinin Kurumsal Sorumluluk sayfası nitel araştırma tekniklerinden içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sürecinde sırasıyla internet sayfasından elde verilerin kodlanması, 

temaların Burke ve Logsdon (1996) çalışmasına göre oluşturularak kodların ve temaların düzenlenmesi 

ve son olarak bulguların tanımlanarak yorumlanması adımları izlenmiştir. İnternet sitesinde yer alan ve 

farklı temalarda alanda gerçekleştirilen çeşitli KSS faaliyetlerinin analiz edilmesinin ardından işletme 

ile paydaşların elde edebileceği stratejik faydalar değerlendirilmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

alanında örnek olay analizi kapsamında bir işletmenin faaliyetlerinin incelenmesine sıklıkla rastlansa da 

Hilton grubunun KSS faaliyetlerini bütünleşik bir bakış açısıyla ve proaktif bir iletişim yöntemiyle 

paydaşlarına ulaştırması araştırma konusuna yön vermiştir. Bu yönüyle çalışmanın, KSS faaliyetleri 

aracılığıyla otel işletmelerinin elde edebileceği stratejik çıktıların tespit edilmesinde uygulayıcılara ve 

yöneticilere gerçekçi bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar, kıyaslama 
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(benchmarking) yöntemiyle diğer turizm ve otel işletmelerinin KSS faaliyetlerini oluşturması ve gözden 

geçirmesinde kullanılabilir. 

Çalışmanın giriş bölümünde; KSS, paylaşılan değer yaratma, sürdürülebilirlik, uluslararası otel 

işletmeleri, KSS ile elde edilebilecek stratejik çıktılar üzerine literatürde yer alan çalışmaların 

incelenmesi sonrası yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Giriş bölümünün devamında ise 

çalışmanın amacı ve önemi paylaşılmıştır. Sonraki bölümlerde; araştırma yöntemi detaylıca açıklanmış, 

analiz sonucu elde edilen kodlamalar ve temalar bulgular bölümünde yer almıştır. Devamında ise 

bulguların diğer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılması ve çalışmanın kısıtlarıyla beraber sonuçlar 

paylaşılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada küresel ve uluslararası bir otel zinciri olan Hilton grubunun gerçekleştirdiği KSS 

faaliyetlerinin sağlayabileceği stratejik çıktıların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar aranmaktadır:  

Araştırma Sorusu 1: Hilton grubunun gerçekleştirdiği KSS faaliyetleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 2: Hangi temalarda daha fazla faaliyet gerçekleştirilmektedir? 

Araştırma Sorusu 3: Bu faaliyetlerle elde edilebilecek stratejik çıktılar ve faydalar nelerdir? 

Keşifsel nitelikte olan araştırmada, çözümleme sürecinde bağlama özgü dinamiklerin gösterilmesi 

amaçlandığı için araştırma soruları ve odağı, örnek olay çalışması araştırma tasarımı ve nitel yöntemlerle 

uyumludur (Myers, 2013). Örnek olay yaklaşımının kullanılması nedeniyle sonuçların genellenebilirliği 

kısıtlıdır, genellemeden ziyade bulguların aktarılabilirliği amaçlanmaktadır (Patton, 2015). Çalışmada 

nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen KSS faaliyetlerinin 

belirlenmesinin ardından sırasıyla kodlamalar yapılmış, temalar belirlenmiş ve Burke ve Logsdon 

(1996) çalışmasının çerçevesinde stratejik boyutlara yerleştirilmiştir. 

Araştırma aşamasında Hilton Worldwide Kurumsal Sorumluluk internet sayfasında yer alan 

toplam on bir farklı sayfa incelenmiştir. Bazı sayfalarda aynı faaliyete birden fazla kez yer verildiği için 

çıkarılarak çalışmada bir kez kullanılması sağlanmıştır. Benzer şekilde sayfalarda yalnızca vaat ya da 

hedefe yönelik olan, gerçekleştirildiği belirtilmeyen faaliyetler çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. 

İnternet sayfasının dilinin İngilizce olması nedeniyle, çeviri yapıldığında içeriğin bağlamdan 

kopmaması adına kodlama ve temalar öncelikle İngilizce olarak gerçekleştirilmiş, stratejik çıktı 

şemasına göre yerleştirilmeleri sırasında Türkçe çeviri yapılmıştır. 

Veriler çalışmanın tek yazarlı olması nedeniyle ilk aşamada sadece bir araştırmacı tarafından 

toplanıp kodlanmıştır. Bu durum güvenirliği azaltacağı için bağımsız bir akademisyenden kodlama 

yapması istenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
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3. BULGULAR 

İnternet sayfalarının incelenmesi sonrasında otuz beş farklı faaliyet elde edilmiştir. Bu faaliyetler 

sosyal ve çevresel etkiler olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. Otuz beş faaliyetin yirmi dördü 

sosyal etki temasında, on biri çevresel etki temasında bulunmaktadır. Sosyal etki temasının altında; 

takım üyesi katılımı, çeşitlilik ve katılım, kapsayıcı büyüme, insan hakları, toplumsal yatırım olmak 

üzere beş ana başlık yer almaktadır. Çevresel etki temasının altında ise enerji tasarrufu ve karbon 

salınımı, su tasarrufu, atık yönetimi, sorumlu kaynak yönetimi olmak üzere dört ana başlık yer 

almaktadır. Elde edilen verilere göre tabloda gösterimin kolaylaşması adına faaliyetlerin her birine 1’den 

35’e kadar numaralar verilmiştir. 

 
Tablo 1: Sosyal Etki Temasında Yer Alan Faaliyetler 
 

SOSYAL ETKİLER 
TAKIM 
ÜYESİ 

KATILIMI 

ÇEŞİTLİLİK VE 
KATILIM 

KAPSAYICI 
BÜYÜME İNSAN HAKLARI TOPLUMSAL 

YATIRIM 

1. İnsan 
ticaretine karşı 

eğitimler 

13. Gazilerin 
istihdamı 

18. Mültecilere 
destek 

21. “İstihdamda 
Modern Köleliğin 

Ana Riskleri” 
sözleşmesinin 

paylaşımı 

22. Gıda bağışı 

2. “Lightstay” 
sistem eğitimi 

14. LGBTQIA+ 
ve çeşitlilik odaklı 

programlarla 
işbirliği 

19. Yerel 
kültürün ve 
ürünlerin 

desteklenmesi 

 23. Projelere hibe 

3. “Hilton 
Üniversitesi”    

24. Okullara 
“Lightstay” 
programının 

ücretsiz 
ulaştırılması 

4. Mobil 
uygulamalara 

erişim 

15. Ekonomik 
yönden 

dezavantajlı 
bireylerin 

istihdamı ve burs 
desteği 

20. Gençlerin 
katılımının 
sağlanması 

  

5. eCornell 
derslerine 

erişim 

16. İşe alımda 
üniversite 

mezuniyeti 
şartının 

gözetilmemesi 

   

6. Okul harcı 
destek 

programı 

17. Fiziksel veya 
zihinsel engelli 

çalışanlara 
konaklama 

desteği 

   

7. “Hilton’da 
Liderlik” 
programı 
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8. “Genel 
Müdür 

Akademisi” 
    

9. Başarı 
pasaportu     

10. Ebeveyn 
izni     

11. Evlat 
edinme desteği     

12. Anne 
sütüne destek     

 
 
 
Tablo 2: Çevresel Etki Temasında Yer Alan Faaliyetler 

ÇEVRESEL ETKİLER 

ENERJİ 
TASARRUFU VE 

KARBON SALINIMI 
SU TASARRUFU ATIK YÖNETİMİ SORUMLU KAYNAK 

YÖNETİMİ 

25. İklim dostu gıda 27. Çeşitli STK larla 
işbirliği 

29. Sabunların geri 
dönüştürülmesi ve 

bağışlanması 

32. Balıkçılığın 
geliştirilmesi projesi 

26. Yenilenebilir enerji 28. Akıllı sulama 
sistemi 

30. Gıda atıklarının 
azaltılması 

33. 3 farklı STK ile 
işbirliği 

  

31. Tek kullanımlık 
plastiklerin 

kullanımının 
azaltılması 

34. Hayvanların refahı 

   
35. Geri dönüştürülmüş 

pamuktan tekstillerin 
kullanımı 
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Tablo 3: Stratejik Çıktı Şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
SS

 D
A

V
RA

N
IŞ

I 
STRATEJİK BOYUT  

 Merkezilik Özgüllük Proaktivite Gönüllülük Görünürlük Yaratılan Değer 

Filantropik Katkılar 
(Para, ürün, zaman) 24   18, 22, 23  

-Müşteri 
Sadakati 

-Yeniden Satın 
alma 

Çalışanlara Sağlanan 
Fayda (Doğrudan veya 

dolaylı) 
 10, 11, 12, 

16 13, 17 6, 15 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 20 -Verimlilik 

Çevre Yönetimi 
(Sağlık, güvenlik, 

kirlilik) 

25, 26, 28, 31, 
34   29, 30, 33  -Yeni Ürün veya 

Pazarlar 

Politik Faaliyetler 
(Anlaşma, lobi 

faaliyetleri) 
  14 21, 27  

-Yeni Ürün veya 
Coğrafi Pazar 

Fırsatları 

Ürün veya Hizmetle 
İlgili Özellikler, 

Yenilikler, Süreçler 
35  19, 32   

-Yeni Pazarlarda 
Yeni Ürünler 

-Acil İhtiyaçların 
Karşılanmasında 

Avantaj 
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4. TARTIŞMA 

 

Hilton grubunun KSS faaliyetleri arasında en fazla çalışanlarıyla ilgili aktiviteleri gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Verilen eğitimler, istihdam politikaları ve çalışma koşullarında iyileştirmeler, kurumun 

çalışan verimliliğini artırmasına yönelik faaliyetler olarak ele alınmaktadır. Böylece bir yandan KSS 

faaliyeti gerçekleştirerek paydaşlara fayda sağlanırken diğer yandan kurum, çalışan verimliliğini 

artırarak kendisine fayda sağlayabilir. Bu faaliyetlerin ağırlıklı olarak görünürlük stratejik boyutunda 

yer alması ise kurumun çalışan refahının yanı sıra iç ve dış paydaşlar tarafından tanınırlığın artırılmasına 

yönelik çalışmalar yaptığını göstermektedir. 

Çevre yönetimi temasındaki faaliyetler incelendiğinde çoğunluğunun merkezilik stratejik 

boyutunda yer aldığı görülmektedir. Merkezilik, firmanın misyonu ve hedefleri ile KSS faaliyetinin 

birbirine yakınlığının bir ölçüsüdür (Ansoff, 1977). Gerçekleştirilen faaliyetlerin firmanın misyonu, 

amaçları ve hedefleri ile tutarlı olup olmadığı merkezilik derecesini belirler. Yüksek merkeziliğe sahip 

faaliyetlerin, işletme için sonraki dönemlerde fayda oluşturması söz konusudur. İklim dostu gıda, 

yenilenebilir enerji, hayvanların refahı gibi faaliyetler kurumun misyonu ve hedefleriyle uyumlu olup, 

oluşturdukları strateji doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bunlar dışında çevre yönetimi temasında 

gönüllülük boyutunda yer alan faaliyetler de yer almaktadır.  Örneğin geri dönüştürülen sabunların 

ihtiyaç sahiplerine bağışlanması, artık gıdaların bağışı, WWF gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği faaliyetleri firmanın gönüllü olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Gönüllülük, dışarıdan gelen 

uyum baskıları olmadan firmanın isteğe bağlı karar vermesini göstermektedir. Kurumun çevre yönetimi 

temasında gerçekleştirdiği faaliyetler daha çok yeni ürün oluşturma ve yeni pazarlara girme gibi stratejik 

çıktıları elde etmesine olanak vermektedir. Bu faaliyetler aynı zamanda birer pazarlama aracı olarak 

kullanılabilir. Ayrıca kurum, bu faaliyetlerle farklı pazarlarda da faaliyet gösterilebilir. 

Literatürde yer alan diğer çalışmalarla uyumlu olarak KSS yaklaşımında Hilton Grubu’nun diğer 

uluslararası otel şirketleri gibi daha çok ticari çıkarlar ve verimlilik motivasyonuyla hareket ettiği 

görülmektedir. (Hughes ve Scheyvens, 2016; Farrington, Curran, Gori, O’Gorman ve Queenan, 2017).  

Faaliyetlerin birçoğunun merkezilik boyutunda yer alması sonucunu destekleyen bir başka 

çalışma Ertuna, Karataş-Özkan ve Yamak (2019) tarafından yayınlanmıştır. Yayınlanan çalışmada 

benzer bir şekilde Hilton grubunun tedarik zinciri ve içinde faaliyet gösterdiği çeşitli topluluklar gibi iç 

ve dış paydaşlar için ortak değer yaratmayı amaçlayan stratejik bir yaklaşım benimsediğini, bu 

stratejinin şirketin ana faaliyet alanıyla yakından uyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda 

KSS faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile bağlantılı olduğu 

sonuçlar arasında yer almaktadır.  

Sosyal sorumluluk konusu turizm endüstrisi için büyüyen bir endişe kaynağıdır. Noonan ve 

Rankin (2017) çalışmalarında, Hilton Hotel Worldwide'ın (HHW) KSS faaliyetlerini örnek olay analizi 

kapsamında yasal, etik, topluluk ve küresel endişeleri göz önüne alarak paydaşlara ve hissedarlara karşı 

kurumun sorumluluğunu nasıl yerine getirdiğini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, Hilton grubunun 
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iç ve dış paydaş endişelerine yaklaşımının, sektör çapında olumlu değişimi teşvik ettiğine dair bulgular 

yer almaktadır (Noonan ve Rankin, 2017). 

Benzer bir başka çalışmada yine örnek olay kapsamında, 2006-2008'de Avrupa Kıtası’nda faaliyet 

gösteren 70 Hilton Worldwide otelinin çevresel performansını iyileştirme programı ele alınmıştır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında “yeşil” otel operasyonlarının pratik boyutu araştırılarak insan 

kaynakları yönetimi ile arasındaki yakın bağlantılar ortaya konmuştur (Bohdanowicz, Zientara ve 

Novotna, 2011). Sonuçlar çevresel etki ve çalışanlara doğrudan-dolaylı katkı sağlama noktasında bu 

çalışma ile birbirini desteklemektedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda 118 ülkede 18 farklı marka ile konaklama sektöründe faaliyet gösteren 

Hilton grubunun KSS yaklaşımının, işletme stratejisi ve ana faaliyetleriyle uyum içerisinde olduğu ve 

birden fazla alanda paydaşlar açısından fayda yaratırken işletme açısından çeşitli stratejik çıktılar elde 

edildiği ortaya konmuştur.  

Uluslararası şirketler gibi güçlü kuruluşlar bağlamında ele alındığında, KSS ve sürdürülebilirlik 

stratejileri ve uygulamalarının şekillendirilmesinde çok sayıda faktörün devreye girdiği ortaya 

çıkmaktadır. KSS uygulamaları, çalışan algıları da dahil olmak üzere farklı paydaşlar tarafından farklı 

şekilde yorumlanan birkaç faktör tarafından motive edilmektedir (Kim, Woo, Uysal ve Kwon, 2018; 

Matten ve Moon, 2008; Skilton ve Purdy, 2017). 

Yapılan analizlerin sonucunda Hilton grubunun KSS faaliyetleri aracılığıyla elde edebileceği 

stratejik faydalar verimlilik ve yeni ürün veya pazarlar etrafında toplanmaktadır Ayrıca işletmenin KSS 

yaklaşımının Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri ile aynı 

doğrultuda hazırlandığı sonuçlar arasındadır. 

Araştırmanın tek bir zincir işletmenin faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmasının nedeni daha ayrıntılı 

ve derinlemesine bilgi sağlama amacıdır. Araştırmanın sonucu genelleme amacı taşımamakla beraber 

literatürde yer alan çalışmalara göre, büyük ölçekli turizm işletmeleri diğerlerine oranla daha fazla KSS 

faaliyetinde bulunma eğilimine sahiptir ve zincir işletmeler küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KSS 

faaliyetlerinin uygulanması açısından öncülük edebilir. Ayrıca ilerleyen çalışmalarda yerli zincir otel 

işletmelerinin KSS faaliyetleri incelenerek karşılaştırma yapılması yeni bir araştırma konusu olabilir. 
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ÖZET: Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 85. maddesinin 1. fıkrasında, 250. madde kapsamına giren 

suçlar bakımından adli kolluk amirinin de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkili olduğu düzenlenmiştir. 

Ancak 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 6526 sayılı Kanun ile Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen geçici 14. 

maddenin 6. fıkrasında, bazı suçlar sayılmış ve yürürlükten kaldırılmış olan Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 250. maddesinde listelenen suçlara yapılan atıfların bu suçlara yapılmış sayılacağı 

belirtilmiştir. 7188 sayılı Kanun ile seri muhakeme kurumunu ihdas edilerek Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 250. maddesi yeniden düzenlenmiş ve söz konusu maddede seri muhakeme usulünün 

geçerli olduğu suçlara ilişkin bir katalog oluşturmuştur. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 85. maddesinde 

aynı Kanunun 250. maddesine yapılan atıf ise halen mevcuttur. Bu durum karşısında “adli kolluk amiri 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde sayılan suçlar açısından yer gösterme işlemi 

yaptırılmasına karar verebilir mi” sorusu yeniden tartışılmaya değer hale gelmiştir. Bildiride bu soruya 

cevap aranmakta olup, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 85. maddesinde yapılan atfın Terörle Mücadele 

Kanunu’na eklenen geçici 14. maddesinin 6. fıkrasında sayılan suçlara yönelik olduğu, CMK’nın 250. 

maddesinde sayılan suçlara ilişkin olmadığı, bu sebeple 85. maddedeki düzenlemenin mevcut haliyle 

karışıklıklara yol açabileceği, maddenin yeniden düzenlenmesinin gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: yer gösterme, karar vermeye yetkili makam, seri muhakeme usulü, özel yetkili 
mahkemeler 
 

 

DECISION-MAKING AUTHORITY IN REGARD TO PROTECTION 

MEASURE FOR SHOWING THE CRIME SCENE 
         
ABSTRACT: In Paragraph 1 of Article 85 of the Code of Criminal Procedure, it is established that the 

chief of the judicial police is also authorized to perform the procedure of showing the crime scene in 

respect of crimes covered by Article 250. However, Article 250 of the Code of Criminal Procedure was 
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repealed with the amendment by Law No. 6352. With Law No. 6526, in paragraph 6 of the Provisional 

Article 14 added to the Anti-Terrorism Law, some crimes are listed and it is stated that references to the 

crimes listed in Article 250 of the Code of Criminal Procedure will be considered to have been made to 

these crimes. Article 250 of the Code of Criminal Procedure was regulated by establishing the serial 

procedure institution with Law No. 7188 and a catalog of crimes in which the serial procedure applies 

was made in said article. The reference to the Article 250 of the same Code still exists in the Code of 

Criminal Procedure. In the face of this situation, the question of “Can the chief of chief of the judicial 

police decide to carry out the procedure of showing the crime scene in terms of the crimes listed in 

Article 250 of the Criminal Procedure Code” has become worthy to discuss. This paper seeks the answer 

to this question and concludes that the reference in Article 85 of the Code of Criminal Procedure is 

aimed at the crimes listed in Paragraph 6 of the Provisional Article 14 added to the Anti-Terrorism Law 

and is not related to the crimes listed in Article 250 of Code of Criminal Procedure, therefore the 

regulation in Article 85 may lead to confusion in its current form, and that the article should be 

reorganized. 
 

Keywords: showing the crime scene, decision-making authority, serial procedure, special authorized 

court. 

 
GİRİŞ 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 85. maddesinin ilk fıkrasında cumhuriyet savcısının, 

kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi 

yaptırabileceği düzenlenmiştir. Aynı hüküm devamında CMK’nın 250. maddenin 1. fıkrası kapsamına 

giren suçlar bakımından, adli kolluk amirinin de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkili olduğu 

belirtilmiştir. Salt aktarılan hükümden hareketle ilk bakışta söz konusu koruma tedbiri bakımından karar 

vermeye yetkili makamın kural olarak cumhuriyet savcısı ve istisnaen de adli kolluk amiri olduğunun 

aşikar olduğu düşünülebilir. Ancak ifade edilen tespit 6352 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler 

nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.  Tartışma, 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle özel yetkili ağır 

ceza mahkemelerinin madde bakımından yetkisine ilişkin kural içeren CMK’nın 250. maddesinin 

yürürlükten kaldırılmış olmasından ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde yer alan atıf 

hükmünün düzenleme biçiminden kaynaklanmaktaydı. Çünkü söz konusu hüküm, mevzuatta CMK’nın 

250. maddesinin 1. fıkrasına göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıfların 

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine 

yapılmış sayılacağına ilişkindi ve suçlara değil mahkemeye gönderme yapılmaktaydı. Daha sonra kanun 

koyucu TMK’nın 10. maddesini 6526 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırdı ve TMK’nın geçici 14. 

maddesinde CMK’nın yürürlükten kaldırılan 250. maddesinde sayılan suçlara yapılan atıflara ilişkin 

açık bir kural öngörüldü. Böylece adli kolluk amirinin yer gösterme işlemine karar vermesini mümkün 

kılan bir yasal düzenleme oluşmuş oldu.   
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Kanun koyucu 17.10.2019 tarihli 7188 sayılı Kanun ile CMK’nın 250. maddesini seri 

muhakeme kurumunu ihdas ederek yeniden düzenlemiştir. CMK’nın 85. maddesinde aynı kanunun 250. 

maddesine yapılan atıf ise korunmaktadır. Bu durum karşısında “adli kolluk amirinin yer gösterme 

işlemi yaptırılmasına karar verebilir mi, verebilirse CMK’nın 250. maddesinde seri muhakeme 

yapılması mümkün olan suçlara mı  ilişkin yoksa TMK’nın geçici 14. maddesinde sayılan suçlara mı 

ilişkin yapılan soruşturmalar ile ilgili olarak bu kararı verebilir” soruları, 7188 Sayılı Kanun sonrasında 

yeniden tartışılmaya değer hale gelmiştir. Gerekliliğine inandığımız bu tartışmaya bir nebze de olsa 

katkı sağlamak isteğiyle bildiride yukarıda belirtilen iki temel soruya cevap aranmakta olup, CMK’nın 

85. maddesi kapsamında yer  gösterme işlemi ve konuya ilişkin mevzuat değişiklikleri hakkında kısa 

genel bilgi verildikten sonra öğretide ileri sürülen görüşlere de yer vermek suretiyle yer görme işleminin 

CMK’nın 85. maddesinin ilk fıkrası kapsamında başvuru şartlarından kararı vermeye yetkili makama 

ilişkin koşul olan ve olması gereken hukuk açısından ele alınmıştır. Öte yandan Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun kapalı infaz kurumlarından dışarı çıkma hallerine ilişkin 92. 

maddesinin 2. fıkrasında hükümlü ve tutuklulara yer gösterme işlemi yaptırmaya imkan sağlayan bir 

düzenleme bulunmaktadır. Ancak bu bildiride yukarıda ortaya koyduğumuz iki soruya odaklanmak 

istendiğinden başlı başına ayrı bir çalışma konusu olabilecek olan söz konusu düzenleme incelenmemiş, 

çalışmanın kapsamı dışı bırakılmıştır.  

I. Yer Gösterme İşlemi  

 

Hukukumuzda yer göstermeye ilişkin temel düzenleme CMK’nın 85. maddesindedir. 

Yürürlükten kaldırılan CMUK’da ise yer göstermeye ilişkin hüküm bulunmamaktaydı. Öğretide bu 

dönemde yasal dayanaktan yoksun olarak linç girişimi ile birlikte, savunma hakkı ve suçlu sayılmama 

karinesi hiçe sayılmak suretiyle kameralar eşliğinde adeta polis şovuna çevrilerek yer gösterme 

işleminin yaptırılması yönünde gelişen uygulama eleştirilmekteydi*. Eleştirileri dikkate alan kanun 

koyucu CMK’nın 85. maddesinde yer gösterme işleminin yasal dayanağını oluşturdu. Söz konusu 

düzenleme, yer gösterme işlemi hakkında 83. ve 84. maddelerin uygulanacağı şeklindeydi. CMK’nın 

keşif ve keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler başlıklı hükümlerine atıf yapan 

bu düzenleme, içerdiği belirsizlikler nedeniyle ve savunma hakkı açısından olası sıkıntılara sebep 

olabileceği endişesiyle eleştirildi† ve kanun koyucu 5353 sayılı Kanun ile hükmü değiştirme gereği 

duydu.  Böylece yürürlükte bulunan madde hükmü aşağıdaki halini almış oldu: 

 

Yer gösterme Madde 85 – (Değişik: 25/5/2005 – 5353/6 md.)  
 

* Bkz. Öztürk Bahri, Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Sırma Gezer Özge, Saygılar Kırıt Yasemin, Alcan 
Akcan Esra, Özaydın Özdem, Erden Tütüncü Efser, Altınok Villemin Derya, Tok Mehmet Can, Nazari ve 
Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s.540 vd. 
† Bkz. Karagülmez Ali, “Yer Gösterme İşlemi ve5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 85. Maddesinin 
İncelenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.57, 2005, s.67 vd; Feyzioğlu Metin, “5271 Sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.62, 2006, 
s.31 vd. 
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(1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye 

yer gösterme işlemi yaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu 
olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir.  

(2) Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasın hazır 
bulunabilir.  

(3) Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak tutanağa bağlanır. 
 
01.06.2005 tarihli Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin Yer Gösterme 

İşlemi başlıklı 28. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: 

 

Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer 
gösterme işlemi yaptırabilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci 
fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adlî kolluk âmiri de yer gösterme işlemi 
yaptırmaya yetkilidir. Bu suçlar dışında yer gösterme işlemi kolluk âmirleri tarafından yaptırılamaz. 

Yer gösterme işlemi soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak yerine getirilir. 
Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır 

bulunabilir. 
Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır. 
Bu tutanakta aşağıdaki hususlar yer alır: 
a) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve 

imzasına da yer verilir. 
b) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin 

isimlerini içerir. 
c) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları 

okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. 
d) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir. 
 
 

Aynen aktardığımız bu düzenlemelerden hareketle yer gösterme işlemi; kural olarak cumhuriyet 

savcısının kararı ile kendisine yüklenen suça ilişkin daha önce açıklama yapmış olan şüphelinin 

açıklamalarında bahsettiği ya da açıklamalarından anlaşılan veya olay yeri sayılan yere götürülerek 

şüphelinin bu yerdeki anlatımlarından ve  şüpheliye soru sorma yoluyla  alınan cevaplardan yola çıkarak 

şüphelinin daha önceki açıklamalarının maddi gerçekle örtüşüp örtüşmediğinin söz konusu yerin 

özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle saptanmasına yönelik gerçekleştirilen ve aynı zamanda 

şüphelinin açıklamalarına göre varsa delillerin elde edilmesinin hedeflendiği bir soruşturma işlemi 

şeklinde tanımlanabilir‡. Hukuki niteliği konusunda öğretide tartışma§ bulunan yer gösterme işlemini 

somutlaştırmak bakımından şu temel hususlar vurgulanabilir: 

 
‡  Yer gösterme işlemine ilişkin tanımlar için ayrıca bkz. Yıldız Ali Kemal, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Keşif 
ve Yer Gösterme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.67, S.1, 2007, s.152; Yenisey Feridun, 
Nuhoğlu Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2020, s.633; Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar 
Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.541. 
§ Bu tartışma bakımından öğretide ileri sürülen görüşler için bkz. Yıldız, s.154 vd; Öntan Yaprak, “Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Yer Gösterme İşlemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.62, S.4, 2013,  
s.1091 vd; Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku  2020,  s.633; Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, 
Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542; Ünver Yener, Hakeri Hakan, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s.307; 5353 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce yer gösterme 
işleminin niteliği konusunda değerlendirme için bkz. Karagülmez, s.64 vd. 
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Yürütülen bir soruşturma yok ise yer gösterme işlemi yapılamaz. CMK’nın 85. maddesinde salt 

şüpheliden bahsedildiği için kural olarak kovuşturma evresinde sanığa yer gösterme yaptırılamaz**. 

Sanığın belirtiği yere gidilmesi ve inceleme yapılması bu evrede ancak kural olarak keşif ile mümkün 

olabilir††. 

  

Yer gösterme işlemi bakımından kanun koyucu suç kataloğu oluşturmamış olup, suç 

bakımından sınırlayıcı başka bir koşul da öngörülmemiştir‡‡. Dolayısıyla bu işlemin oranlılık ilkesine 

uygun olmak kaydıyla tüm suçlar bakımından yürütülen soruşturmalarda uygulanması mümkündür§§. 

 

Yer gösterme işleminin yapılabilmesi için şüphelinin daha önce suçla ilgili bir açıklamada 

bulunması gerekir. Susma hakkını kullanan şüpheliye veya suçla ilgisi kurulabilecek hiçbir bilgisi 

bulunmadığı belirten şüpheliye yer gösterme yaptırılamaz***. Fakat şüpheliye yer gösterme yaptırmak 

için şüphelinin suçunu ikrar etmiş olması da gerekmez†††.Yer gösterme işlemi şüphelinin 

açıklamalarında belirtiği veya bu açıklamalardan anlaşılan yerde ya da şüpheli olay yerinde bulunduğu 

kabul etmişse olay yerinde yapılabilir. Çünkü bu işlem ile amaçlanan açıklamalar ile maddi gerçeğin 

 
** Yer gösterme işleminin kovuşturma evresinde yaptırılamayacağına yalnız soruşturma evresinde 
yaptırılabileceğine ilişkin tespit için bkz. Öntan, s.1095; Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, 
Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542; Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi 
Hukuku  2020, s. 633; Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, 
s.654; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 92. maddesinde öngörülen istisna dışında kural 
olarak kovuşturma evresinde yer gösterme işlemi yaptırılamayacağı yönündeki tespit için bkz. Yıldız, s. 165 vd;  
Yer gösterme işleminin kural olarak soruşturma evresinde yapılacağına Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 92. maddesinde öngörülen istisnai hal bakımından hükümlü ve tutuklu içinde 
yaptırılabileceğine ilişkin bkz. Ünver, Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku 2019, s. 308. 
†† Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 92. maddesinde istisnai olarak sanığın katılımıyla 
yer gösterme yaptırılmasına imkan sağlandığına ilişkin bkz. Yıldız, s.166; Neden sanık hakkında yer gösterme 
işleminin yapılmasına imkan tanınmadığının anlaşılmadığına ilişkin eleştiri için bkz. Ünver, Hakeri, Ceza 
Muhakemesi Hukuku 2019; s. 308. 
‡‡ CMK’da yer göstermeye ilişkin suç bakımından bir sınırlama/özellik bulunmadığı tespiti için bkz. Öztürk, 
Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542; 
Özbek, Doğan, Bacaksız, s.654; Öntan, s.1094. 
§§ Oranlılık ilkesine vurgu yapan bu tespit için bkz. Özbek, Doğan, Bacaksız, s.654; Aynı yönde bkz. Öntan, 
s.1095. 
*** Susma hakkını kullanan şüpheliye yer gösterme yaptırılamayacağına, ancak susma hakkını kullanmamış ve 
ifadesinde suçla ilgili bir yerden bahsetmiş şüpheliye yer gösterme yaptırılabileceğine ilişkin ilişkin bkz. 
Feyzioğlu, s.33; Aynı yönde bkz. Öntan, s.1095; Susma hakkını kullanan veya kısmen susan şüpheliye yer 
gösterme yaptırılamayacağına ilişkin bkz. Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, 
Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542; Susma hakkını kullanan şüpheliye yer gösterme 
yaptırılamayacağı tespiti için bkz. Özbek, Doğan, Bacaksız,  s.654; Susma hakkını kullanan veya ifade vermiş 
olmakla birlikte yer göstermeyi kabul etmeyen şüpheli için yer gösterme işlemi yaptırılamayacağı yönündeki tespit  
bkz. Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku  2020, s.633; Susma hakkını kullanan veya ifade vermiş 
olmakla birlikte yer göstermeyi kabul etmeyen şüpheli için yer gösterme işlemi yaptırılamayacağı, yer gösterme 
işlemine katılmayı kabul eden şüphelinin yer gösterme sırasında sorulan sorulara cevap vermeye zorlanamayacağı 
yönündeki tespitler için bkz. Yıldız, s. 164 vd. 
††† Yıldız, s. 164; Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, 
Altınok Villemin, Tok, s.542. 
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örtüşüp örtüşemeyeceğinin saptanması ve şüphelinin açıklamalarına göre varsa varsa delil elde 

edilmesidir.  

 Şüphelinin hazır bulunmadığı yerde yer gösterme yaptırıldığı söylenemez. Şüpheli yok ise 

yapılan işlem kolluk araştırması, olay yeri incelemesi veya koşulları var ise keşif olabilir.   

 

Koşulları gerçekleştiğinde şüpheli istemese bile yer gösterme işleminin yapılacağı yere 

götürülebilir‡‡‡. Ancak bu durumda yer gösterme işlemi sırasında sorulara cevap vermeye ve açıklama 

yapmaya zorlanamayacağı unutulmamalıdır§§§.  

 

Özellikle yer gösterme işleminin hukuki niteliğindeki belirsizlik sebebiyle ve CMK’nın 85. 

maddesinde yer alan yer göstermeye soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla**** müdafinin de katılması 

mümkün kılan hüküm nedeniyle şüphelinin müdafi eşliğinde alınan ifadesinde belirtmediği cevapların 

elde edilmeye çalışılması akla gelen bir olasılıktır††††. Ancak insan haklarıyla ve özellikle adil 

yargılanma hakkının bir unsuru olan dürüst işlem ilkesiyle‡‡‡‡ bağdaşmaz sonuçlara neden olacak bu 

olası uygulama bakımından elde edilen delillerin hukuka aykırı olacağından yargılamada 

kullanılmayacağı vurgulanmalıdır.  

 

Yer göstermenin bir soruşturma işlemi olduğundan, bu işlemin gizlilik başta olmak üzere 

soruşturma evresine hakim ilkelere uygun olarak yapılması gerekir.  

 

II. Yer Gösterme Koruma Tedbiri Bakımından Karar Vermeye Yetkili Makam  

 

CMK’nın 85. maddesinin ilk fıkrasında kural olarak yer göstermeye işlemi yaptırmaya yetkili 

makamın cumhuriyet savcısı olduğu öngörülmüştür. Aynı hükmün devamında CMK’nın 250. 

 
‡‡‡ Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, 
Tok, s.542; Yer gösterme işleminin yapılmasının şüphelinin özgür iradesiyle yer göstermeyi kabul etmiş olması 
ön şartına bağlı olduğu yönündeki aksi görüş için bkz. Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku 2020, s. 633; 
Öntan, s.1095 vd; Yıldız, s.165.   
§§§ Yıldız, s.166; Şüphelinin yer gösterme sırasında önceki ifadesini doğrulamaya zorlanamayacağı tespiti için bkz. 
Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, 
Tok, s.542. 
**** Düzenlemenin eleştiri ve/veya değerlendirmesi için bkz. Feyzioğlu, s.33 ; Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma 
Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542; Öntan, s.1096 vd. 
†††† Bkz. Yıldız, s.163 vd; Öntan, s. 1096; Yer gösterme sırasında şüphelinin ifadesinin alınması gerekiyorsa ifade 
merasimine ilişkin CMK’nın 147-148. maddelerinin uygulama alanı bulacağı, müdafinin hazır bulunmasına ilişkin 
kuralın burada da uygulanacağı yönündeki görüş için bkz. Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, 
Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.542 vd. 
‡‡‡‡ CMK’nın 85. maddesindeki gecikmede sakınca kavramının dürüst işlem ilkesine uygun değerlendirilmesi 
gerektiği tespiti için bkz. Özbek, Doğan, Bacaksız, s.654; Hükmün uygulanması bakımından savunma hakkıyla 
adil yargılanma hakkını kısıtlayacak işlemler yapılmamasına özen gösterilmesi gerektiği tespiti için bkz. Yıldız, 
s.164. 
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maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren suçlar bakımından, adli kolluk amirinin de yer gösterme işlemi 

yaptırılması kararı verebileceği belirtilmiştir.  

 

Öğretide adli kolluk amirinin yer gösterme kararı almaya yetkili kılınmasının yerinde olup 

olmadığı tartışılmıştır. Bir görüşe göre polis şovuna dönen CMUK dönemindeki yer gösterme 

uygulamaları adli kolluk amirine bu yetkinin verilmemesi gerektiğini açıklamak bakımından işlevseldir. 

Ancak kanun koyucu 5353 sayılı kanun değişikliği ile adeta bu uygulamayı yasallaştırmıştır§§§§.  Bir 

diğer görüşe göre kanun koyucunun tercihi sakıncalı ve aynı zamanda çelişkilidir. Çünkü mülga 

CMK’nın 250. maddesinde sayılan suçlar, kanun koyucunun ceza politikası bakımından özel önem 

verdiği, bu nedenle söz konusu suçlara ilişkin yargılama yetkisini özel yetkili ağır ceza mahkemelerine 

tanıdığı suçlardı. Oysa bu suçlar bakımından yer gösterme işlemi yapmaya karar verme ve uygulama 

yetkisinin adli kolluk amirine de verilmesiyle bu suçlar bakımından savcı pasifize edilmiş olmaktadır ki 

bu tutarlı değildir. Ayrıca polis tarafından yer gösterme işlemleri CMK’nın 85. maddesinin 2. fıkrasında 

yer alan düzenleme nedeniyle müdafi olmaksızın gerçekleştirilebileceğinden belki de gerekçesiz olarak 

şüphelinin savunma hakkı sınırlanabileceğinden düzenleme sakıncalıdır*****. Aktarmak istediğimiz son 

görüşe göre ise adli kolluğa yer gösterme işlemi yaptırma yetkisi tanıması isabetli oldurdu. Çünkü yer 

gösterme işlemi ifade alma işleminin bir parçasıdır. Ancak CMK‘da kanun koyucunun bu yetkiyi kural 

olarak savcıya verirken sadece CMK’nın 250. maddesinde sayılan suçlar açısından kolluk amirine kararı 

verme yetkisi de tanıması çelişkilidir. Çünkü belirtilen suçlar kanun koyucu tarafından ciddi nitelikte 

görülen ve ceza muhakemesi bakımından istisnai kurallara tabi tutulan suçlardır†††††.  Aktardığımız 

görüşlerdeki ortak tutarsızlık vurgusuna katılmaktayız ve olması gereken hukuk açısından hak 

ihlallerinin engellenmesi amacıyla bu yetkinin savcıya ait olması gerektiği fikrini benimsemekteyiz.  

 

Öte yandan 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle özel yetkili 

mahkemelerin madde bakımından yetkisine ilişkin kural içeren CMK’nın 250. maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesiyle mevzuatta CMK’nın 250. maddesinin 1. 

fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıfların TMK’nın 10. maddesinin 1. 

fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Bu 

dönemde adli kolluk amirinin yer gösterme işlemi yaptırmaya karar verme yetkisi bulunup bulunmadığı 

tartışmalı hale gelmiştir. Tartışmaya neden husus geçici 2. madde hükmünün düzenleme biçimiydi. 

Çünkü söz konusu maddede mülga CMK’nın 250. maddesinde sayılan suçlara yapılan atıflara yönelik 

 
§§§§ Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, 
Tok, s.541.  
***** Feyzioğlu, s. 33 vd; Aynı yönde bkz. Öntan, s. 1098.  
††††† Yıldız, s.158 vd. 
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açık bir düzenleme yer almıyor, mahkemenin yetkisine ilişkin bir yollama yapılıyordu‡‡‡‡‡. Bir görüş 

kolluk amirinin yer gösterme işlemi yaptırma yetkisi bulunmadığını savunurken diğer görüş atıf 

hükmünün TMK’nın 10. maddesinde belirtilen suçlar bakımından kolluk amirine yer gösterme işlemi 

yaptırmaya karar verme yetkisi sağladığı sonucuna ulaşmıştı§§§§§.   6526 sayılı Kanun ile kanun koyucu 

TMK’nın 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı ve TMK’ya geçici 14. maddenin 6. fıkrası olarak aşağıdaki 

hüküm ekledi:  

 

Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre 
görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış atıflar ağır ceza mahkemelerine; bu 
mahkemelerin üyelerine yapılmış atıflar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesine yapılmış sayılır. Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci 
maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamına giren suçlara yapılan atıflar, Türk Ceza Kanununda yer alan;  

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya 
suçtan kaynaklan malvarlığı değerini aklama suçuna,  

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir 
ve tehdit uygulanarak işlenen suçlara,  

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlara (305, 
318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),  

yapılmış sayılır. 
 

Aynen aktardığımız açık düzenleme nedeniyle adli kolluk amirinin yer gösterme yetkisi açısından 

doğan tereddüt de ortadan kalkmış olmuştu******. Fakat kanun koyucu 7188 Sayılı Kanun ile CMK’nın 

250. maddesini seri muhakeme kurumunu ihdas ederek yeniden düzenlemiştir. CMK’nın 85. 

maddesinde aynı kanunun 250. maddesine yapılan atıf ise varlığını halen korunmaktadır. Bu durum 

karşısında adli kolluk amirinin yer gösterme işlemi yaptırılmasına CMK’nın 250. maddesinde seri 

muhakeme yapılması mümkün olan suçlara mı yoksa TMK’nın geçici 14. maddesinde sayılan suçlara 

mı ilişkin yapılan soruşturmalar ile ilgili olarak bu kararı verebilir soruları tartışmaya değer hale 

gelmiştir.  

 

Seri muhakeme kurumu, kanunda seri muhakemeye tabi olduğu belirtilen suçlarla sınırlı olmak 

üzere şüphelinin cezasında indirim yapılarak hüküm kurulmasına imkan sağlayan ve buna karşılık 

muhakeme sürecini kısaltarak nihai olarak mahkemelerin iş yükünü hafifletmek gayesiyle ihdas edilmiş 

olan bir kurumdur. Kanımızca bu kurumun CMK’nın 250. maddesinde düzenlenmesi ile mülga 

 
‡‡‡‡‡ Geçiş hükmünün ağır ceza mahkemesinin görevine ilişkin olduğu soruşturma evresine ilişkin olmadığı tespit 
ve değerlendirmelerine ilişkin için bkz. Ünver Yener, Hakeri Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, C.I, Ankara 
2012, s. 386 vd. 
§§§§§Bu tartışmalar ve konuya ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. Öntan   s.1098 vd. 
****** Bununla birlikte 6526 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye rağmen yine de öğretide görüş ayrılıklarının 
devam ettiği söylenebilir. Adli kolluk amirinin yer gösterme kararı verme yetkisinin bulunduğunu savunan görüş 
için Yenisey Feridun, Nuhoğlu Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s.624; Ünver, Hakeri, Ceza 
Muhakemesi Hukuku 2019, s. 308; Aksi yönde bkz. Öztürk, Tezcan, Erdem, Sırma Gezer, Saygılar Kırıt, Alcan 
Akcan, Özaydın, Erden Tütüncü, Altınok Villemin, Tok, s.541. 
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CMK’nın 250. maddesine yapılan önceki atıfların yürürlükte bulunan CMK’nın 250. maddesine yeniden 

yönlendirilmesinin amaçlanmadığı söylenebilir. Çünkü sadece işlevsel bir bütünlüğü bulunan seri 

muhakeme ile basit muhakeme kurumlarının kanun içinde farklı yerlerde değil de birbiri ardına 

düzenlenmesinin hedeflendiği ve yine alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırmadan önce söz konusu iki 

kurumun düzenlenmesinin sistematik olarak isabetli olacağı anlayışından hareket edildiği 

anlaşılmaktadır. Daha açık bir anlatımla CMK’nın 250, 251 ve 252. maddeleri daha önce ilga edilmiş 

olduğundan ve uzlaştırma kurumu da 253. vd maddelerde düzenlenmiş bulunduğundan seri 

muhakemeye ilişkin hükmün CMK’nın 250. maddesine yerleştirilmesinin tercih edildiği aşikardır. Tüm 

bu sebeplerle adli kolluk amirinin CMK’nın 250. maddesinde sayılan suçlara ilişkin olarak değil   

TMK’nın geçici 14. maddesinde sayılan suçlara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalar bakımından 

şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırma yetkisinin bulunduğu kanaatindeyiz.  

 

Öte yandan CMK’nın 85. maddesinde yer alan ve CMK’nın 250. maddesi kapsamında suçlara 

atıf yapan düzenlemenin olması gereken hukuk açısından isabetli olmadığı düşüncesindeyiz. Bu tespitin 

temel dayanağı yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere yılan hikayesine dönen pek çok kanun değişikliği 

neticesinde TMK’nın geçici 14. maddesinde sayılan suçlara nihayet ulaşan atfın karmaşaya neden 

olabileceği endişesidir. Mevcut hali ile hüküm yanlış bir uygulamayla seri muhakeme kapsamındaki 

suçlar bakımından adli kolluk amirinin yer gösterme işlemi yapılmasına karar verebilmesine yol 

açabileceğinden en doğru çözüm, hükmün yeniden düzenlenmesi ve kolluk amirine yer gösterme işlemi 

yapma yetkisinin tanınmasından vazgeçilmesidir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 

 
CMK’nın 85. maddesinin birinci fıkrasında cumhuriyet savcısının, kendisine yüklenen suç 

hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabileceği düzenlenmiştir.  

Fakat 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle CMK’nın 250. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 6526 

sayılı Kanun ile TMK’ya eklenen geçici 14. maddesinin 6. fıkrasında, bazı suçlar sayılmış ve 

yürürlükten kaldırılmış olan CMK’nın 250. maddesinde listelenen suçlara yapılan atıfların bu suçlara 

yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. 7188 sayılı Kanun ile seri muhakeme kurumunu ihdas edilerek 

CMK’nın 250. maddesi yeniden düzenlenmiş ve söz konusu maddede seri muhakeme usulünün geçerli 

olduğu suçlara ilişkin bir katalog oluşturmuştur. Bununla birlikte CMK’nın 85. maddesinde yapılan atıf 

TMK’a eklenen geçici 14. maddesinin 6. fıkrasında sayılan suçlara yöneliktir ve CMK’nın 250. 

maddesinde sayılan suçlara ilişkin değildir. CMK’nın 85. maddedeki hüküm mevcut haliyle 

karışıklıklara yol açabileceği için maddenin yeniden düzenlenmesinin gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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ÖZET: Uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur ya da suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma 

sürecini yönetmek üzere uzlaştırma bürosu tarafından Cumhuriyet savcılığının onayıyla görevlendirilir. 

Görevlendirmenin yapılabilmesi için uzlaştırmacının Adalet Bakanlığının Alternatif Çözümler Daire 

Başkanlığınca belirlenen listede yer alması zorunludur. Şüpheli ya da sanığa suçlama yönelterek iddia 

faaliyetini yerine getirmek, yargılama yaparak suçlu ile suçsuzu tespit etmek uzlaştırmacının görevi 

değildir. Uzlaştırmacının görevi, sadece uzlaştırma teklifi yapmak, taraflar arasında iletişimi sağlayarak 

güvenli bir ortamda anlaşmalarına yönelik olarak müzakere yapılmasına uygun koşulları oluşturmak ve 

müzakere sürecini hukuka uygun olarak yönetmektir. Uzlaştırmacı görevini tarafların özgür iradelerine 

saygı göstererek, tarafsızlık, gizlilik başta olmak üzere etik ilkelere uygun olarak yerine getirmelidir. 

Uzlaştırma kurumundan beklenen yararların elde edilebilmesi için uzlaştırmacıların görevlerini 

layıkıyla yerine getirme erdem ve becerisine sahip olmaları lazımdır. Bildiride öğretide ileri sürülen 

görüşlere de yer vermek suretiyle uzlaştırmacı kavramı, uzlaştırmacının ceza muhakemesindeki rolü, 

uzlaştırmacı olmanın koşulları ve uzlaştırmacıların eğitimleri ele alınacak, olması gereken hukuk 

açısından somut öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.    
 

Anahtar kelimeler: uzlaştırma, fail-mağdur arabuluculuğu, uzlaştırmacı, uzlaştırmacı eğitimi, 

uzlaştırmacı sınavı.  

 

CONCILIATOR IN CRIMINAL PROCEDURE  
             

ABSTRACT: Conciliators are appointed by the conciliation bureau with the approval of the Public 

Prosecution Office to manage the conciliation process between the suspect or defendant and the victim 

or the person affected by the crime. In order for the appointment to be made, the conciliator must be 

listed by the Department of Alternative Solutions of the Ministry of Justice. The conciliator is not to 

plead by bringing charges to the suspect or defendant or to determine the guilty and the innocent by 

carrying out a trial. The conciliator is to make only conciliation proposals, to establish the conditions 

appropriate for negotiating in order to come to terms in a secure environment by ensuring 

communication between the parties and to manage the negotiation process in accordance with the law. 

The conciliator must carry out his duty in accordance with ethical principles, particularly impartiality, 
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confidentiality by respecting the free will of the parties. In order to achieve the expected benefits from 

the conciliation institution, conciliators must have the virtue and ability to perform their duties properly. 

The paper will address the concept of conciliator, the role of conciliator in criminal procedure, the 

conditions of being conciliator and the training of conciliators by including the views put forward in the 

teaching and try to develop concrete proposals in terms of de lege ferenda. 
 

Keywords: conciliation, victim offender mediation, conciliator, conciliator training, conciliator exam 

 
GİRİŞ 

Uzlaştırma; görevlendirilen tarafsız üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığında, fail ve mağdur 

arasında iletişim kurularak güvenli bir ortamda tarafların müzakere etmek suretiyle özgür iradeleriyle 

anlaşmaları durumunda suçtan kaynaklı uyuşmazlığı hem ceza hem de özel hukuk açısından 

sonlandırmayı hedefleyen alternatif bir çözüm yoludur. Onarıcı adalet programlarından birisi olan 

uzlaştırma kurumuyla sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal faydaların da elde edilmesi 

mümkündür. Bu bağlamda uzlaştırmanın taraflara yönelik temel faydaları; mağdurun suç sebebiyle 

uğradığı zararların hızla giderilmesi ve faile cezai yaptırım uygulanmamasıdır. Topluma yönelik 

faydalar ise fail ile mağdur ve yakın sosyal çevreleri arasındaki gerilimin azalması suretiyle yeni suçların 

işlenmesine zemin hazırlayan çatışmaların giderilmesi, mahkemelerinin iş yükünün azaltılması, 

toplumsal yaşam bakımından daha ağır tehlike oluşturan suç isnadlarına ilişkin ceza davalarının makul 

sürede ve daha dikkatli yürütümüne imkan sağlanması, hürriyeti bağlayıcı cezaların hükümlü dışındaki 

kişiler açısından oluşan olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi, devletin hürriyeti bağlayıcı cezaların 

infazına ilişkin mali yükünün azaltılması şeklinde özetlenebilir††††††.   

Kısaca yukarıda değinmeye çalıştığımız faydaların uzlaştırma kurumundan elde edilebilmesi 

bakımından uzlaştırmacının görevini tam ve hukuka uygun olarak yapması, öncelikli bir zorunluluktur. 

 
†††††† Uzlaştırma kavramı ve amacı için bkz. Yavuz Hakan A., “Onarıcı Adalet ve Uzlaştırma Kurumu Bağlamında 
Ceza Adalet Sisteminde Mağdurun Konumu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.6,S.23, s.103 vd;  Erdem 
Mustafa Ruhan, Eser Ferda, Özşahinli Pakize Pelin, Yüz Soruda Uzlaştırma, Ankara 2017, s.21 vd;  Öztürk Bahri, 
Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Sırma Gezer Özge, Saygılar Kırıt Yasemin, Alcan Akcan Esra, Özaydın 
Özdem, Erden Tütüncü Efser, Altınok Villemin Derya, Tok Mehmet Can, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Ankara 2019, s.59 vd; Yenisey Feridun, Nuhoğlu Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2020, s. 821 
vd; Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2019, s.838 vd; Özbek 
Mustafa, “Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.54, S.3, 
2005, s.290 vd.; Çetin Soner H., “Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 
S.82, 2009, s.6 vd; Aksoy Atilla Murat, “Uzlaşma Kurumu”, İstanbul Barosu Dergisi, C.93, S.2, 2019, s.175; Eriş 
Uğur, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Eğitimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.137, 
2018, s. 243 vd; Çakır Kerim, “Uzlaştırmanın Kapsamı ve Şartları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, C.24, S.1, 2018, s.446 vd; Ekici Şahin Meral, Yemenici Kürşat, “6763 sayılı Kanunla 
Yapılan Değişiklikler Işığında Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.13, S.1, 2018, s.447 vd; Tok Mehmet Can, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kurumu  
Hakkındaki Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler ve Uzlaştırmanın Başarısızlık Nedenleri”, Fasikül Hukuk 
Dergisi, S.105, Ağustos 2018, s.25 vd; İşten İnanç, İbrahim Sani Mert, “Uzlaştırma Kurumunun Etkinliğinin 
Artırılması: Uzlaştırma Sürecinde Karşılaşılan Hukuki ve İletişime İlişkin Problemler ile Çözümlerine İlişkin Nitel 
Bir Araştırma”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.11, Haziran 2018, s.6 vd. 
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Bu zorunluluğun yerine ne ölçüde yerine getirildiği veya getirilmediği ise salt uzlaştırma kurumu 

açısından değil aynı zamanda ceza adaleti sisteminin işlerliğine ilişkin sonuçlar açısından da belirleyici 

olabilmektedir. Çünkü uzlaştırmacının bilgisizlik ya da yetersizlik nedeniyle görevini tam yapmaması 

ya da özellikle tarafların özgür iradelerine etki ederek hatalı bir biçimde görev ifa etmesi halinde 

uzlaştırma kurumu, bizzat hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere temel hak 

ve özgürlüklere aykırılıklara yol açabilecek bir tehlikeye dönüşebilir ve/veya mağdurun uzlaştırma 

süreci içinde yeni mağduriyetler yaşamasına yol açabilir‡‡‡‡‡‡. Bu olasılıkta ceza hukukunun genel ve 

özel önleme amacıyla bağlaşmayan yeni sorunların doğması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Açıklanan 

sebeplerle uzlaştırmacının uzlaştırmacı olma koşullarının, ceza muhakemesindeki rolünün ve 

uzlaştırmacı eğitiminin, mevcut hukuki durum ile uygulamada yaşanan aksaklık ve hissedilen 

ihtiyaçların bir arada değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir. Gerekliliğine inandığımız bu 

tartışmaya bir nebze de olsa katkı sağlamak düşüncesiyle bildirinin konusu “Ceza Muhakemesinde 

Uzlaştırmacı” olarak tespit edilmiştir. Bildiride  uzlaştırmacı kavramı, uzlaştırmacının ceza 

muhakemesindeki rolü, uzlaştırmacı olmanın koşulları ve uzlaştırmacının eğitimi Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun (CMK) ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin (CMUY) ilgili hükümleri 

çerçevesinde ele alınmış, bu suretle hukukumuzda uzlaştırmacının durumuna ilişkin genel bir resim 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Konuyu olması gereken hukuk açısından değerlendirmek üzere öğretide 

ileri sürülen görüşlerden yararlanarak ve 2019 yılı içinde eğitmen olarak katıldığımız uzlaştırma 

eğitimlerinden edindiğimiz kişisel izlenimlerden de yola çıkarak somut öneriler geliştirilmeye gayret 

gösterilmiştir.  

 

I. Uzlaştırmacı Tanımı 

 

CMK’nın uzlaştırma kurumunu düzenleyen 253, 254 ve 255. maddelerinde uzlaştırmacı 

tanımlanmamıştır. Ancak söz konusu maddelerde açıkça uzlaştırmacının uzlaştırma sürecindeki 

görevleri, görevlendirilmesi usulü, uzlaştırmacının uzlaştırma teklifini nasıl yapacağı gibi pek çok konu 

detaylı olarak hüküm altına alınmıştır. Yine belirtilen maddelerde yer alan uzlaştırmayla ilgili ayrıntılı 

düzenlemelerden de hareketle uzlaştırmacının ceza muhakemesindeki fonksiyonu ile ilgili diğer temel 

hususlar çıkarılabilir. Ayrıca CMK’nın 253. maddesinin son fıkrasında uzlaştırmacıların nitelikleri, 

eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, uzlaştırmacı sicili, 

uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi şeklinde sıralayabileceğimiz 

uzlaştırmacıyla ilgili temel konularda Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleme 

yapılacağı belirtilmiştir. Bu hükme dayalı olarak yürürlüğe giren CMUY’de uzlaştırmacı 

tanımlanmıştır. Söz konusu tanım “şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki 

 
‡‡‡‡‡‡ Doğru kişilerin uzlaştırmacı olarak görevlendirilmemesinin uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına 
neden olabileceği ve ayrıca aynı nedenden dolayı bu süreçte mağdurun yeniden mağdur olmasının da söz konusu 
olabileceği yönündeki tespit için bkz. Yavuz, s.108. 
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uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk 

öğrenimi görmüş kişi” şeklindedir.  

 

Gerek CMK’da gerekse CMUY’da yer alan uzlaştırmaya ilişkin düzenlemelerden hareketle 

uzlaştırmacı kavramını somutlaştırmaya yönelik olarak şu altı temel özellik vurgulanabilir: 1) 

Uzlaştırmacı sadece uzlaştırmaya tabi suçlar bakımından ceza muhakemesinde görev yapar. Özel 

hukuka ilişkin uyuşmazlıklar bakımından alternatif çözüm yolu hukukumuzda arabuluculuk olup, 

arabulucu ile uzlaştırmacı eş anlamlı değildir§§§§§§. 2) Uzlaştırmacının görevi tarafları yargılamak veya 

suçlamayı gerçekleştirmek ya da savunmak değildir*******. Uzlaştırmacı, fail ile mağdur arasında 

uzlaştırma müzakeresinin iletişim kurulmasını sağlamak yoluyla temini ile görevlidir.  Bu nedenle 

TCK’nın 6. maddesine göre kamu görevlisi olsa da yargı görevi yapan değildir†††††††.  3)Uzlaştırmacı 

uzlaştırma bürosu tarafından Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilir. 4) Herkes uzlaştırmacı 

olarak görevlendirilemez. Uzlaştırmacı olmak için Adalet Bakanlığının Alternatif Çözümler Daire 

Başkanlığınca tutulan sicile kayıtlı olmak ve belirlenen listede yer almak gerekir. 5) Uzlaştırmacı 

tarafsızdır, faaliyetlerini tarafların özgür iradelerine saygı göstererek, gizlilik başta olmak üzere etik 

ilkelere uygun olarak yerine getirmek zorundadır. 6) Uzlaştırma teklifi sadece uzlaştırmacı tarafından 

yapılabilir‡‡‡‡‡‡‡. Sıraladığımız bu özelliklerden hareketle uzlaştırmacı, “uzlaştırma bürosu tarafından 

uzlaştırmacı listesinden Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen, ceza muhakemesinde 

uzlaştırma kapsamında olan suçlar bakımından uzlaştırma teklifini yaparak tarafların özgür iradeleriyle 

anlaşmalarını temine yönelik uzlaştırma müzakerelerini başlatan, tarafsızlık, gizlilik başta olmak üzere 

etik ilkelere uygun olarak bu müzakerelerin yürütümünde iletişim olanağı geliştirerek kolaylaştırıcılık 

sağlayan, uzlaştırma müzakerelerin güvenli bir ortamda hukuka uygun olarak yürütümünden sorumlu 

olan ve TCK’nın 6. maddesine göre kamu görevlisi sıfatını taşıyan kişi” şeklinde tanımlanabilir. 

 

 
§§§§§§ Hukukumuzda Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu’nun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte 
arabuluculuk ve uzlaştırma terimlerinin hukuki kullanım alanlarının netleştiği söylenebilir. Önceki süreçte   
karşılaştırmalı hukukta kullanılan “victim-offender mediation” teriminin fail -mağdur arabuluculuğu şeklinde 
tercüme edildiği ve arabuluculuk teriminin fail -mağdur nitelendirilmesi yapılmak suretiyle uzlaştırma anlamında 
da kullanıldığı görülmektedir. Örneğin bkz. Özbek Mustafa Serdar, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ‘Ceza 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk’ Konulu Tavsiye Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C.7, S.1, 2005, s. 127; Arabuluculuk ve uzlaştırma terimlerinin anlamsal farklarına ilişkin tartışma için bkz.  Özbay 
İbrahim, “Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C.8, S.3-4, 2004, s. 390 vd.  
******* Uzlaştırmacının ne iddia görevinin ne de yargılama görevinin bulunduğu, uyuşmazlığın esasına girmesinin, 
maddi gerçeği araştırmasının söz konusu olmadığı, bu sebeple tam bir yargı görevi de yapmadığı, yargı benzeri 
bir görev yaptığı tespitleri için bkz. Yenisey, Nuhoğlu, s.823; Uzlaştırmacının ne vekil ne de müdafi olduğu 
yönündeki tespit için bkz. Özbek, Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma, s.313. 
††††††† Uzlaştırmacının yargı görevi yapmadığı, yargı benzeri bir görev yaptığı tespiti için bkz. Yenisey, Nuhoğlu, 
s.823. 
‡‡‡‡‡‡‡ Cumhuriyet savcısının, hakimin veya kolluğun yaptığı uzlaştırma teklifinin yok hükmünde olduğuna ilişkin 
tespit için bkz. Yerdelen Erdal, “Uzlaştırmanın Şartları”, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, 
(Ed. Mustafa Serdar Özbek, Orhan Cüni, Merve Özcan), Ankara 2019, s.48. 
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II. Uzlaştırmacının Ceza Muhakemesindeki Rolü  

 

Yürütülen soruşturma veya kovuşturmada uzlaştırma bürosu tarafından Cumhuriyet savcısının 

onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacının görevi hakimlik ya da savcılık yapmak değildir. Bu sebeple 

tarafları yargılayamaz ya da suçlayamaz§§§§§§§. Onun görevi etik ilkelere******** uyarak, tarafların 

müzakere edebilmelerine olanak sağlamaya yönelik olarak taraflar arasında iletişim kurmak, 

uzlaştırmanın ne olduğunu, sonuçlarını, sağladığı faydaları tarafların anlayabileceği bir dilde anlatmak, 

taraflar özgür iradeleriyle müzakere etmek için istekli olmaları durumunda müzakere sürecinin güvenli 

bir ortamda saygı ve nezaket kuraları içinde ve hukuka uygun olarak yürütülmesini temin etmekten 

ibarettir. Uzlaştırmacının ceza muhakemesi sürecindeki görevlerini basamak basamak detaylandırmak 

gerekirse şu hususlara dikkat çekmek istemekteyiz:  

 

CMK’da ve CMUY’da öngörülen kuralara uygun olarak faaliyet gösterecek olan uzlaştırmacı 

görevlendirildiğinde öncelikle uyuşmazlık hakkında bilgi sahibi olmak için ilgili belgelerin örneklerini 

okumalıdır. Özellikle uyuşmazlığın anlık bir öfkeyle mi oluştuğu veya geçmişe dayalı olup olmadığı, 

tarafların yaşı, sosyal konumu, suç teşkil ettiği iddia edilen fiilin ne olduğu ve gerçekleşme biçimi gibi 

hususlar uzlaştırmacı için hem taraflarla iletişime geçerken dikkat etmesi gereken hususları saptamakta, 

hem de taraflarla iletişim sırasında takip edeceği stratejiyi belirlemekte yol gösterici olacaktır. Bu imkanı 

oluşturmak için CMUY’nın 16. maddesinde soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alıp uzlaştırma 

için gerekli olan belgelerden Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin örneklerinin 

uzlaştırmacıya ulaştırılmasına yönelik hüküm yer almaktadır††††††††. Bu noktada uzlaştırmacının eriştiği 

 
§§§§§§§ Yenisey, Nuhoğlu, s.823. 
******** Uzlaştırmacıların uyması gereken etik ilkeler CMUY’nın 6. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bu hüküm 
Avrupa Komisyonunun desteği ile hazırlanan Arabuluculuğa Dair Avrupa Kurallarının esas alınması suretiyle 
hazırlandığından düzenlemenin uluslararası asgari bir standardı içerdiği söylenebilir. CMUY’nın 6. maddesinde 
yer alan etik ilkeler şöyledir: “Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, 
tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen 
gösterir. b) Adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu 
hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. c) Görevini yerine getirirken taraflara nazik ve saygılı davranır. Tarafların 
birbirlerine saygılı davranmaları ve müzakerelere iyi niyetle katılmaları konusunda tarafları bilgilendirir. ç) 
Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa 
karşı bir tavır takınamaz. d) Görevini yerine getirirken taraflar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, itibar ve güveni sarsıcı davranışlarda bulunamaz. 
e) Taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaştırmanın sonucuna yönelik doğrudan 
veya dolaylı, malî veya diğer menfaatinin bulunması ya da taraflardan biri için uzlaştırma dışında bir yetkiyle 
görev yapması gibi bağımsızlığı veya taraflarla arasındaki menfaat çatışmasını etkileyebilecek ya da bu izlenimi 
verebilecek durumları açıklamadan görev yapamaz veya göreve devam edemez. f) Görev yaptığı olayla ilgili 
olarak daha sonra vekil veya müdafii olarak görev üstlenemez. g) Tarafsızlığından kuşku duyulmasına yol açacak 
şekilde kendisine veya bir başkasına doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir menfaat temin edemez. ğ) 
Görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü davranıştan 
kaçınır.”  
†††††††† Bu hükümden hareketle CMUY’nin bütünündeki mevcut bir sıkıntıya da dikkat çekmek istiyoruz. CMUY 
bazı hükümleri UYAP düşünülerek oluşturulmamıştır. 
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belge örneklerinden uyuşmazlığın özelliklerine ilişkin tereddüt duyması halinde Cumhuriyet savcısıyla 

iletişime geçmesinin yararlı olabileceğine dikkat çekmek gerekir.   

 

Ceza muhakemesi sürecinde uzlaştırma teklifi yapmak sadece uzlaştırmacıya ait bir yetki ve 

görevdir. Uzlaştırmacı bu görevi bakımından öncelikle bir aylık serinleme süresini dikkate almalı, suç 

teşkil ettiği düşünülen fiilin üzerinden bir ay geçmeden uzlaştırma teklifini gerçekleştirmemelidir. 

Uzlaştırmacı CMK’da CMUY’da ve öngörülen usule ilişkin tüm yükümlülüklerine uygun olarak ve 

özellikle aydınlatma görevini tam olarak yerine getirerek bizzat gerçekleştirmelidir. Uzlaştırma 

teklifinin tebliğ ya da istinabe sureti ile gerçekleştirilmesi gerekiyorsa uzlaştırma teklifini içerir 

açıklamalı tebligat ya da istinabe evrakını titizlikle hazırlamalıdır. Uzlaştırma teklifi reddedilirse tüm 

evrakları hızla uzlaştırma büroya ulaştırmalıdır. Uzlaştırma teklifi kabul edilirse müzakere için hem 

güvenli hem de tarafsızlığını hissettiren uygun bir ortam tespit edip, görüşme yer ve saatini belirlerken 

tarafların özel durumlarını da dikkate almalıdır.  

 

Müzakerenin gerçekleşeceği yere taraflardan önce gelmeye dikkat etmeli‡‡‡‡‡‡‡‡, tarafların 

önceden görüşerek yeni tartışmalara başlamasına zemin hazırlamamalıdır. Uzlaştırma müzakerelerinin 

gizliliği ilkesine riayet etmeli, müzakereye katılma yetkisi olmayanların toplantıya katılımına izin 

vermemelidir. Bu noktada tarafların müzakereye kimlerin katılabileceğini bilmeyebilecekleri, 

yakınlarına ya da kendilerine söz konusu husus açıklanırken yeterli bilgi verilmemesinin ya da sert 

davranılmasının uzlaştırma ihtimalini azaltacağı göz önünde tutulmalıdır. Uzlaştırmacı açılış 

konuşmasına önem vermeli, sadece prosedürel bir zorunluluk olarak görmemeli, sürece nasıl 

başlandığının sonucu belirleyebilecek bir faktör olduğunu, bu aşamada müzakere kuraların konulduğunu 

unutmamalıdır. Müzakere sürecini taraflardan birinin kontrol etmesine neden olmayacak şekilde 

yönetmelidir. Nazik, saygılı olmalı, sürece tarafların eşit şekilde katılımı olanağını oluşturmalıdır. 

Gereksiz yakınlıklar kurmanın sürecin kontrolünü kaybetmesine yol açacağını uzlaştırmacı 

unutmamalıdır. Tarafların konuşmasını, kendilerini saygılı bir biçimde ifade etmesini engellememelidir. 

Ancak müzakerede hedefin tarafların birbirleriyle ve/veya varoluşlarıyla ilgili tüm problemlerini 

çözmek olmadığı da unutulmamalı, müzakereye açık hususlarının çerçevesi net olarak uzlaştırmacı 

tarafından çizilmelidir§§§§§§§§.  

 

Özellikle uzlaştırmanın sonuçlarını tarafların anlayabileceği bir üslup seçerek, yanıltmadan 

ortaya koymak çok önemlidir. Kovuşturma sonucunun ne olacağı ,ne miktarda ceza alınacağı, beraat 

kararı verilmesi ihtimalinin düşüklüğü ya da yüksekliği gibi tahminlerini açıklamaktan uzlaştırmacı 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Demir Şamil, “Uzlaştırma Müzakeresi”, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı, (Ed. 
Mustafa Serdar Özbek, Orhan Cüni, Merve Özcan), Ankara 2019, s.186. 
§§§§§§§§ Bkz. Yenisey, Nuhoğlu, s.836; Demir, 196 vd. 
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kaçınmalıdır. Özellikle uzlaştırmacı, tarafların edimli ve edimsiz uzlaşabileceğini, ancak edimli 

uzlaştırmada edimin hukuka uygun olması gerektiğini, uzlaşmaya varılması durumunda edimli 

uzlaşılmışsa edimin ifası şartıyla özel hukuka ilişkin talep ve dava hakkının ortadan kalkacağını, edimli 

uzlaştırmada edimin bir defada ifası yerine hukuk düzeni içinde seçeneklerin mevcut olduğunu ortaya 

koymalıdır. Yine uzlaştırmacı, uzlaştırma görüşmelerinin gizliliği kuralı, uzlaştırmada elde edilen yeni 

bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılamayacağı, edimli uzlaştırma halinde edimin ifasıyla birlikte 

edimsiz uzlaştırmada uzlaştırma belgesinin onaylanmasıyla özel hukuka ilişkin talep ve dava haklarının 

sona ereceği ve ceza muhakemesine devam edilmeyeceği, faile ceza verilmeyeceği hususlarında 

aydınlatma yükümlüğünü tam olarak yerine getirmelidir.  

 

Müzakerelerin sonucuna göre CMK ve CMUY’de öngörülen sürelere uyarak gerekli evrakları 

hazırlayıp uzlaştırma büroya evrakları teslim etmekte titizlik göstermelidir.  

 

III. Uzlaştırmacı Olmanın Koşulları  

 

Yürütülen soruşturma veya kovuşturmada uzlaştırma bürosu tarafından Cumhuriyet savcısının 

onayıyla uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilmek için Adalet Bakanlığının Alternatif Çözümler Daire 

Başkanlığınca tutulan uzlaştırmacı siciline kayıtlı olmak ve ilgili uzlaştırmacı listesinde de yer almak 

gerekir. Bu gereklilik CMK’nın 253. maddesinde “Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi 

görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden 

görevlendirilir” hükmüne dayanmaktadır.  Kanun koyucu yukarıda aktarılan kanun hükmü ile 

uzlaştırmacı listesinde yer almak bakımından uzlaştırmacının avukat ya da hukuk öğrenimi görmüş 

olması koşulunu öngörmüş, CMK’nın 253. maddesinin 25. fıkrasında da uzlaştırmacı siciline ve 

listelerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yönetmelikle yapılacağını belirtmekle yetinmiştir. Bu hükme 

dayalı olarak uzlaştırma siciline kaydolabilmenin şartları CMUY’nin 48. maddesinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu hükme göre sicile kayıt için gereken şartlar uzlaştırmacı olmanın koşulları olarak da 

nitelendirilebilir. Koşulları incelemeden önce genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kanun 

koyucunun uzlaştırmacı olabilmek bakımından aranması gereken koşulları kanun ile düzenlemesinin 

daha isabetli olacağı, mevcut düzenlemenin idarenin yasallığı ilkesiyle çeliştiği söylenebilir. Çünkü 

aşağıda belirtileceği üzere yönetmelikte yer alan bazı koşullar kanuna dayanmamakta olup, hukuka 

aykırıdır. Olması gereken hukuk açısından Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu’nun yol 

gösterici olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü söz konusu Kanunda açıkça arabuluculuk siciline 

kaydolmak için gereken koşullar düzenlenmiş*********,  bir başka deyişle bu hususların hüküm altına 

 
********* Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu’nun 20. maddesinde  düzenlenen bu koşullar: Türk vatandaşı 
olmak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, tam ehliyetli olmak,  5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 
yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
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alınması isabetli bir biçimde yönetmeliğe bırakılmamıştır. CMUY’nin 48. maddesinde düzenlenen 

koşulları şöyle açıklanabilir:  

 

 -Türk vatandaşı olmak: Bu koşul bakımından özellikle çifte vatandaşlık halinde 

vatandaşlıklardan birisinin Türk vatandaşlığı olması durumunda koşulun gerçekleşmiş olacağı 

vurgulanmalıdır.  

 

-Tam ehliyetli olmak: Karşıt kavram yoluyla şart değerlendirildiğinde sınırlı ehliyetsizler ile 

tam ehliyetsizlerin uzlaştırmacı olamayacağı sonucuna varılmaktadır.  

 

- Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak: Bu şart bakımından Avukatlık Kanunu’nun ek 1. 

maddesi hükmüne dayalı olarak baroya kayıtlı olmayan avukatların uzlaştırmacı olup olamayacağı 

sorusu akla gelebilir. Hukukumuzda baroya kayıtlı olmayan avukatlar da mevcuttur†††††††††. Salt söz 

konusu koşul göz önüne alınırsa ortaya koyduğumuz soruya olumsuz yanıt verilmesi gerektiği 

düşünülebilir. Ancak kanımızca bu yorum hatalı olacaktır. Çünkü öncelikle baroya kayıtlı olmayan 

avukatlar da hukuk fakültesinden mezundurlar ve aşağıda inceleneceği üzere baroya kayıtlı olmayan 

avukatlar açısından “hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden 

mezun olmak” şartını sağlamaları nedeniyle tabi oldukları mevzuatta ayrık bir düzenleme yok ise 

uzlaştırmacı olmalarına engel bir neden bulunmadığı sonucuna varmak gerekir. Kaldı ki ulaşılan sonuç 

CMK’nın 253. maddesinin 24. fıkrasındaki düzenleme ile de desteklenebilir. Çünkü bu hükümde 

avukatların uzlaştırmacı olabilmeleri açısından baroya kayıtlı olmamaları ya da olmamaları bakımından 

bir ayrıma gidilmemiştir. Avukatların uzlaştırmacı olabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla Avukatlık 

Kanunu’nun ek 1. maddesine dayanarak baroya kayıtlı olmayan avukatların uzlaştırmacı olamayacağı 

sonucuna ulaşmak, kanunda belirtilmeyen bir koşulun yönetmelikte ihdas edildiğini savunmayı 

gerektirir ki bu yorum idarenin yasallığı ilkesi ile bağdaşmayacaktır. Tüm bu sebeplerle kanımızca 

yönetmelikte avukatlarla ilgili boraya kayıtlı olmak koşuluna yer verilmesi isabetsizdir. 

 

 -Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun 

olmak‡‡‡‡‡‡‡‡‡ veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, 

 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin 
suçlarından mahkum olmamak, terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak, arabuluculuk eğitimini 
tamamlamak ve Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak şeklinde sıralanabilir.  
††††††††† Avukatlık Kanunu’nun ek 1. maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 
asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır.” hükmü yer 
almakta olduğundan belirtiğimiz durumunun dayanağı söz konusu hükümdür.  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Uygulamada stajyer avukatlar yönünden staj süresi içinde henüz avukat sıfatıyla baroya kayıtlı olmamaları 
sebebiyle stajyer avukatların uzlaştırmacı olup olamayacağı sorusu tereddüt oluşturmuş olup konuya ilişkin 
tereddüttü gidermek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısında isabetli olarak 
olumlu sonuca ulaşılmıştır. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün15.03.2017 tarih ve 19120602-045-
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idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim 

yapmış olmak: Bu koşul “kim uzlaştırmacı olur” ve” kim uzlaştırmacı olmalıdır” soruları bakımından 

tartışılması gereken en temel düzenlemedir. Meselenin detaylarını ortaya koymak bakımından iki ana 

soru üzerinden konuyu ele almak istiyoruz:  

 

1) CMK’nın 253 maddesinin 24. fıkrasında uzlaştırmacıların avukatların ve hukuk öğrenimi 

görmüş kişilerin§§§§§§§§§ yer aldığı listeden görevlendirileceği belirtilmektedir. Yönetmeliğin 

aktardığımız ilgili hükmünde ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, 

idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim 

yapmış olmak koşulu seçimlik olarak öngörülmüştür. Sıralanan fakültelerden mezunlar hukuk öğrenimi 

görmüş kişiler midir? Yoksa yönetmelikte kanunda olmayan bir düzenleme ile idarenin yasallığı ilkesine 

aykırı olarak********** hukuk eğitimi görmeyenlere uzlaştırmacı olmanın yolu mu açılmıştır? Benzer bir 

tartışma, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte 

bulunan 26.07.2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa 

Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 15. maddesinin iptalinin istendiği Danıştay 

10. Dairesinde görülen 2007/6843 esas sayılı davada yapılmış, oy çokluğu†††††††††† ile hukuk bilgisine 

programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 

dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanların "hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı" olarak kabul 

 
02-0278-2017 E.685/18140 sayılı görüş yazısı için bkz. http://d.barobirlik.org.tr/2018/20180426145608999.pdf, 
(12.11.2020) 
§§§§§§§§§ Öğretide hukuk öğrenimi görmüş kişiler ifadesinin muğlak olduğu ve avukatlık yapmayan hukuk fakültesi 
mezunlarını kapsayacak şekilde ifadenin yorumlanması gerektiği görüşü için bkz. Özbek, Doğan, Bacaksız, s.861; 
Ayrıca bkz. Erdem, Eser, Özşahinli, s.63 vd;  Hukuk fakültesi mezunları dışındaki uzlaştırmacıların kimler 
olabileceği ve buna kimin, hangi kıstasa göre karar vereceği hususunun net olmadığı, gerek kanun gerekse 
yönetmelikteki düzenlemelerin uzlaştırmanın bir onarıcı adalet kurumundan ziyade salt bir alternatif hukuki 
uyuşmazlık çözme yöntemi olarak öngörüldüğünü gösterdiği, bu düzenlemelerin sosyolog, psikolog, rehberlik ve 
psikolojik danışma uzmanı, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek mensuplarının uzlaştırmacı olma imkanı 
bulunmazken sırf müfredatında bir takım genel hukuk bilgisi dersleri bulunan işletme, iktisat, ekonometri, 
muhasebe, maliye, kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olan kimseler ile herhangi bir bölümden mezun olup 
örneğin deniz ticareti hukuku gibi herhangi bir hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış olan kimselere 
uzlaştırmacı olabilme  imkanı yarattığı yönündeki tespitler için bkz.Yavuz, s.108. 
********** Yönetmeliğin CMK’ya aykırı olduğu yönünde katıldığımız görüş ve eleştiriler için bkz. Erdem, Eser, 
Özşahinli, s.63 vd; Eriş, s.255 vd; Metiner Erçağ, Köken Enes, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğine 
İlişkin Değerlendirmeler”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, Temmuz 2019, s.228. 
†††††††††† İsabetli bulduğumuz karşı oy gerekçesi şöyledir: ‘271 sayılı Yasa'nın 253. maddesinin 9. fıkrasında 
duraksamaya yer bırakmayacak açıklıkta, uzlaştırmacının, avukat veya "hukuk öğrenimi görmüş kişi" olması 
zorunlu tutulmuştur. Bu durumda, Yönetmeliğin 15. maddesinin, hukuk fakültelerinden mezun olanlar dışında, 
hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye 
alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapanların "uzlaştırmacı" olarak görevlendirilmesine olanak tanıyan 
(b) bendinin de Yasa'ya aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından anılan hükmün iptali gerekmektedir. Nitekim, 
Yasadaki "hukuk öğrenimi görmüş" ifadesinden, hukuk alanında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmanın 
anlaşılması gerektiğinde duraksama bulunmamaktadır. Zira belli bir alanda "yükseköğrenim görme" ile 
kastedilen, o alan ile bağlantılı bir alanda da yükseköğrenim görme değil, bizzat o alanda lisans veya lisansüstü 
öğrenim görerek diploma almaktır”. Bkz. Danıştay 10. Dairesi, E. 2007/6843, K. 2011/2365, Danıştay Dergisi, 
Y.41, S.128, 2011,  s.262. 
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edileceği yolundaki 15. maddedeki düzenlemelerin hukuka aykırı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştı‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.   

 

2) Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer vermek ne demektir? Alternatif Çözümler 

Daire Başkanlığının konuya ilişkin uygulaması; hukuk bilgisine programlarında yeterince yer vermek 

ifadesinin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme 

fakültesi açısından anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza 

muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret 

hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisinin başarılı bir biçimde alınmış olması 

şeklinde anlaşılması yönündedir§§§§§§§§§§. Yine ön lisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık 

yüksek öğrenimini yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da belirtilen 

derslerden en az ikisini, ön lisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde 

görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş bulunmaları halinde koşulun gerçekleştiği kabul 

edilmektedir***********. Kanımızca yalnızca bu uygulama bile yönetmelik hükmünün değiştirilmesini 

gerekliliğini ortaya koymak bakımından yeterlidir. Çünkü “hukuk bilgisine programlarında yeterince 

yer verilen” nitelendirmesi sadece yukarıda sıraladığımız derslerin iki tanesinin başarılmış olması 

halinde sağlanıyor kabul edildiğinde uzlaştırma sürecinde gerekli temel ceza ve ceza muhakemesi 

hukuku bilgisine sahip olmayan ilgili fakülte mezunlarının uzlaştırmacı olması ihtimali gündeme 

gelmektedir. Örneğin lisans eğitiminde hatta dikey geçiş yapanlar bakımından ön lisans programında 

sadece hukuk derslerinden hukukun temel kavramları ve borçlar hukuku derslerini almış ve başarmış 

olan kişinin durumu böyledir. Yalnızca söz konusu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencinin çoğu kez 

cezai yaptırımla diğer yaptırımlar arasındaki farkı bile idrak etmekten uzak olabildiği uzlaştırma 

eğitimleri sırasında edinilmiş kişisel bir tecrübe olarak ifade edilebilir. Bu noktada uzlaştırma 

eğitimlerinde eksiklerin tamamlanabileceği, zaten uzlaştırmacı olmak bakımından sınavda başarılı 

olmak koşulunun arandığı, böylece uzlaştırma sürecini sağlıklı bir biçimde yönlendirmek bakımından 

gerekli temel ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisine sahip olmayanların sınavda eleneceği ve 

sıkıntının bertaraf edildiği de söylenebilir. Ancak bu düşünce kanımızca uzlaştırma eğitiminin iyi 

planlanmış ve uygulanmış olması ile ayrıca sınavın amacına uygun olarak tasarlanmış olması şartlarıyla 

savunulabilir niteliktedir.   

 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Karar için bkz. Danıştay 10. Dairesi, E. 2007/6843, K. 2011/2365, Danıştay Dergisi, Y.41, S.128, 2011, 
s.255 vd. 
§§§§§§§§§§ Öğretide Ekici Şahin ve Yemenici, uzlaştırmacının uzlaştırma işlemlerini gereği gibi yerine getirebilmesi 
için temel ceza ve ceza muhakemesi hukuku kavramlarına vakıf olması gerektiğini, bu sebeple hem Alternatif 
Çözümler Daire başkanlığınca belirlenen derslerden en az üçünün alınmasının ve bu derslerden birinin mutlaka 
ceza hukuku ya da ceza muhakemesi hukuku olması gerektiği görüşünü ileri sürmektedirler. Ekici Şahin, 
Yemenici, s.482. 
***********  Bkz. https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/sikca-sorulan-sorular, (E.12.11.2020) 
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Düzenlemenin eleştirilebilecek bir diğer yönü polis akademisi mezunlarının da uzlaştırmacı 

olmasının önünü açmasıdır. Özellikle üniformasıyla müzakerelerini yürüten veya polis olduğunu 

söyleyen uzlaştırmacının tarafların özgür iradelerine etki etmediğini söylemek gerçekçi 

gözükmemektedir. Kanımızca 2019 yılında yapılan değişiklikle polis akademisi mezunları açısından 

oluşan bu sonucun doğurabileceği sıkıntıyı bertaraf etmek için bir çözüm, yolu olarak Emniyet 

Teşkilatında ve diğer kolluk teşkilatlarında görevli olanların uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini 

engelleyen yasal bir düzenlemeye gidilmesidir.  

 

Son olarak bu koşul bakımından olması gereken hukuk açısından uzlaştırmacılığın sadece hukuk 

fakültesi mezunları tarafından yapılması noktasında ileri sürülen öneriyi ele almak istiyoruz†††††††††††. 

Bu öneriye hukuk fakültesi mezunu olmayanların uzlaştırma sürecini sağlıklı bir biçimde yönlendirmek 

bakımından gerekli temel ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisine sahip olmadıkları ve uzlaştırma 

eğitiminde de bu bilgiye sahip hale gelmediklerini düşündüğümüzden ve yapılmış olan uzlaştırma 

sınavında ortaya çıkan yüksek başarı yüzdesinden‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ hareketle mevcut durum karşısında 

katılmaktayız. Ancak olması gereken hukuk açısından uzlaştırmacı olmanın hukuk fakültesi mezunu 

olmak şartına bağlanmaması gerektiği yönündeki görüşe iştirak etmekteyiz§§§§§§§§§§§. Görüşümüzü 

kısaca açıklamak gerekirse kanımızca taraflar arasında iletişimi sağlamak ve uzlaştırma müzakeresi 

yürütmek becerisine sahip olmak salt hukuk fakültesi mezunlarının sahip olduğu ya da mutlaka sahip 

olabileceği bir husus değildir. Oysa uzlaştırma sürecinde başarı açısından uzlaştırma sürecini sağlıklı 

bir biçimde yönlendirmek bakımından gerekli temel ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisine sahip 

olmak ön şarttır ancak aynı zamanda iletişim ve müzakere yönetimi becerilerine de sahip olmak da 

vazgeçilemez zorunluluklardır. Her hukuk fakültesi mezununun kural olarak uzlaştırma sürecini sağlıklı 

bir biçimde yönlendirmek bakımından gerekli temel ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisine sahip 

olduğu yönünde bir genelleme yapılabilir. Ancak iletişim ve müzakere yönetimi becerilerine sahip 

olmak açısından aynı genelleme yapılamaz. Aksine pek çok hukukçu bu beceriyi mesleki tecrübe 

sonucunda elde edebilmektedir ya da hiç edinilememektedir. Kanımızca uzlaştırma için gerekli temel 

hukuk bilgisi de iletişim ve müzakere yönetimi becerilerini oluşturmak bakımından lazım gelen teorik 

ve pratik bilgi de gerek hukukçular gerekçe diğer lisans mezunları açısından edinilebilir niteliktedir. 

Fakat aşağıda belirtileceği üzere hukukçular ile diğer lisans mezunlarının eğitimleri farklı 

planlanmalıdır. Doğru bir eğitim planlamasıyla ve amacına uygun bir sınav ile hukukçu olmayan lisans 

 
††††††††††† Sadece hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olması yönündeki önerilere örnek olarak bkz. 
Feyzioğlu'ndan Uzlaştırmayı İyileştirecek Öneriler, https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/feyzioglundan-
uzlastirmayi-iyilestirecek-oneriler-80536,  (E.12.11.2020) 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Yapılan ilk uzlaştırma sınavına eğitim alarak 30.700 kişi katılmış 28.500 kişi uzlaştırmacı olmuştur. 
Başarı oranı yaklaşık %93’tür. Bkz. Alas Enver, “ Bakan Gül: 2018 Yılı Ocak ve Şubat Ayındaki Uzlaşmayla 
Sonuçlanan Dosya Sayısı 28 bin 872...”, https://www.hurriyet.com.tr/bakan-gul-2018-yili-ocak-ve-subat-
ayindaki-uzl-40789226,  (E.12.11. 2020) 
§§§§§§§§§§§ Yavuz, s.108. vd, Aksi yönde bkz. Erdem, Eser, Özşahinli, s.83 vd. 
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mezunlarının da başarılı uzlaştırmacılar olarak faaliyet göstermesi teorik olarak imkan dahilindedir. 

Ancak bu görüşe karşıt olarak hukuk fakültesi mezunlarının sayıca çok olduğu gerekçesiyle diğer 

fakültelerden mezun olanlara uzlaştırma sürecini sağlıklı yürütmeleri açısından gerekli eğitimin 

verilmesinden hukukçulara uzlaştırma sürecini yürütmek açısından gerekli iletişim ve müzakere 

yönetimi becerilerini oluşturmak bakımından lazım gelen teorik ve pratik bilgiye ilişkin eğitimin 

verilmesinin makul bir tercih olacağının da ifade edilebileceği muhakkaktır. 

 

  - Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak: Bu koşul yönünden taksirle işlenen suçlar 

açısından mahkumiyetin söz konusu koşulun oluşmasını engellemeyeceği vurgulanmalıdır. Yine henüz 

kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok iken sadece kasten işlenmiş bir suçtan dolayı soruşturma veya 

kovuşturma yapılıyor olması diğer koşullara ilişkin bir eksiklik bulunmaması şartıyla uzlaştırmacı 

olmaya engel teşkil etmeyecektir. Koşulun anlamını izah ettikten sonra koşul bakımından asıl 

tartışılması gereken meseleyi, düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığı meselesini ele almak 

istemekteyiz************.  Öncelikle uzlaştırmacı olmak bakımından kanunda olmayan şartların 

doğrudan yönetmelikle düzenlemesinin idarenin yasallığı ilkesiyle bağdaşmadığını savunuyoruz. 

CMK’nın 243. maddesinin son fıkrasında uzlaştırmacıların niteliklerine ilişkin yönetmelikle düzenleme 

yapılacağına ilişkin hüküm aksi sonuca varmak bakımından yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca 

düzenlemenin hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir unsuru olan ölçülülük ilkesiyle çeliştiği kanaatindeyiz. 

Çünkü yönetmelikte kasıtlı suçlar açısından mahkumiyete ilişkin ceza miktarına ilişkin ya da mahkum 

olunan suçlara bir özelleştirmeye gidilmemiştir. Sadece adli para cezasına mahkumiyet ya da kısa süreli 

hapis cezasının kural olarak alt sınırı olan bir ay süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde bile 

uzlaştırmacı olabilme yeterliliği ortadan kalkmaktadır ki bu sonuç Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. 

maddesinde hakim ve savcı adayları açısından öngörülen koşuldan bile daha ağırının uzlaştırmacılar 

için geçerli olması anlamına gelmektedir. Daha açık bir anlatımla bu koşul nedeniyle uzlaştırmacı 

 
************ “05.08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 
Yönetmeliğinde, uzlaştırmacı olabilmek için aranan şartlarda, genel bir ifade ile “Kasten işlenmiş bir suçtan 
mahkum olmamak” ibaresi düzenlenmiştir. Uzlaştırmacının görev alanına giren suçların alt sınırı - üst sınırı ve 
uzlaştırmacılık düşünüldüğünde, böyle bir sınırın düzenlenmemiş olmasının, işin mantığına uygun olduğu 
düşünülse de, Hakimler Savcılar Kanunun 8 inci maddesinde, hakim savcı adaylarında aranan şartlar arasında, 
üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza almaması hükmü düzenlenmiştir. Uzlaştırmacılık kurumunun mahiyeti 
düşünüldüğünde, herhangi bir kamu görevlisi gibi değerlendirilemeyeceği açıktır. Yapılan incelemede, başvuranın 
uzlaştırmacı siciline kayıt talebinin, “Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak” şartının sağlanmamış olması 
nedeniyle, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48/3-d bendi uyarınca reddedilmesinde hukuka 
aykırılık tespit edilmemiş olsa da, iddia merci olan savcılar ve karar merci olan hakimler için 3 ay gibi bir üst 
sınır düzenlenmişken, uzlaştırmacılar için hiçbir süre tayin edilmemiş olmasının hakkaniyete aykırı olacağı açıktır. 
Bu hususta gereken üst sürenin tayini için, mevzuat değişikliği yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmak 
suretiyle 72 2018/3221 numaralı şikâyet başvurusu hakkında verilen başvuranın uzlaştırmacı siciline kayıt 
talebinin reddedilmesinin hukuka uygun olduğu, ancak “kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak” şartının, 
birçok kanun hükmüne göre geniş tutulması, herhangi bir üst sınır düzenlenmemiş olması nedeniyle hakkaniyete 
aykırı olduğu kanaatine varıldığından, bu hususta gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına 
Tavsiyede Bulunulmasına..” görüş ve saptamalarının yer aldığı   2018/10011 numaralı şikayet başvurusu hakkında 
verilen 31/10/2018 tarihli Tavsiye Kararına ilişkin bkz.  T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018 Yıllık Raporu, 
Ankara 2019, s.124 vd. 
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olamayan diğer koşulları sağlarsa hakim ve savcı olabilir. Olması gereken hukuk açısından önerimiz 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Bilirkişilik Kanunlarında arabulucu veya bilirkişi olmak 

bakımından aranan koşula benzer şekilde mahkum olunan suça ilişkin özelleştirmeye gidilerek kanun 

ile koşulun yeniden formüle edilmesidir.  

- Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak: Yönetmelikte var olan bu koşul açısından 

idarenin yasallığı ilkesi ile çeliştiğine ilişkin yukarıdaki koşul bakımından yaptığımız eleştiriyi 

tekrarlamak istemekteyiz. Olması gereken hukuk açısından en doğru çözümün kanun ile konunun 

düzenlenmesi olduğunu savunuyoruz. Olası bir kanunlaşma durumunda uzlaştırmacı olmak bakımından 

gereken koşullar arasına terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulunun öngörülmesinin 

ifadenin anlamsal belirsizliği sebebiyle hukuk devleti ilkesiyle çelişeceği düşünülebilir. Ancak bu 

görüşün en azından Anayasa Mahkemesi tarafından kabul görmemesi kuvvetle muhtemeldir. Zira 

Anayasa Mahkemesi soyut norm denetimi yoluyla Noterlik Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ve Bilirkişilik Kanununa noter, bilirkişi ve arabulucu olabilmek bakımından 

varlığı gereken koşullara eklenen söz konusu koşulun Noterlik Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ve Bilirkişilik Kanununun ilgili hükümleri bakımından Anayasaya uygun 

olduğuna karar vermiştir††††††††††††.   

 

- Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak. Uzlaştırmacı eğitimini 

tamamlamak koşulu açısından uzlaştırmacı eğitimini aşağıda detaylı olarak ele alacağımızdan gereksiz 

tekrara yer vermemek düşüncesiyle bu açıklamalara atıf yapıyoruz. Yazılı sınavdan başarılı olmak 

koşulu açısından ise öncelikle söz konusu koşulun CMUY’nin  hem 48.  maddesinde hem de  55. 

maddesinin 1. fıkrasında öngörüldüğü ifade edilmelidir. Bu tekrar, yönetmelik düzenleme biçimi 

açısından eleştirilebilir bir durum olarak nitelendirilebilir. Sınavın içeriği, yapılış yöntemi, başarı 

değerlendirilmesi, itiraza ilişkin olmak üzere CMUY’da ayrıntılı düzenlemeler yer almakta olup bu 

düzenlemelerden özellikle 31.12.2019 tarihinde yapılan değişiklikle son halini alan 59. maddeye dikkat 

çekmek istiyoruz. Söz konusu hüküm “Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması 

koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç 

sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan 

adaylar da başarılı sayılır.” biçimindedir. Aktarılan hüküm iptal davasına konu olmuştur ve 10. 

Danıştay Dava Dairesinde E.2020/309 nolu dosya ile görülmekte olan dava henüz karara 

bağlanmamıştır.  Ankara Barosu tarafından açılan iptal davasının dilekçesinde hükmün hukuk devleti, 

eşitlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu, yönetmelikle Adalet Bakanlığına uzlaştırmacı ihtiyaç 

sayısının belirleme yetkisinin verilmesinin kanuna dayanmadığı tespitleri yer almaktadır‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

 
†††††††††††† Bkz. AM, 14.11.2019, E.2018/89; K.2019/84,https://www.anayasa.gov.tr/media/6490/e201889.pdf, 
(E.12.11. 2020) 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ankara Barosu tarafından açılan iptal davasının dilekçesi için bkz. 
http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/ Donem65/2020/Duyuru/20200113duyuruek.pdf, (E.12.11.2020) 
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Özellikle aktardığımız son tespite özellikle katılmaktayız ve bu yönde bir düzenleme yapılması ihtiyacı 

var ise idarenin yasallığı ilkesi gereği düzenlemenin yerinin kanun olduğu görüşünü savunmaktayız.  

 

- Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak 

yasaklanmamış olmak: Bu koşul bakımından ilgili kişinin mesleğine ilişkin veya statüsüne ilişkin 

mevzuata göre bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekmek gerekir. Örneğin memuriyetten 

çıkarılma disiplin cezasını gerektiren nedenler Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

-   Fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini 

yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak: Bu koşul her ne kadar Yönetmeliğin 48. maddesinin 3.  

fıkrasında düzenlenmemiş ise de 4. fıkradaki hüküm gereği uzlaştırmacı siciline kayıtlı olmak 

bakımından aranması gereken bir koşul mahiyetindedir. Söz konusu koşul açısından özellikle 

uzlaştırmacılığın Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar için yasaklanan işlerden olmadığına 

aksine TCK 6. anlamında kamusal görev olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bununla birlikte kuşkusuz 

devlet memurlarının asli görevlerini yerine getirmeleri gereken mesai saatlerinde uzlaştırma ile ilgili 

faaliyet icra etmemeleri gerekmektedir§§§§§§§§§§§§.  

 

 Uzlaştırmacı olmak bakımından varlığı gereken koşullar genel olarak değerlendirildiğinde 

olması gereken hukuk açısından diğer önerilerimiz şöyle sıralanabilir:1) Uzlaştırmacı olabilmek 

açısından yaş veya mesleki deneyim koşulunun aranmamaktadır. Kanımızca arabuluculukta olduğu gibi 

uzlaştırmacı açısından da mesleki deneyim koşullu getirilmelidir. Önerimizin nedeni müzakere surecine 

hakimiyet acısından yeni mezun ve deneyimsiz kişilere kıyasla mesleki deneyime sahip olanların 

sıklıkla avantajlı konumda olmalarıdır. Özellikle hukuk fakültesi ve diğer ilgili fakülte mezunlarının 

işsizken veya meslek hayatlarının başında akmasa damlar fikri ile uzlaştırmacılık yapmaları uzlaştırma 

kurumunun başarısı bakımından son derece sıkıntılı bir anlayıştır. Uzlaştırma eğitimleri sırasında kişisel 

izlenimiz bu anlayışın yaygın olduğudur. 2)Adliyede görevli memurların ve kolluk mensuplarının 

uzlaştırmacı olmalarının engellenmesi bir ihtiyaçtır. Çünkü uzlaştırma tarafların özgür iradelerine 

dayanmalıdır ve konumları gereği sıralanan kamu görevlilerinin uzlaştırmacı olması taraflar psikolojik 

olarak etkilenebileceklerinden bu esasla çelişen uygulamalara sebep olabilecek bir durum yaratmaktadır  

 

IV. Uzlaştırmacı Eğitimi  

 

Uzlaştırmacı eğitimine ilişkin genel esaslar CMUY’nun 50 vd maddelerinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemeler incelendiğinde uzlaştırmacı olabilmek için alınması gereken eğitimin yanı 

sıra sicile kaydolduktan sonra uzlaştırmacı olarak görev yapmaya devam etmek bakımından da yenileme 

eğitiminin başarıyla tamamlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Öncelikle uzlaştırmacı olabilmek için 

 
§§§§§§§§§§§§  Ekici Şahin Meral, Yemenici, s.495. 
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alınması gereken eğitimle ilgili olmak üzere mevcut kuralları kısaca açıklamak gerekirse; bu eğitim 50. 

maddeye göre alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere kabiliyeti ile yöntemlerini 

geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve 

ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında yeterlilik kazandırmayı amaçlar. Eğitimin 

temel hedeflerinin ileride görev yapacak uzlaştırmacıların sahip olmaları gereken asgari niteliklerin, 

bilgi düzeylerinin ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi olduğu söylenebilir. Eğitiminin içeriği ve 

konular************* ile bu konulara ayrılacak ders saatleri, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca 

belirlenmektedir. Bu suretle kurumlar arası verilen eğitimde bir yeknesaklığın teminin hedeflendiği 

temel bir tespit olarak ifade edilebilir.  Eğitim; otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak 

üzere en az kırk sekiz ders saati olmak zorundadır. Günlük eğitim sekiz saatten fazla olamaz ve eğitim 

grupları en fazla otuz kişiden oluşur. Bu sayıdan daha fazla kişiden oluşan gruplar için Alternatif 

Çözümler Daire Başkanlığından ayrıca izin almak gerekir. Yönetmeliğe göre uygulamalı eğitim; 

adayların, bireysel ve gruplar halinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini 

geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini 

içerir. Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerden örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma 

yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları 

beklenir. Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri 

olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim 

kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı 

bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. 

Yenileme eğitimi ise uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz 

ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki 

yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde sicilden çıkarılırlar. Gerek 

uzlaştırmacı olabilmek için alınması lazım gelen eğitim gerekse yenileme eğitimi üniversitelerin hukuk 

fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Ancak bu 

kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler†††††††††††††.  

 

Aktardığımız hükümler çerçevesinde mevcut uzlaştırma eğitimine ilişkin sıkıntı hukuk fakültesi 

mezunları ve diğer fakülte mezunlarına yönelik aynı eğitim müfredatının uygulanmasıdır. Bu durum 

hukuk fakültesi mezunları bakımından eğitimlerin takibinde dikkat dağınıklığına yol açabilmektedir. 

Hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar bakımından ise mevcut sistemde temel ceza 

 
************* Eğitim kapsamındaki konuların listesi için bkz. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, 
https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Resimler/Sayfa Dokuman/2112018110855Egitim%20Konular%C4%B1 
%20i%C3%A7in%20TIKLAYINIZ.pdf, (E.12.11.2020) 
††††††††††††† Yetkili kurumların listesi için bkz. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, 
https://alternatifcozumler.adalet. 
gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/30122019134620e%C4%9Fitim%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1%20listesi%20
%C5%9EABLON%20pdf%2059.pdf,  (E.12.11.2020) 
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hukuku ve ceza muhakemesi hukuku bilgisinin verilmesi bakımından yetersiz kalındığı söylenebilir. 

Önerimiz hukuk fakültesi mezunları bakımından müzakere yöntemi ve iletişim ile ilgili konulara ağırlık 

veren bir müfredatın oluşturulması, hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar bakımından 

ise temel ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku bilgisinin teşkiline yönelik müfredatın gözden 

geçirilmesidir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 

 
Uzlaştırma kurumundan beklenen yararların elde edilebilmesi bakımından uzlaştırmacının 

görevini tam ve hukuka uygun olarak yapması gerekeceğinden uzlaştırmacı olma koşullarının ve 

uzlaştırmacı eğitiminin nasıl düzenlendiği son derece önemli bir meseledir. Yürürlükteki hukuk 

bakımından vurgulamak gereken temel sıkıntı, idarelin yasallığı ilkesine aykırı olarak uzlaştırmacı 

olabilme koşullarının kanunda olmayan koşullar öngörülerek yönetmelikte düzenlenmiş olmasıdır. Bu 

bakımından kanun koyucunun Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu’nda olduğu gibi sicile 

kayıt koşullarının kanunda düzenlemesinin isabetli olacağını savunuyoruz. Olası kanunlaşma sürecinde 

yeniden hangi koşullarla hukuk fakültesi mezunu olmayanların uzlaştırmacı olabileceklerinin 

değerlendirilmesinin, mesleki tecrübe koşulunun getirilmesinin, ceza mahkumiyetine ilişkin koşulunun 

arabuluculuk, bilirkişilik, hakim ve savcılık açsından öngörülen aynı hususa ilişkin koşulun 

değerlendirilmek suretiyle formüle edilmesinin, kota uygulamasının yasal dayanağa kavuşturulmasının, 

adliyede görevli memurların ve kolluk mensuplarının uzlaştırmacı olmalarının engellenmesinin yararlı 

olabileceğini savunmaktayız. Uzlaştırmacı eğitimine ilişkin ise hukuk fakültesi mezunu olmayanların 

uzlaştırmacı olabilmesi konusunda kanun koyucunun mevcut durumu koruma konusunda irade 

göstermesi halinde hukuk fakültesi mezunları ile diğer fakültelerden mezun olanlara yönelik eğitimin 

ayrı ayrı planlanmasının uygun olacağını savunuyoruz. 
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ÖZET: Amerika Birleşik Devletleri, yerel yönetimlerinin gösterdiği çeşitlilik bakımından dünyada bir 

benzeri daha olmayan bir ülkedir. Her bir ABD eyaletinin yerel yönetim yapısı birbirinden farklı olduğu 

gibi, çoğu eyalette, eyaletin içerisindeki yerel yönetim birimlerinin yapısı ve örgütlenmesi de birbirinden 

farklıdır. Aynı nitelikteki bir yerel yönetim biriminin kuruluşu, teşkilatı, organları, görev ve yetkileri bir 

eyaletten diğerine farklılık gösterebilmektedir. Bu çeşitliliğin bir nedeni ABD’nin federal bir devlet 

olması, yerel yönetimlerin düzenlenmesi konusunda yetkinin federe devletlere (eyaletlere) bırakılmış 

olmasıdır. Böylelikle 50 farklı eyalette 50 farklı yerel yönetim yapılanması ortaya çıkabilmektedir. 

Ancak ABD’de yerel yönetim çeşitliliğinin esas nedeni, ABD eyaletlerinin yaklaşık beşte dördünün 

yerel yönetimlerine belli düzeyde özerklik tanıyan anayasa hükümlerine sahip olmasıdır. ABD’de yerel 

yönetimlerin türleri, teşkilatı, organları, işleyişi, üstlendikleri görevler gibi konularda devasa bir 

çeşitliliğin olmasının en önemli nedeni işte budur. Bir yanda eyalet mevzuatına göre yönetilen yerel 

yönetimler diğer yanda özerklik ilkesi çerçevesinde kendi yaptıkları tüzükler ile kendi yönetimlerini 

kendileri belirlemiş olan binlerce yerel yönetim. Bu çalışma, bu çeşitliliği gözler önüne serebilmek 

amacıyla, ABD eyaletlerinde yerel yönetimleri temel yönleriyle açıklamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Amerika Birleşik Devletleri, özerklik, federal devlet, eyalet 

yönetimi. 

 

ABSTRACT: The United States of America is unique in the world in its widely varied local 

governments. Each US state has a different local government structure and, in most of the states, local 

government units differ from each other in their organizations and their powers. It can vary of 

organization, administrative bodies, officials, duties, and powers of a type of local government from 

state to state. One of the reasons for this diversity is that the USA is a federal state and that each state 

has the power to make regulations on its local government. Thus, fifty different states can create fifty 

different local government structures. However, the main reason for diversity in local government in the 

USA is that four of five of the states have constitutional provisions that give local governments 

autonomy at some level. That is the most important reason why there is such diversity in the USA in 

terms of local government types, their organizations, administrative bodies, functioning, duties, powers, 

etc. General law local governments, which must follow related state laws, are on the one hand, and home 
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rule local governments, which can make their charters, their decisions on their own, are on the other 

hand. This study, to display the diversity of local governments in the USA, aims to explain local 

governments in the States in their main aspects. 

 

Keywords: Local government, the United States of America, home rule, autonomy, federal government, 

state government.  

 

GİRİŞ 

 

Amerika Birleşik Devletleri, yerel yönetimlerinin gösterdiği çeşitlilik bakımından dünyada bir benzeri 

daha olmayan bir ülkedir. Her bir ABD eyaletinin yerel yönetim yapısı birbirinden farklı olduğu gibi, 

çoğu eyalette, eyaletin içerisindeki yerel yönetim birimlerinin yapısı ve örgütlenmesi de birbirinden 

farklıdır. Aynı nitelikteki bir yerel yönetim biriminin kuruluşu, teşkilatı, organları, görev ve yetkileri bir 

eyaletten diğerine farklılık gösterebilmektedir.  

Bu çeşitliliğin bir nedeni, elbette ki, ABD’nin federal bir devlet yapılanmasının olması, bünyesinde 50 

farklı federe devleti barındırıyor olmasıdır. Ancak ABD’deki yerel yönetimler incelendiğinde 

görülmektedir ki, bu çeşitliliği sadece federal devlet yapılanması ile açıklamanın imkanı yoktur. İlk 

kolonilerin New England bölgesine yerleşmesi‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ve burada, yerel konularda kendi kararlarını 

verecek biçimde yönetimler kurmaları (Zimmerman, 1986:17-19; Tallian, 1977:19), ABD’de yerel 

yönetimler konusunda oldukça uzun bir tarihsel deneyimin olduğunu göstermektedir. Daha ilk andan 

başlayan, sınırlı da olsa özerk bir yerel yapılanmanın varlığı, ilerleyen dönemlerde, bir yandan yerel 

yönetim biçimlerinde çeşitliliğin kaynağı olmuş, bir yandan da yerel yönetimlerin yetkileri konusunda 

eyalet yönetimleri ile yerel yönetimler arasında süregelen tarihsel bir çekişmeye kaynaklık etmiştir (bkz. 

US Advisory Commission, 1993:25 vd.).  

Bu çekişmenin özellikle 19.yy’da yargısal kararlara da konu olduğunu görüyoruz. Yargıç Dillon’ın 

vermiş olduğu kararlar, yerel yönetim birimlerinin yetki alanının belirlenmesinde “Dillon’s Rule” adı 

verilen yorum kuralının geliştirilmesine kaynaklık etmiştir. Buna göre, bir konuda yerel yönetimin 

yetkili olup olmadığı hususunda bir şüphe var ise, o konuda yerel yönetimin yetkili olmadığına karar 

verilmelidir. Çünkü yerel yönetimler, yalnızca, açıkça kendilerine verilen yetkilere sahiptir; yetkilerinin 

kaynağı eyalet anayasası, yasaları ve tüzüklerdir. Eyaletleri yerel yönetimlerin yaratıcısı, kaynağı ve 

hiyerarşik olarak üstü olarak açıklayan bu yaklaşım, yerel yönetimlerin görece özerkliğini tatmış olan 

ve bunu devam ettirmek isteyen kesimlerce karşıt bir kuralın ortaya atılmasına kaynaklık etmiştir: 

“Home Rule”. Bu görüşe göre, yerel yönetimler eyalet yönetimlerinden kaynaklanıyor olsalar da, bir 

yörede yaşayanların kendi kendini yönetme konusunda doğal bir hakları vardır. Bu bakımdan yetkiler 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ABD’nin Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, ve Vermont eyaletlerini 
kapsayan bölgesi “New England” olarak adlandırılmaktadır. 
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yorumlanırken, eyalet mevzuatında açıkça yasaklanmamış ise, yerele ilişkin hususlarda yerel yönetimin 

yetkili olduğunun kabul edilmesi gerekir (Richardson, 2011:664 vd.).  

“Home rule” sadece bir yorum kuralı olarak değil aynı zamanda “yerel yönetimlerin özerkliği”ni ifade 

eden bir kavram olarak da kullanılmaktadır. Günümüzde ABD eyaletlerinde yerel yönetimlere çeşitli 

konularda çeşitli düzeylerde özerklik sağlayan çok sayıda anayasal ve yasal kural mevcuttur. ABD’de 

yerel yönetimlerin türleri, teşkilatı, organları, işleyişi, üstlendikleri görevler gibi konularda devasa bir 

çeşitliliğin olmasının en önemli nedeni de budur. Bir yanda eyalet mevzuatına göre yönetilen yerel 

yönetimler diğer yanda özerklik ilkesi çerçevesinde kendi yaptıkları tüzükler ile kendi yönetimlerini 

kendileri belirlemiş olan binlerce yerel yönetim.  

ABD’de yerel yönetimlerdeki bu çeşitliliği ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın ilk bölümünde, 

genel anlamda ABD devlet örgütlenmesine kısaca değinilecektir. Federal bir devlet olan ABD’de devlet 

yönetimi (dolayısıyla devlet organları) üç kademeden (düzeyden) oluşmaktadır: Federal düzey, eyalet 

düzeyi ve yerel yönetimler düzeyi.  İlk bölümde, bu üç yönetim düzeyinin, esasen konumuz dışında 

kalan ilk iki tanesi kısaca açıklanacak ve ABD’de yerel yönetimlere bir giriş yapılacaktır.  

İkinci bölümde yerel yönetimler ile eyalet yönetimleri arasındaki ilişkiyi biçimlendiren anayasal ve 

yasal temel ilkelere değinilecektir. Bu bağlamda, ABD’de gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında, 

eyalet yönetimleri ile yerel yönetimler arasında yetki paylaşımına ilişkin tartışmalarda belirleyici olan 

iki kuraldan söz edilecektir: “Dillan’s Rule” ve “Home Rule”.  

Üçüncü bölümde ise ABD’de yerel yönetim türleri dört temel kategoriye ayrılarak tek tek incelenecektir: 

(1) “county” düzeyindeki yönetimler, (2) belediye niteliğinde yönetimler (municipal governments), (3) 

okul bölgeleri (school districts) ve (4) özel bölgeler (special districts). Bu birimler ve bunların varsa alt 

türlerinin ABD eyaletleri genelinde nasıl şekillendiklerini ortaya koyabilmek adına, bunların kuruluşu, 

teşkilatı, üstlendikleri görev ve yetkiler gibi hususlar genel hatlarıyla açıklanacaktır. 

 

I. ABD’DE DEVLET ÖRGÜTLENMESİ 

 

Amerika Birleşik Devletleri, egemenliği altında 50 eyalet, bir federal bölge (District of Columbia) ve 

16 bağlı bölge (bunlarından beş tanesi üzerinde yerleşim vardır) bulunduran bir federal devlettir. Federal 

devlet olmasının bir sonucu olarak iki kademeli bir devlet örgütlenmesine ve yönetim yapılanmasına 

sahiptir: (a) Federal yönetim (b) Eyalet yönetimleri. Bu kademeli devlet örgütlenmesinin yanına her bir 

eyaletin bünyesindeki yerel yönetimler kademesini de eklemek gerekir. Çünkü her bir eyaletin kendi 

içerisinde de ikili bir yapılanma vardır: Eyalet yönetimi ve yerel yönetimler.   

Federal yönetim (ABD yönetimi) halk tarafından seçilerek göreve gelen çift meclisli bir yasama 

organına sahiptir. ABD Temsilciler Meclisi nüfus esasına göre doğrudan halk tarafından seçilen 

temsilcilerden oluşurken, ABD Senatosu, eyaletleri temsilen her eyaletin seçmenleri tarafından seçilen 

ikişer senatörden oluşur (ABD Anayasası md.1). Başkanlık sistemine göre yönetilen ABD’de federal 

yönetimin yürütme organı Başkandır (ABD Anayasası md.1).  
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50 eyaletin her biri, Federal Anayasaya (1787 ABD Anayasası), federal yasalara ve federal düzeydeki 

diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, kendi devlet örgütlenmesini, hükümet sistemini, devlet 

organlarını, idari teşkilatı vb. kendi yaptığı eyalet anayasası aracılığıyla kendisi belirleyebilmektedir. 

Nebraska dışında tüm eyaletler çift meclisli bir yasama organı kurmayı tercih etmiştir. Yürütme 

yetkisinin sahibi doğrudan halk tarafından seçilen “Vali (governor)” olmakla birlikte, çoğu eyalette 

doğrudan halk tarafından seçilen diğer yürütme görevlileri de vardır. Birçok eyalette, Vali yardımcıları 

başta olmak üzere, eyalet düzeyindeki birçok önemli departmanın başı (eyalet başsavcısı/adalet bakanı, 

içişleri bakanı, hazine bakanı vb.) doğrudan halk tarafından belirlenmektedir. Gerek yasama 

organlarının gerekse yürütme organlarının ve eyalet düzeyindeki diğer idari organların türleri, oluşumu, 

teşkilatı, büyüklükleri, görev ve yetkileri gibi hususlar eyaletten eyalete değişiklik göstermektedir.   

ABD’de devlet örgütlenmesinin en kalabalık kademesi “yerel yönetimler”dir. 2017 yılı ABD Sayım 

Bürosu rakamlarına göre, toplamda 90.126 yönetim biriminin olduğu ABD’de bunların 90.075 tanesi 

yerel yönetimdir. 2012 yılında Jennifer L. Lawless’ın yaptığı araştırmaya göre, halk tarafından seçilerek 

göreve gelen kamu görevlilerinin sayısı ülke genelinde yaklaşık 520.000 iken, bunların yaklaşık 

500.000’i yerel yönetim görevlilerdir (Lawless, 2012:33).  

2017 yılı resmi sayımına göre ABD’de federal yönetim, eyalet yönetimi ve yerel yönetim sayılarının 

dağılımı şöyledir:  

Tablo 1: ABD Sayım Bürosu 2017 Sayım Verilerine Göre ABD’de Yönetim Birimleri§§§§§§§§§§§§§ 

 Yönetim Birimleri 

Federal Yönetim 1 

Eyalet Yönetimleri 50 

Yerel Yönetimler  

Belediye Yönetimleri 19.495 

Town/township yönetimleri 16.253 

County yönetimleri 3.031 

Okul bölgeleri 12.754 

Özel bölgeler 38.542 

TOPLAM 90.126 

 

ABD yerel yönetimleri yalnızca sayıca en kalabalık birim olmaları bakımından değil, gösterdikleri 

çeşitlilik bakımından da dikkat çekicidirler. Aşağıda genel bir kategorilendirme yaparak yerel yönetim 

türlerini inceleyecek olsak da, hemen belirtmek gerekir ki, esasında yapacağımız sadece en yaygın 

kategorilerden söz etmek olacaktır. Çünkü her bir yerel yönetim türü eyaletten eyalete değişen özellikler 

göstermekte, hatta çoğu yerel yönetim türleri aynı eyalet içerisinde de farklı özellikler göstermektedir. 

 
§§§§§§§§§§§§§ ABD Sayım Bürosu (U.S. Census Bureau) yönetim birimlerine ilişkin 2017 yılı raporundan derlenmiştir. 
Bkz. https://www.census.gov/data/tables/2017/econ/gus/2017-governments.html (Son Erişim Tarihi: 
30.10.2020).   
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Kuruluşları, yönetim biçimleri, temel organları, üstlendikleri görevler vb. yönlerden incelendiğinde bir 

listesini yapamayacağımız kadar farklı yerel yönetim birimleri karşımıza çıkmaktadır. Bunun temel 

nedenlerinden birisi, eyaletlerin önemli bir bölümünde eyalet yasama organlarının yerel yönetimlere 

farklı düzeylerde özerklik tanımış olmasıdır. Bu noktada en temel yetki yerel yönetimlerin belli şartları 

sağladıkları takdirde eyalet mevzuatında belirlenmiş yerel yönetim türlerinden hangisine göre 

örgütleneceklerini kendilerinin seçebilmesidir. Dahası özerklik yetkisine sahip yerel yönetimler kendi 

yönetim biçimlerini, örgütlenme ve işleyiş şekillerini belirlemek üzere kendi tüzüklerini 

hazırlayabilmektedir. İşte bu durum, bir eyaletin içinde birçok farklı yerel yönetim türünün doğmasına 

yol açmıştır. Dahası yerel yönetimler kendi tüzüklerini hazırlayabildikleri için aynı kategoride aynı ad 

altındaki yerel yönetimler bile farklı yönetim usullerine ve işleyişe sahip, birbirlerinden birçok 

bakımdan farklılaşan birimler olarak karşımıza çıkabilmektedir.   

Özerklik ilkesinin köklerini, ilk kolonilerin New England bölgesine yerleşmelerinden başlatmak 

mümkündür. Zira bu koloniler İngiliz Krallığına bağlı olsalar da, kurdukları kasabaların yerel işlerini 

kendileri karar alarak çözümlemişlerdir. Doğrudan demokrasi geleneğinin örneklerini teşkil eden “town 

meeting” olarak adlandırılan kasaba toplantıları, kasabada yaşayan sakinlerin yerel konularda kendi 

kararlarını almaları, yerel düzeyde kendi kendilerini yönetmeleri usulüdür (Zimmerman, 1986:17-19; 

US Advisory Commission, 1993:27vd.). Diğer kolonilerin gelmesi, nüfusun artması, yerleşim yerlerinin 

büyümesi kasaba toplantısı geleneğinde değişimlere yol açmışsa da, o geleneğin bıraktığı miras, ABD 

federal devleti kurulup eyaletler ile yerel yönetim birimleri arasında yetki paylaşımı konusu gündeme 

geldiğinde tartışmayı şekillendiren temel noktalardan birisi olmuştur. Hatta “yerleşimcilerin kendi 

kendilerini yönetmek doğal hakkına sahip olduğu düşüncesi”nin Amerikan kolonilerinin İngiliz 

Krallığına karşına verdiği bağımsızlık mücadelesinin temel motivasyonlarından birisi olduğu ifade 

edilmiştir (Briffault vd. 2020:9).  

 

II. DILLON’S RULE v. HOME RULE 

  

19. yüzyılın başından itibaren, eyalet yönetimleri ile yerel yönetimler arasında yetki paylaşımı 

konusundaki çekişme yargı kararlarına da yansımıştır. 1800’lü yılların ortalarında Yargıç Dillon’ın 

vermiş olduğu kararlar, yerel yönetim birimlerinin yetki alanının belirlenmesinde “Dillon’s Rule” adı 

verilen yorum kuralının geliştirilmesine kaynaklık etmiştir. Iowa Yüksek Mahkemesi Yargıcı John F. 

Dillon yerel yönetimler ile eyalet yönetimleri arasındaki ilişkiye ve yetki paylaşımına ilişkin kararları 

ve yorumları ile bir dönemin eyalet yönetimi-yerel yönetim ilişkilerine adeta yön vermiştir (Richardson, 

2011:664-665).  

Yargıç Dillon, yerel yönetimlerin varlıklarını, sahip oldukları yetkileri ve hakları tümüyle eyalet yasama 

organına borçlu olduklarını söylemiştir. Yerel yönetimler, eyalet meclisi sayesinde hayat bulur; eyalet 

yasaları olmaksızın var olamazlar. Anayasanın getirdiği bir yasak olmamak kaydıyla, yasama organı 
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onları yarattığı gibi yok edebilir de (bkz. Dean, 1976:546-569).************** Yargıç Dillon’ın ismiyle 

anılan “Dillon’s rule” esasında bir yorum kuralıdır (Richardson, 2011:664). Buna göre, yerel yönetimler 

ancak ve ancak yasada açıkça verilmiş olan yetkilere ve yerel yönetimin belirlenmiş amaç ve hedefleri 

bakımından olmazsa olmaz nitelikteki yetkilere sahiptir. Bir konuda yerel yönetimin yetkili olup 

olmadığı konusunda makul bir şüphenin varlığı halinde, mahkemeler, uyuşmazlığı yerel yönetim 

aleyhine çözmeli yani söz konusu yetkinin olmadığına karar vermelidir (Richardson, 

2011:664).††††††††††††††  

Yargıç Dillon’un ortaya koyduğu bu görüşler kısa sürede birçok eyaletin yargı organlarınca 

benimsenmiştir. Daha da önemlisi, ABD Yüksek Mahkemesi önüne gelen davalarda iki kez Dillon’s 

Rule lehinde tutum almıştır.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

Yargıç Dillon’ın “Dillan’s Rule”un altyapısını oluşturan kararlar verdiği dönemde, bu görüşün tam zıttı 

bir görüş bazı eyaletlerde ve bazı hakimler arasında gelişmeye başlamıştır. Örneğin 1871’de Michigan 

Yüksek Mahkemesi yargıcı Thomas J. Cooley People v. Hurlburt kararında Cooley Doktrini olarak 

bilinen görüşlerini ortaya koymuştur. Cooley Doktrini yerel yönetimlerin kendi kendini yönetme doğal 

hakkına sahip olduğu görüşüne dayanır. Yerel yönetimler eyaletlerin ürünü olsa da, eyalet 

hegemonyasını sınırlandıran hukuk ilkeleri vardır. Cooley Doktrini kimi eyaletlerde benimsenmiştir 

ancak 1903’te ABD Yüksek Mahkemesi Atkins v. Kansas kararında Dillon’s Rule lehinde karar 

verdiğinde bu doktrinin önemi mahkemeler nezdinde azalmıştır (Briffault vd. 2020:35). 

“Home rule” olarak bilinen ilke ise özellikle 1800’lerin ortasında gelişmiştir. Nüfus artıp şehirler 

büyüyünce toplumsal yapı da değişmiş, eyalet yasama organları, yerel meselelerde eyalet yönetiminin 

yetkilerini artıran yasalar yapmaya başlamıştır. Buna karşın, özerklik savunucuları, yerel yönetimlerin 

eyaletler tarafından yaratılan yönetimler olduğu görüşüne karşı çıkmış ve yerel meselelerde yerel 

yönetimlerin söz sahibi olması gerektiğini savunmuşlardır (Richardson, 2011:669). 

“Dillian’s Rule”a karşı ileri sürülen “Home Rule” hem bir yorum kuralıdır hem de özerkliği ifade etmek 

için kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Home Rule, eyalet yönetimi-yerel yönetim arasında yetki 

paylaşımını belirlerken, eğer anayasa ve yasalarla açıkça yasaklanmamışsa, yerel konularda eyalet 

yönetimlerinin yetkili olduğu yorumunun yapılması gerektiğini söyleyen kuralıdır. “Home Rule” aynı 

zamanda ve daha sıklıkla şu anlamda kullanılmaktadır: Yerel yönetime belli hususlarda kendi kendini 

yönetme imkanı sağlayan eyalet düzeyindeki anayasal ve yasal düzenlemelerdir. Yerel yönetimlerin 

yerel ihtiyaçlara ilişkin meselelerde yetkili olduğu ve eyaletlerin yerel yönetimlerin işlerine 

karışamaması gerektiğini ifade eden bir kavram olarak kullanılan “home rule” bu anlamda, özerklik 

ilkesine karşılık gelmektedir (Richardson, 2011:670). 

 
**************  City of Clinton v. The Cedar Rapids and Missouri River Railroad, 24 Iowa 455 (Iowa, 1868).  
†††††††††††††† Clark v. City of Moines, 19 Iowa 199 (Iowa, 1865). 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Atkins v. Kansas, 191 U.S. 207 (1903) ve City of Trenton v. New Jersey 26 U.S. 182 (1923). 
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Günümüzde, Dillon’s Rule, ‘yerel yönetimlerin, yasada kendilerine açıkça verilmiş yetkilerin sahibi 

olacağı’ anlamında genel olarak benimsenmiş ilkedir. Bununla birlikte, 20.yy başlarında ortaya çıkan 

halkçı/ilerlemeci hareketlerin bir ürünü olarak pek çok eyalet anayasasında ve yasalarında yerel 

yönetimlere özerklik tanıyan kurallara da yer vermiştir.§§§§§§§§§§§§§§ 1875-1912 yılları arasında 12 

eyalet anayasalarında değişiklik yapıp, yerel yönetimlere kendi tüzüklerini yapma ve yerel konularda 

kendi kararlarını alabilme yetkileri veren düzenlemeler getirilmiştir (McBain, 1916). Bugün dokuz 

eyalet dışındaki tüm eyaletler, anayasalarında, farklı biçimlerde de olsa yerel yönetimlere belli 

hususlarda özerklik tanıyan kurallara yer vermektedir (Briffault vd. 2020:12). Tanınan yetkilerin 

başında, kendi yönetim biçimini, örgütlenmesini belirleme ve bu doğrultuda kendi işleyişine ilişkin 

kuralları koyma yani tüzüğünü yapma ve istediğinde değiştirme yetkisi gelmektedir. Bunun yanında, 

yerel yönetimlere bırakılan kamu hizmetlerinin neler olduğu, yerel yönetimlerin gelirleri, vergi koyma 

yetkileri, kendi personelini belirleme konusunda takdir yetkisi gibi diğer pek çok husus özerklik 

yetkisinin kapsamını biçimlendirmektedir (National League of Cities, 2016).  

Hangi yerel yönetim birimlerine özerklik tanındığı (tüm yerel yönetim türlerine mi, yoksa sadece 

bazılarına mı); özerklik ilkesinden yararlanan yerel yönetimlere hangi konularda takdir yetkisinin 

verildiği; özerklik ilkesinden yararlanan yerel yönetimlerin kendilerine tanınan takdir alanında ne tür 

tercihler yaparak kendi yönetimlerini biçimlendirdiği sorularının cevabı ülkede yerel yönetimler 

konusundaki çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Yerel yönetimler bir kere eyaletten eyalete 

değişmektedir. İkincisi, bir eyaletteki bir yerel yönetim türü, eğer o eyalette özerklik ilkesi benimsenmiş 

ise, her bir yerel yönetim bakımından farklı özellikler göstermektedir. Bu durumda, neredeyse yerel 

yönetim sayısı kadar farklı yerel yönetim biçimi karşımıza çıkabilmektedir. İşte çeşitliliğin en temel 

nedeni budur.  

 

III. ABD EYALETLERİNDE YEREL YÖNETİM TÜRLERİ 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yerel yönetimlerin hukuki dayanağı Federal Anayasa değildir. 1787 

ABD Anayasasında yerel yönetimlere ilişkin bir düzenleme yoktur. Dahası 10. Anayasa Değişikliği 

(10th Amendment) gereği federal yönetimin yerel yönetimlere yönelik düzenleme yapma yetkisi de 

yoktur.*************** ABD’de yerel yönetimlerin temel hukuki kaynağı eyalet anayasalarıdır. Eyalet 

 
§§§§§§§§§§§§§§ ABD tarihinde İlerlemeci Dönem olarak adlandırılan bu dönemde halkın siyasal karar alma süreçlerine 
katılımını artıran birçok düzenleme yapılmıştır. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve çeşitli konularda yerel 
yönetimlere özerklik sağlanması bu reformlardan birisidir (bkz. Barron, 2003:2277 vd.) 
*************** 10’uncu Anayasa değişikliği (10th Amendment) federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasındaki 
yetki paylaşımı konusunda temel bir kural getirmektedir. Bu kurala göre, Federal Anayasa’da açıkça federal 
yönetime verilmemiş yahut eyalet yönetimlerine yasaklanmış yetkiler, eyalet yönetimlerine veya halka aittir. 
Başka bir şekilde ifade edersek, federal yönetim yalnızca Anayasanın açıkça kendisine vermiş olduğu yetkilere 
sahiptir. Federal Anayasada federal yönetime yerel yönetimlere yönelik herhangi bir yetki verilmediğine göre, 
federal yönetimin yerel yönetimlere yönelik düzenleme yapması, karar alması, işlem yapması vs. mümkün 
değildir.  
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anayasalarının yanında ilgili kanunlar ve diğer eyalet mevzuatı yerel yönetimlere ilişkin temel esasları 

düzenlemektedir.  

ABD eyaletlerinde benimsenmiş olan farklı yerel yönetim biçimlerini ayrıştıkları noktaları bir kenara 

koyup örtüştükleri temel noktalardan yola çıkarak sınıflandırmak istersek, ABD eyaletlerindeki yerel 

yönetim birimlerini dört ana kategoriye ayırabiliriz:  

a) “County”ler   

b) Belediyeler (Municipal governments)  

c) Okul bölgeleri (school districts) 

d) Özel bölgeler (special districts)  

 

1. “County” Yönetimleri 

 

ABD eyaletlerinde karşımıza çıkan en temel yerel yönetim türlerinden birisi “county”††††††††††††††† 

yönetimleridir. İki istisna dışında tüm ABD eyaletleri “county” adı verilen idari birimlere bölünmüştür. 

Louisina’da county yerine “parish”, Alaska’da ise “borough” adı verilen, county’e eş yerel yönetim 

birimleri bulunmaktadır. Ayrıca bir Federal Bölge olan D.C. de county’e eş bölge olarak kabul 

edilmektedir. Rhode Island ve Connecticut’ta ise county yönetim biçimi 1960’lardan itibaren terk 

edilmiş ve mevcut county’ler sadece coğrafik bir ayrımı ifade eden kavramlar haline gelmiştir (Allen, 

2015:1). 

County’ler, tarihsel olarak, İngiltere’den esinlenilerek kurulmuş yönetim birimleridir. Ortaçağ boyunca 

İngiltere “shire” olarak adlandırılan county’lere ve onların alt birimi olarak örgütlenen “borough” adı 

verilen yerel yönetim birimlerine bölünmüştür. County’ler krallığın atadığı yöneticiler eliyle 

yönetilmiştir. İlk Amerikan kolonileri ile birlikte bu yönetim anlayışı Amerika kıtasına da getirilmiştir. 

İlk kolonileri Krallığa bağlı, Krallığı temsil eden, Krallık tarafından atanmış idari görevliler yönetmiştir. 

Bunun yanında, her county’nin içerisinde, yerel konularda faaliyet gösteren ve genellikle “town” olarak 

adlandırılan yerel yönetim birimleri kurulmuştur. İlk eyalet anayasalarının yapıldığı dönemde de idari 

örgütlenme bu anlayışa uygun biçimde tasarlanmıştır. County’ler eyalet yönetimlerince atanmış 

görevliler eliyle yönetilen taşra birimleri olarak örgütlenmiştir (Gelbmann vd. 1997:1-3). Bu anlamda, 

bizim sistemimizdeki, merkezi idarenin il düzeyindeki taşra teşkilatlarına benzetilebilir. İlk dönemlerde 

county’ler yalnızca, mahkemeler, cezaevleri, kolluk, tapu kayıt işlemleri gibi eyaletin üstlendiği temel 

kamu hizmetlerinin kendi sınırları içerisinde yürütülmesini sağlamışlardır (Bowman ve Kearney, 

2011:273).  

 
††††††††††††††† Bu kavramı Türkçeleştirmeden kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü county yerine “bölge” kavramını 
kullanılmak istendiğinde, bu kez ABD’de bölgeleri ifade etmek için kullanılan “district” kavramı ile karışabilmesi 
durumu söz konusu oluyor. İlçe kavramı ise kelimenin anlamını karşılamıyor. Çünkü ülkemizde il ve ilçe arasındaki 
hiyerarşik yapılanma düşünüldüğünde county’ler ile şehirler arasında böyle bir ilişki bulunmamaktadır. Bu 
nedenlerle “county” kelimesi çalışmada Türkçeleştirilmeden kullanılacaktır.   
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Ancak zamanla nüfusun artması ve yerleşim alanlarının genişlemesi ve yeni yerleşim birimlerinin 

kurulması ile yönetim yapılanması da değişime uğramıştır. Özellikle Batı’da yerleşim kuranlar, county 

yönetimlerinin de seçimle belirlenmesini istemiş ve böylelikle county yönetimini eyaletin 

hiyerarşisinden çıkaran ilk adımlar atılmaya başlanmıştır (Gelbmann vd. 1997:2-3). İlerleyen 

dönemlerde daha da büyüyen ve kalabalıklaşan yerleşim alanlarının şehirlerin dışına yayılması ile 

birlikte, şehir sınırları dışında ancak county sınırları içerisinde yaşayan önemli bir nüfus ortaya çıkmış, 

zamanla bu nüfusun bazı belediye hizmetlerine ulaşmasını sağlama görevini de county’ler üstlenmeye 

başlamıştır. Ayrıca yerel yönetimlere özgü “home rule” ilkesi yani özerklik yetkileri county’lere de 

tanınmış ve böylelikle county yönetimleri eyalet yönetimlerinden bağımsız hale gelmiştir (National 

League of Cities).  

Bu nedenledir ki, günümüz “county”lerini eyalet yönetiminin taşra teşkilatı gibi nitelendirmek mümkün 

değildir. Çünkü eyalet yönetiminin uzantısı olan geleneksel görevlerinin bir bölümünü üstlenmeyi eyalet 

anayasası ve yasaları çerçevesinde sürdürüyor olsalar da, eyalet yönetimi ile bir hiyerarşik bağ içerisinde 

değildirler. Bu görevleri yerine getirirken geniş bir takdir alanına sahiptirler. County yönetim organları 

doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Dahası geleneksel görevlerinin yanında eyaletten eyalete 

değişen diğer birtakım yetkilerle donatılmışlardır. Çoğu eyalette “county”lere belediyelere özgü bazı 

kamu hizmetlerini yürütme görevi de verilmiştir; sokaklar, parklar, çevrenin korunması, havaalanları, 

hastaneler vs. gibi normalde şehir yönetimlerin görev ve yetki alanına bırakılan birtakım hizmetleri 

“county” yönetimlerine veren eyaletler de mevcuttur (Bowman ve Kearney, 2011:273; Gelbmann vd. 

1997:17). 

ABD Nüfus Sayım Bürosunun 2017 rakamlarına göre, ülkede toplam 3.031 county bulunmaktadır (US 

Census Bureau). County’ler yüzölçümleri ve nüfus oranları bakımından oldukça çeşitlidir. Ülkedeki en 

büyük county olan Los Angeles County’de 10 milyonun üzerinde nüfus vardır. Buna karşılık ülkedeki 

county’lerin dörtte üçü 100.000’den az yerleşimcisi olan yerlerdir. Kırsal bölgelerde bu sayı çok daha 

düşmektedir. Örneğin Texas’ın 673 milkare yani yaklaşık 1.800 km2 alan üzerine kurulu olan Loving 

County’sinde yaşayan nüfus 100 bile değildir (Bowman ve Kearney, 2011:273).   

Günümüzde 38 eyaletin anayasasında, county’lerin tamamına veya bir kısmına özerklik (home rule) 

ilkesinden yararlanma imkanı tanıyan kurallar vardır. Bunun bir sonucu olarak, özerklik ilkesinden 

yararlanarak kurulan her bir county kendi tüzüğünü hazırlamakta ve gerektiğinde değiştirebilmektedir. 

Böylelikle county’e, teşkilatlanması, yönetim biçimi, üstlendiği hizmetler ile mali konularda önemli bir 

takdir alanı sağlanmış olmaktadır. Ancak sağlanan bu yetkilerin ve takdir alanının içeriği ve kapsamı 

eyaletten eyalete değişmektedir (Gelbmann vd. 1997:18).  

County’lerin üstlendikleri görevler, sahip oldukları yetkiler, eyaletten eyalete değişiklik göstermektedir, 

sağlık alanından, yargı alanına değin değişen bir yelpazede hizmet verirler. Özerklik ilkesinin 

uygulandığı eyaletlerde, county’lerin görev ve yetkilerinin kapsamı bakımından ikili bir yapı söz 

konusudur: (1) Genel hükümlere göre kurulmuş (general law) county’ler ve (2) özerklik ilkesine göre 

kurulmuş (home rule charter) county’ler. Genel hükümlere göre kurulan county’lerin görev ve yetkileri 
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eyalet yasama organlarınca belirlenmiştir ve açıkça eyalet yasalarında yetkilendirilmedikleri konularda 

hizmet veremezler, karar alamazlar. Buna karşın özerklik tüzüğüne göre kurulmuş olanlar, eyalet 

yasalarında belirtilenlerin yanında, yasaklanmamış olan alanlarda da kendi kararlarını alabildiklerinden, 

biraz daha fazla takdir alanına sahiptirler (NACo, 2009:6-8).‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

County yönetimleri seçimle göreve gelen bir komisyondan oluşur ve yasama ve yürütme işlerini bu 

komisyon üstlenir. County yönetmeliklerini/kararnamelerini çıkaran, county bütçesini onaylayan, 

county’nin diğer temel birimlerinin yöneticilerini atayan birim işte bu komisyondur. Komisyon üyeleri, 

içlerinden birini kurul başkanı olarak belirler.  Komisyon genellikle üç veya beş kişiden oluşur ve ayda 

en az iki kez toplanır (Bowman ve Kearney, 2011:275). 

County komisyonu dışında, county’lerde, sayıları ve isimleri eyaletten eyalete değişen, bir kısmı 

komisyon tarafından atanan bir kısmı ise seçimle göreve gelen county görevlileri vardır. Şerif, county 

katibi/yazı işleri müdürü (clerk), kayıt memuru (recorder), hazine müdürü (treasurer), vergi tahakkuk 

memuru (assessor), eğitim müfettişi (superintendent), savcı/hukuk müşaviri (attorney) gibi çok sayıda 

ve çok çeşitli county görevlisi vardır. Kimi eyaletlerde bunların yalnızca bazıları seçimle göreve 

gelirken, kimi eyaletlerde county vergi memurları, tapu kayıt memurları bile seçimle göreve 

gelebilmektedir.  Örneğin Michigan’da seçimle göreve gelen "drain commissioner" (su ve kanalizasyon 

müdürü) bulunur. Kentucky, cezaevi müdürünü (county jailer) seçimle belirler. Bu görevliler seçimle 

belirlendikleri için kendi yetkili oldukları alanlarda oldukça önemli güç sahibi siyasi figürler haline 

gelebilmektedir (Bowman ve Kearney, 2011:275-276). 

Tarihsel olarak en yaygın örgütlenme biçimi budur. Ülkedeki county’lerin en az yarısı bu şekilde 

örgütlenmiştir ancak yeni örgütlenme biçimleri gelişmekte ve bu sayı zamanla düşmektedir. Bu klasik 

county örgütlenmesine yöneltilen eleştiriler, özellikle de kurul kararlarını uygulayacak ayrı bir yürütme 

görevlisinin olmaması eleştirisi, zamanla alternatif örgütlenme biçimlerinin doğmasına yol açmıştır 

(Bowman ve Kearney, 2011:276). Günümüzde yaygın olan diğer iki tip county örgütlenmesi şöyledir: 

 

Bir Konsey ve Seçimle Göreve Gelen Yürütmeden Oluşan County Tipi (Council – Executive 

Form): Bu türde, seçmenler, hem yasama işlevini üstlenen bir County Konseyi hem de ayrıca bir 

yürütme görevlisini seçmektedir. Buradaki yürütme görevlisinin pozisyonu belediyelerdeki belediye 

başkanına benzemektedir. Görüldüğü üzere, bu tip yönetimde yasama ve yürütme birbirinden 

ayrıştırılmıştır. Konsey politikayı belirleme, bütçeyi onaylama ve county’nin finansal performansını 

denetleme (yani bütçenin denetimi) yetkilerine sahiptir. Yürütmenin rolü ise bütçeyi hazırlamak, 

Konseyin politikalarını hayata geçirmek ve county’deki temel departmanların başkanlarını atamaktır. 

Hatta bazı county’lerde yürütme yetkisine sahip olan yöneticinin Konseyin kararlarını veto yetkisi de 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Örneğin California eyaleti 58 county’e bölünmüştür. Bu county’lerin 44’ü genel hükümlere göre 
kurulmuş county’ler iken 14’ü özerklik tüzüğü ile kurulmuş county’lerdir. County’ler eyaletlerin alt idari birimleri 
olarak eyaletin sağlık, güvenlik, yargı vb. alanlardaki hizmetlerini yerine getirirler (NACo, 2009:30). 
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vardır. Tabi bu mutlak veto değil, geciktirici veya güçleştirici veto niteliğindedir (Gelbmann vd. 

1997:16).  

 

Bir Komisyon ve Profesyonel Bir İdareciden Oluşan County Tipi (Commission-Administrator 

Form): Bu tip county örgütlenmesinde, halk tarafından seçilerek göreve gelen komisyon, profesyonel 

bir yöneticiyi (administrator) yürütme işlerini üstlenmek üzere işe almaktadır. Yani bu tip county’lerde 

yürütme seçimle belirlenmez. İdareci bu komisyona karşı sorumludur ve görev ve yetkileri komisyon 

ne vermiş ise ondan ibarettir (Gelbmann vd. 1997:15-16). Bu tip yönetimi savunanlara göre, yönetim 

konusunda üstün yeteneklere sahip işinde uzman bir kişinin işe alınması, yönetme işinin profesyonelce 

yapılmasını böylece etkili ve verimli bir yürütme faaliyetinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yeni tip 

county örgütlenmeleri içerisinde bu tip daha popülerdir (Bowman ve Kearney, 2011:276).  

 

2. Belediye yönetimleri (şehir (city), kasaba (town), köy (village) vb.): 

 

County’ler, şehirler, kasabalar ve köyler gibi belediye (municipal) niteliğinde yönetim birimlerini 

içlerinde barındırırlar. Ancak bunlar arasında bir hiyerarşik ilişki bulunmaz. Örneğin diğer eyaletlere 

nazaran daha sade bir yerel örgütlenmesi olan New Jersey eyaleti 21 county’e ayrılmıştır ve bu 

county’lere dağılmış 565 adet belediye bulunur. Bunlar “city”, “town/township”, ve “village” adları 

altında örgütlenmiş belediyelerdir (US Census Bureau, 2017). Ancak ABD eyaletlerinin büyük 

bölümünde, New Jersey gibi, county sınırları ile belediye sınırlarının örtüştüğü böyle sade bir yapılanma 

yoktur. Şehirler birçok yerde, birden fazla county’nin sınırlarında yer alacak biçimde yerleşmiştir. 

Örneğin Dallas ve Oklahoma City 5 ayrı county’e yayılmış şehirlerdir. New York City sınırları 

içerisinde birden fazla county’i barındırır. Ve bu county’lerin New York şehir yönetimine kıyasla çok 

sınırlı yetkileri vardır (Benjamin ve Nathan, 2001:56).  

Belediye niteliğindeki yerel yönetimlerin iki temel biçimi “city (şehir)” ve “town/township (kasaba)” 

olarak adlandırılan biçimlerdir. Ayrıca çok küçük ve sınırlı yetkilere sahip yerleşim yerleri köy (village) 

olarak da adlandırılmaktadır.  

 

a. Şehir (city) Belediyeleri 

 

En yaygın belediye türü şehirlerdir. Her eyalette farklı özellikler göstermekle birlikte, şehirler genellikle 

belli bir yöredeki seçmenlerin bu yönde iradelerini ortaya koymaları sonucu kurulmaktadır. Genellikle, 

bir county sınırları içerisinde belli bir bölgede yaşayan vatandaşlar şehre dönüşmek istemiyle eyalet 

yönetimine bir dilekçe verir. Eğer başvuru, ilgili mevzuatta belirtilen şartları karşılıyorsa (örneğin belli 

bir nüfusa sahip olmak yahut km2’ye düşen nüfus şartını sağlamak vb.) o yerleşim yeri belediye statüsü 

kazanabilir (Motty-Kuzma, 2008:27). Şartlar eyaletten eyalete farklılık gösterir. Örneğin Alabama’da, 

ilgili yerleşim yeri içerisinde en az 300 kişinin yaşıyor olması şartı aranmaktadır. Arizona’da bu sayı 
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1.500’dür. Birçok yerde belediyeye dönüşme kararı, bir referandum yapılarak alınmak zorundadır. Yani 

seçmenlere belediyeye dönüşmek ve şehir olarak örgütlenmek isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Eğer 

süreç başarıyla tamamlanırsa, eyalet tarafından şehrin kuruluş, teşkilat ve görevlerini düzenleyen bir 

tüzük hazırlanır. Böylelikle yeni kurulan şehir bu tüzüğe göre kendi yöneticilerini seçme, vergi alma, 

yerleşimcilerine hizmetler sunma (eyalet mevzuatının izin verdiği yetkiler her ne ise) vb. yetkiler ile 

donatılmış olur (Bowman ve Kearney, 2011:278).   

Dahası o eyalette şehirlere özerklik ilkesinden yararlanabilme hakkı da tanınmış ise, o zaman seçmenler 

bu yönde de tercihte bulunabilir. Günümüzde hemen her eyalette, belediye yönetimlerinin bazılarına 

veya tamamına özerklik ilkesinden yararlanma imkanı sunan düzenlemeler vardır. Dolayısıyla, ABD 

eyaletlerindeki şehirlerin bir kısmı eyalet mevzuatına göre kurulan ve işleyen (general law) belediyeler 

iken, diğer kısmı özerklik ilkesinden yararlanarak kurulan (home rule) belediyelerdir (National League 

of Cities, “Local Government..”). Eyaletler şehirleri, büyüklüklerine ve nüfus yoğunluklarına göre 

derecelendirebilmektedir: Örneğin 1. Sınıf şehirler, 2. Sınıf şehirler gibi. Kimi eyaletler özerklik 

ilkesinden yararlanma yetkisini sadece belli kategori şehirlere verebilmektedir (Motty-Kuzma, 

2008:27). 

Şehirlerin üstlenmiş oldukları görevler çok çeşitlidir.  County yönetimleri ile şehir yönetimlerini, şehir 

yönetimleri ile diğer türden belediye yönetimlerini (town/township, village) görevlerinden yola çıkarak 

ayrıştırmak mümkün değildir. Çünkü bir eyalette county’lere verilmiş olan bir görev, bir başka eyalette 

belediye yönetimlere bırakılmış olabilir. Bir eyalette özerklik ilkesi de uygulanıyorsa, aynı eyalet 

içerisinde bir belediyenin sahip olduğu yetkiler ile diğer bir belediyenin sahip olduğu yetkiler de 

birbirinden farklıdır.  

Şehirlerin yönetiminde benimsenen usul de (tıpkı county’lerde olduğu gibi) çeşitlilik göstermektedir. En 

yaygın biçimler şunlardır:  

 

- Council-manager (konsey-idareci) tipi yönetim: Bu tip belediyede, seçimle göreve gelen bir konsey 

(city council) şehrin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurur. Bununla birlikte, şehir konseyi, 

günlük idari işleyişi yürütmek üzere profesyonel bir yönetici (city manager) işe alır (Motty-Kuzma, 

2008:28). Şehir konseyi politikayı belirler, yönetici ise bu politikayı yürütür ayrıca bazı önemli yetkilere 

de sahiptir: Şehirdeki temel departmanların başlarını atar, hizmetlerin yürütülmesini denetler, personel 

politikasını belirler, bütçe teklifini hazırlar, konseye politika önerilerinde bulunur. Kimi yerlerde konsey 

kendi içinden bir kişiyi belediye başkanı olarak atar. Ancak belediye başkanlığı yetkisi daha çok 

simgeseldir. Diğer üyelerden fazla bir yetki sahibi değildir. ABD şehirlerinin yarısından fazlası bu tip 

bir yönetime sahiptir (Bowman ve Kearney, 2011:278).  

 

- Mayor-council (belediye başkanı-konsey) tipi yönetim: Bu tipte, yasama organı olarak şehir konseyi 

ve ayrıca yürütmenin başı olarak belediye başkanı doğrudan şehir seçmenlerince seçilir. Bu tip şehir 

yönetiminin iki alt türü vardır: “Zayıf belediye başkanı” öngören mayor-council tipi yönetim, “güçlü 
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belediye başkanı” öngören mayor-council tipi yönetim. Güçlü belediye başkanı öngören tipte, belediye 

başkanı şehrin tüm üst düzey kamu görevlilerini atama ve görevden alma yetkisine sahiptir. Bütçeyi 

hazırlar ve şehir konseyinin kararlarını veto yetkisine sahiptir. Bu tip, belediye başkanın zayıf olduğu 

versiyona bir tepki olarak, onun yarattığı memnuniyetsizlikten doğmuştur. Zayıf belediye başkanı 

öngören yönetim biçiminde ise, şehrin önemli kamu görevlilerini atama yetkisi şehir konseyindedir. 

Ayrıca belediye başkanının veto yetkisi de yoktur. Bütçeyi de şehir konseyi yapar. Belediye başkanının 

sadece simgesel görevleri vardır. Konsey toplantılarına başkanlık etmek, şehri temsilen konuşma 

yapmak, etkinlik ve törenlerde kurdele kesmek gibi. Elbette bu iki uç arasında yer alan, belediye 

başkanının yetkilerinin farklılaştığı, diğer mayor-council yönetim biçimleri de vardır (Bowman ve 

Kearney, 2011:281-282).  

 

- Commission (komisyon) tipi yönetim: Burada yönetim organı, yasama ve yürütme yetkilerini 

kendinde toplamış bir komisyondur; ancak, konseyden farklı olarak burada, her bir komisyon üyesi, 

sağlık, maliye, altyapı hizmetleri gibi birtakım görevleri yerine getirmek üzere, o alandan sorumlu olmak 

üzere doğrudan seçmenler tarafından seçilir. Yani komisyon üyeleri sadece politikayı belirlemez aynı 

zamanda her biri bir departmanın başıdır. Kendi departmanlarının üstlendiği hizmetlere ilişkin 

hususlarda doğrudan karar alıp uygulayabilirler. Yani hem politikayı belirler, hem de bunu yürütürler. 

Komisyon içinden birisini belediye başkanı olarak belirleyebilir ama bu kişinin diğer komisyon 

üyelerinden farklı bir yetkisi yoktur. Bu biçim 18.yy sonlarında ilerlemeci dönem olarak adı verilen 

halkçı hareketlerin yükseldiği dönemde ortaya çıkmıştır. İlk kez 1900 yılında Texas, Galveston’da 

yaşanan bir fırtına sonucu ortaya çıkan kaosun ardından bu yönetim biçimi geliştirilmiştir. Bu fırtınada 

yaklaşık 6.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle gösterilen tepkiler, 

yeni bir belediye örgütlenmesi oluşturulmasını zorlamış ve 1904’te Galveston’da tümüyle yeni bir 

yönetim tipi olan “komisyon tipi yönetim” inşa edilmiştir. Bu deneyimin başarılı olduğunu gören bazı 

diğer Texas şehirleri de bu tipi benimsemeye başlamış ve 10 yıl içinde yaklaşık 160 belediye, bu tip 

yönetimi tercih etmiştir. Ancak bu yönetim biçiminin ortaya çıkıp yayılması gibi terk edilmesi de çok 

hızlı olmuştur. Buna neden olan sorunlardan birincisinin, her biri bir departmanın başı olan komisyon 

üyelerinin kendi departmanlarının avukatı gibi davranmaları olduğu ifade edilmiştir; her bir komisyon 

üyesi kendi departmanı için daha fazla bütçe payı istemiştir. Dahası, uzman idarecilerin yürütme işini 

daha iyi yaptığı savunulmuştur. Seçimle göreve gelenlerin bu alanda profesyonelleşmiş uzman 

yöneticiler olmadıkları bu bakımdan atanmış yöneticilerin daha iyi iş çıkardığı ileri sürülmüştür. 

Zamanla terk edilen komisyon tipi yönetim günümüzde az sayıda şehirde mevcuttur (Bowman ve 

Kearney, 2011:282; Motty-Kuzma, 2008:29). 

Günümüzde şehirlerin yönetiminde tercih edilen en yaygın biçimler council-manager ve mayor-council 

tipi yönetimlerdir. ABD’nin en büyük 30 şehrinden biri hariç (Portland - komisyon tipi yönetim vardır) 

tümü bu iki biçime göre yönetilmektedir (NLC, “Forms of…”). Şehirlerde, ayrıca, eyaletten eyalete ve 

hatta bazı yerlerde yerel yönetimden yerel yönetime değişen bir şekilde, doğrudan halk tarafından 
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seçilen başka görevliler de vardır. Örneğin Los Angeles City, özerklik (home rule) ilkesine göre 

kurulmuş bir şehirdir. Şehir tüzüğüne göre, şehrin görevlileri belediye başkanı (mayor), şehir konseyi 

(city council) üyeleri, şehir avukatı (hukuk müşaviri-city attorney), şehir katibi (city clerk), denetçi 

(controller), mali işler müdürü (treasurer)dür. Bunlardan belediye başkanı, konsey üyeleri, şehir avukatı 

ve denetçi halk tarafından seçilmektedir. Diğer görevliler ise belediye başkanınca atanır.§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

b. Kasaba (town/township) Tipi Belediyeler:  

 

Belediye yönetimlerinin en yaygın biçimi “şehir” olsa da, kimi eyaletlerde oldukça yaygın olan bir diğer 

belediye türü “town/township” denilen türlerdir. Kimilerinde çok sınırlı yetkilere sahip, kimilerinde çok 

geniş yetkilerle donatılmış olmakla birlikte, günümüzde, 20 ABD eyaletinde township/town tipi 

belediyeler bulunmaktadır. Aslında bu tip belediyeler, ABD’nin New England bölgesinde kurulan ilk 

kolonilerinin geliştirdiği “town meeting” usulü yönetimin ortaya çıkardığı yerel yönetim türleridir. 

Günümüzde hala kimi New England kasabalarında “town meeting” (kasaba toplantısı) geleneği 

sürdürülmektedir. Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, genellikle, bu yönetim biçiminin benimsendiği 

yerlerde, yılda bir kez toplanan kasaba meclisinde, kasaba sakinleri, kasabalarını ilgilendiren konularda 

kendi kararlarını kendileri almaktadır. Kasabadaki tüm seçmenlerin doğal üyesi olduğu bu kasaba 

meclisinin, kasaba görevlilerini seçmek, yerel yönetmelikler çıkarmak, vergi koymak ve bütçeyi kabul 

etmek gibi yetkileri vardır. Kalabalık ve büyük kasabalarda, kasaba meclisi, temsilciler seçmek, 

profesyonel yöneticiler işe almak gibi yollarla kasabanın günlük işlerini yürütür; kasaba toplantısında 

alınan kararların uygulanmasını sağlar (Motty-Kuzma, 2008:29-30; Bowman ve Kearney, 2011:289-

290; NATaT).  

Town tipi belediyelerin yetkileri eyaletten eyalete değişiklik gösterir. New Jersey, Pennsylvania ve belli 

bir düzeyde Michigan, New York ve Wisconsin’deki kasabaların yanında özellikle New England’daki 

kasabalar, county’ler, şehirler kadar geniş yetkilerle donatılmıştır. Bunlar dışında kalan kasaba tarzı 

örgütlenmelere sahip eyaletlerde ise (Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North 

Dakota, Ohio ve South Dakota) kasabalar daha kırsaldır. Üstlendikleri hizmetler de çok daha sınırlıdır 

(genellikle yollar ve güvenlik hizmetleri). Böyle küçük kasabalarda genellikle part-time görev yapan 

seçimle belirlenen bir kurul (board of supervisors/trustees) vardır. Bazı idari işler ücretli çalışanlar değil, 

gönüllüler tarafından yapılır (Bowman ve Kearney, 2011:290).  

Günümüzde “town meeting” (kasaba toplantısı) usulü ile kasabaların yürütülmesi zorlaşmıştır. Nüfusu 

büyüyen kasabalar yavaş yavaş belediyeye dönüşmektedir. Kimileri ise bu gelenekten vazgeçmek yerine 

profesyonel idareciler işe alarak kasabanın işlerini yürütmeyi tercih etmektedir. Bazı kasabalarda ise 

tam tersine nüfus erimekte ve kasabaların varlık koşulları ortadan kalkmaktadır. Her şeye rağmen, 

kasaba tipi yerel yönetim birimleri öyle hızla yok olan bir pozisyonda da değildir. 1997’deki kasaba 

 
§§§§§§§§§§§§§§§ Los Angeles Şehir Tüzüğü Vol.I, Art.II, Sec.200-201. 
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sayısı ile 2007’deki kasaba sayısı arasındaki fark sadece 110’dur. 2007 verilerine göre toplam 16.519 

kasaba tipi yerel yönetim bulunmaktadır. 2017’de ise bu sayı 266 azalmış ve 16.253 olmuştur (Bowman 

ve Kearney, 2011:290; US Census Bureau, 2017).  

c. Köyler (villages) 

 

ABD Sayım Bürosunun raporlarında, belediye tipi yerel yönetim birimleri sınıflandırılırken yalnızca 

“city” ve “town” kategorilerine yer verilmektedir. Bununla birlikte, kimileri şehirlerin, kimileri 

county’lerin, kimileri ise kasabaların bir parçası olan köyler de bulunmaktadır. Köyler genellikle yerel 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik hizmetlerin ulaşmadığı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulmuştur. Belli eyaletlerde oldukça kalabalık nüfuslu ve yüklü bütçesi olan köyler de mevcuttur. 

Örneğin New York eyaleti köy yerel yönetim türüne geniş biçimde yer veren eyaletlerden birisidir. 

Burada 500’ün üzerinde köy bulunmaktadır. Bunlar içerisinde nüfusu 50’nin altında olan köyler olduğu 

gibi, 50.000’den yüksek nüfuslu köyler de mevcuttur (Office of the New York State Comptroller, 

2006:3).  
 

3. Özel Bölgeler (Special Districts) 

 

ABD’de çeşitli amaçlarla kurulmuş, çok sayıda ve çok çeşitli özel bölge vardır. Bunlar genellikle su ve 

kanalizasyon, karayolları, demiryolları, hastane, enerji, çevre kirliliği kontrol, kütüphane, doğal 

kaynaklar gibi belli kaynak ve tesislerin yönetimine ve/veya belli hizmetlerin sağlanmasına yönelik özel 

amaçlarla oluşturulmuş bölgelerdir. Bunlar yerel yönetimlerden ve belediye yönetimlerinden idari ve 

mali olarak bağımsızdır (Killian ve Faulk, 2012:2).  

Özel bölgelerin kuruluşunda tercih edilen üç temel yöntem vardır. (1) Eyalet yasama organı çıkardığı 

yasa ile özel bölgeler kurabilir yahut özel bölgelerin kurulmasına izin verebilir. (2) Yerel yönetimler 

(eyalet mevzuatından aldıkları yetkiyle) çıkardıkları kararnameler ile özel bölgeler kurabilirler. (3) 

Eyalet mevzuatı izin veriyor ise, vatandaşlar mevzuatta öngörülen sayıda seçmenin imzasını içeren bir 

dilekçe ile özel bölge kurulmasını talep edebilirler. Bu durumda referanduma gidilir ve halkın oyu ile 

özel bölge kurulmasına karar verilebilir (Bowman ve Kearney, 2011:290). Özel bölgelerin kurulmasının 

çeşitli nedenleri vardır. Bunlar içerisinde en temel nedenler, yerel yönetimin bir hizmeti yürütmede 

yetersizliği, mali kısıtlılıkları, özel bölgelerin hizmeti daha profesyonelce yürütebiliyor olması, vb. 

hallerdir (Killian ve Faulk, 2012:3). Ancak siyasi çekişmeler ve çıkar hesapları da özel bölgelerin 

kurulmasında rol oynamaktadır (Bowman ve Kearney, 2011:291-292).  

Birçok farklı hizmet alanında özel bölgeler kurulabilmektedir. Özel bölgelerin yüzde 90’dan fazlası tek 

bir hizmeti yürütmek üzere kurulmuştur. Örneğin yangından korunma (itfaiye), su ve kanalizasyon, 

konut ve toplumsal kalkınma, doğal kaynakların yönetimi, mezarlık, kütüphane, içme suyu, maden 

çıkarma, tünel, kıyı ve plaj koruma, taşkın önleme, hıfzıssıhha, ulaşım, enerji, liman, havaalanı vb. özel 
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bölgelerin gerek coğrafik anlamda büyüklükleri gerekse sahip oldukları bütçe miktarı çok çeşitlidir (US 

Census Bureau, 2017).   

Özel bölgeler yönetim kurulları eliyle yönetilirler. Bu kurul üyeleri kimi yerlerde seçimle belirlenirken, 

kimi yerlerde eyalet, county ya da belediye yönetimlerince atanabilmektedir. Kimi özel bölge 

yönetimlerinin hizmetlerinin gereği birtakım vergiler, ücretler koyma ve toplama yetkisi olabilmektedir 

(NLC, “Local US…”). ABD Sayım Bürosu’nun 2017 verilerine göre ülke genelinde toplam 38.542 özel 

bölge bulunmaktadır (US Census Bureau, 2017). 

 

4. Okul Bölgeleri (School Districts) 

 

Aslında okul bölgeleri de belli bir amaca özgü olarak kurulmuş bir tür özel bölgedir. ABD’nin tüm 

eyaletleri ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim ile ilgili önemli görevler üstlenen okul bölgelerine 

bölünmüştür. Ancak son yıllarda, okul bölgelerinin alanlarının genişletildiği ve okul bölgesi sayısının 

azaltıldığı görülmektedir. 20’inci yüzyılın ilk yarısında 100.000’in üzerinde okul bölgesi bulunan 

ABD’de 2017 yılı sayımına göre 12.754 okul bölgesi bulunmaktadır (US Census Bureau, 2017).  

Okul bölgelerinin birleştirilmesi ABD’de her daim çok hassas konulardan birisi olmuştur. Çünkü okul 

bölgeleri, kurulu olduğu toplumun kimliğinin bir parçası olarak görülmektedir. Hatta o bölgede başarılı 

ve iyi okulların varlığı, kaliteli bir eğitimin sağlanıyor olması o bölge için bir gurur ve övünç kaynağı 

olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan belli bir okul bölgesinin sakinleri, kendi bölgesini etkileyen 

değişikliklere karşı oldukça hassas olabilmektedir (Bowman ve Kearney, 2011:293).  

Okul bölgeleri okul kurulları tarafından yönetilmektedir. Kurul genellikle 5-7 kişiden oluşur. Üyeler 

partizan olmayan seçimlerle halk tarafından belirlenir. Görevleri okul bölgesinin hizmet politikasını 

üretmektedir. Yetkilerinin içerisinde okul bölgesinin bütçesini belirlemek de vardır. Kurul, işlerin 

yürütülmesi konusunda yetkili uzman idareciler işe alır. Ayrıca “superintendent” denilen bir baş idareci 

atar. Tüm okul bölgesi personelinin hiyerarşik amiri bu kişidir. Kurulun iyi bir superintendent ataması 

oldukça önemli bir meseledir. Bazı bölgeler, başka eyaletlerde bu işi başarıyla yürüten kişileri getirip 

göreve atamaktadır (Bowman ve Kearney, 2011:293).  

Okulların yönetiminde bölgeler arasındaki farklılıklar eğitimin kalitesini de belirlemektir. Bütçesi büyük 

olan zengin bölgelerde eğitim daha iyi düzeylerde iken, yoksul bölgelerde durum daha kötüdür. Bölgeler 

arası bu eşitsizlik, işin içine eyalet yönetimlerinin dahil olmasına yol açmıştır. Eyalet yönetimleri 

“equalization formula” (eşitleme formülü) denilen bir yöntem kullanarak mali eşitsizliği azaltmak 

amacıyla okul bölgelerine fon vermeye başlamıştır. Buna göre, en yoksul bölge fondan en büyük payı 

almaktadır, zengin bölgeler ise en düşük payı. Ancak bu fon eşitsizliği gidermemektedir. Bu şekilde 

paylaştırılan fonlara karşı açılan davalarda kimi eyaletlerin Yüksek Mahkemeleri bu düzenlemeleri 

anayasa aykırı bulup iptal etmiştir. Eyaletler ise buna karşılık eşitsizliği gidermeye yönelik formüller 

aramaya devam etmektedir: konut vergisinde okul bölgelerine ayrılan payı azaltıp, başka birim 

vergilerin payını yükseltmek, piyango vb. düzenleyip ek fon elde etmek gibi. Ancak tüm bu yöntemler, 
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şimdilik, eşitsizlikten kaynaklanan sorunları ve eleştirileri gidermede yeterli görünmemektedir 

(Bowman ve Kearney, 2011:294).  

 

 

IV. SONUÇ 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yerel yönetimler geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin bir 

nedeni, federal bir devlet olan ABD’de yerel yönetimlerin düzenlenmesi konusunda yetkinin federal 

yönetimde değil, eyalet yönetimlerinde olmasıdır. Böylelikle, her bir eyalet kendi dilediği şekilde yerel 

yönetimlerini biçimlendirebilmektedir. Bu durum yerel yönetimlerin türlerinden, bunların 

isimlendirilmesine, yerel yönetimlerin organizasyonundan görev ve yetkilerine birçok hususta farklı 

düzenlemelerin ve uygulamaların ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedir.  Ancak, yine de, eyaletlerde, 

birebir aynı olmasa da benzer özellikler gösteren yerel yönetim birimleri mevcuttur.  

Bunların başında “county” denilen yerel yönetim birimi gelmektedir. Eyalet yönetimlerinin bir nevi 

taşradaki uzantıları olarak ortaya çıkan ancak zamanla belediyelere özgü yetkileri de üstlenmeye 

başlamaları ve özerklik ilkesi sayesinde eyalet yönetimlerinden bağımsızlaşan bu yerel yönetim 

birimleri iki istisna dışında tüm eyaletlerde bulunmaktadır. İstisna olan iki eyalette ise benzer yönetim 

birimleri farklı isimler altında bulunmaktadır. Ancak her bir eyalette county’lerin oluşumu, görev ve 

yetkileri gibi hususlar farklılık gösterebilmektedir.  

ABD eyaletlerinde yerel yönetim türü olarak karşımıza çıkan ikinci ortak kategori “belediye”dir. 

ABD’de belediyeler yöresel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik klasik belediye hizmetlerinin 

yürütülmesi görevini üstlenmiş birimler olmakla birlikte, yargı hizmetlerinden sağlık hizmetlerine değin 

diğer bazı hizmet alanlarında da, sınırlı da olsa, birtakım görev ve yetkiler üstlenmişlerdir. Belediye 

niteliğinde kabul edilen yönetim birimleri farklı adlar altında kategorilendirilmektedir. Bunlardan 

bazıları tüm eyaletlerde var iken, bazıları sadece belli eyaletlerde mevcuttur. Şehir (city), kasaba (town, 

township) ve köy (village) en temel belediye türleridir. Bunların her biri eyaletlerde farklı biçimlerde 

karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin şehirlerin örgütlenişi, üstlendiği görev ve yetkiler, işleyişi vb. 

hususlar her bir eyalette farklılıklar gösterebilmektedir. Dahası özerklik ilkesinin bir sonucu olarak yerel 

yönetim sakinleri kendi tüzüklerini hazırlayıp kendi şehir örgütlenmelerini üretebildikleri için bir 

eyaletin içinde birçok farklı çeşit şehir örgütlenmesi karşımıza çıkabilmektedir.  

Ancak, elbette, yerel yönetim örgütlenmelerinin temel çerçevesi her daim eyalet anayasası ve 

yasalarınca çizilmektedir. Çünkü ABD Yüksek Mahkemesince de benimsenen “Dillon’s Rule” olarak 

adlandırılan temel yaklaşıma göre, yerel yönetimler eyalet anayasaları ve eyalet yasalarından 

kaynaklanmaktadır; eyalet mevzuatından almadıkları bir yetkiye sahip olamazlar. Eyalet anayasalarında 

yer verilen özerklik ilkesine (Home Rule) ilişkin hükümler, bu temel kuralı bir nebze esnetmekte ve 

yerel yönetimlere, sınırları eyalet anayasalarınca çizilmiş bir takdir alanı yaratmaktadır.  
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ABD yerel yönetimlerinde üçüncü kategori olarak karşımıza “özel bölgeler (special districts)” 

çıkmaktadır. Sayıları 38 binin üzerinde olan bu yerel yönetim birimleri, su, kanalizasyon, itfaiye, 

kütüphane, maden çıkarma vb. pek çok alanda kurulabilmektedir. Mali ve idari özerkliğe sahip bu 

yönetim birimlerinin önemli bir bölümünde yönetim organları doğrudan seçmenler tarafından 

belirlenmektedir.  

ABD yerel yönetimlerinin son kategorisi ise, aslında bir tür özel bölge olan “okul bölgeleri (school 

districts)”dir. Yörede yaşayanların gurur ve prestij kaynağı olarak görüp önemsediği bir yerel birim olan 

okul bölgeleri, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli roller üstlenmiştir. Seçimle göreve gelen 

okul bölgelerinin yönetim kurulları, vergi toplamak, eğitim politikasını belirlemek, okulları denetlemek 

gibi çeşitli görev ve yetkilerle donatılmıştır. Okul bölgeleri arasındaki ekonomik farklılıkların, eğitim 

alanında eşitsizliklere yol açıyor olması, bu bölgelere dair en önemli sorun olarak görünmektedir. 

Eyaletler bu sorunu gidermeye yönelik çeşitli adımlar atmakta, çözümler üretmeye çalışmaktadır.  
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ABSTRACT: In this paper, the impact of space on voting behavior has been investigated in Turkish 

General Elections between 2007 and 2018. First, the presence of the impact of space on voting behavior 

has been mapped with the Local Indicators of Spatial Association (LISA) analysis. LISA maps refer to 

the “spatial stuck” for all four main political parties in the Turkish spectrum. Moreover, a spatial voting 

model employs in order to capture the impact of space. According to the results, the most important 

impacts are conservative, spatial, and ideological impacts for four main political parties in Turkish 

politics. Also, the results show that there is resilient spatial stuck and strong political polarization in 

Turkey between 2007 and 2018. 

 

Keywords: Spatial Voting Behavior, Conservatism, Ethnicity, LISA 

 

 

1- INTRODUCTION 

 

In recent years, some political tendencies are becoming prominent in the Turkish political context 

although there are a lot of political parties in line with the left and right axis. In the 2000s, these political 

parties which have historical dynamics have been represented by the two right and two left political 

parties: The Justice and Development Party (AKP), the Nationalist Movement Party (MHP), the 

Republican People’s Party (CHP) and the Peoples’ Democratic Party (HDP). The AKP and MHP are 

generally considered to be rightist while the CHP and HDP are perceived to be leftist. These tendencies 

have deep roots in Turkey’s history, but they have recently become more emergent and polarized.  

After experiencing two crippling financial crises resulting in high rates of currency devaluation 

(November 2000, February 2001), Turkey held elections that resulted in the success of a new political 

party, the AKP, on November 3, in 2002.  The AKP won that general election with 34.3% of the vote, 

and the CHP came in second with 19.4 % of the vote. Turkey’s election laws require that any party 

desiring representation in the Parliament must meet an election success rate of at least 10% in order to 

be seated. Many parties did not achieve that rate and have not participated in the government body since 
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2002. This has resulted in under-representation of several crucial political/cultural groups. Since then, 

there have been five general elections (2007, 2011, two in 2015, and 2018), four local elections (2004, 

2009, 2014, and 2019), two presidential elections (2014, and 2018), and one referendum (2016) to 

change presidential system.  

The AKP has won all of the general elections since 2002. Other mainstream parties have repeatedly tried 

to challenge the AKP, but they could only win in very specific regions of Turkey. The main opposition 

party, the CHP, received higher voting rates than the AKP only in coastal and western regions of Turkey. 

The traditional Turkish nationalist party, MHP, reached its highest rates in inner regions of Turkey. 

Moreover, the pro-Kurdish party, HDP, was able to get higher rates than the AKP only in the eastern 

and south-eastern regions of Turkey where the population is predominantly Kurdish. Since 2002, 

Turkey’s political maps have generally followed this pattern. These robust political results show that 

electoral analysis should take into account elections spatially. Additionally, voting behaviors may 

involve different sociological, ethnic, religious, and cultural factors at the individual level. All these 

factors consist of different historical dynamics and could change with time. If these factors establish 

spatial clusters, then electoral analysis should consider the impact of them spatially as well.  

This research aims to investigate the extent to which the presence of space has influenced voting in 

Turkey’s general elections since 2002. The study implements spatial data science approaches to analyze 

voting patterns in Turkey. It considers socio-economic variables as independent or control variables and 

four main political parties’ voting rates as dependent variable.  

 

 

2- Why Do Political Parties Exhibit Spatial Patterns Historically in Turkey?  

 

As stated in Mardin’s (1973) seminal work, Turkey’s political center consisted of military and 

bureaucracy, and the political periphery consisted mainly of peasantry, small farmers and, 

artisans****************. These peripheral groups mostly live in the rural areas and inner regions of 

Turkey, and over time have consistently demonstrated specific patterns. For example, the main 

economic features consist of low-income level, high unemployment rates, and agriculture-based 

production. Islamic rhetoric is also a very important element of the periphery.  

This political structure survived until the early 2000s. The success of the AKP, as a rightist party, became 

a great hope for the majority pro-Islamist and conservative masses after the financial crises. It also 

became a strong symbol for those who had been historically excluded. The AKP has consistently 

garnered more support since 2002, with the exception of the June 7th, 2015 election. The majority of the 

votes going to the AKP came from the pro-Islamist and conservative majority. 

 
**************** This argument is used in this paper since it highlights the role of space, although it’s not a 
commonly agreed concept.  



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

138 
 

In contrast, the CHP, a central party founded by Mustafa Kemal Atatürk, represents modernist and 

centralist tendencies in Turkey. The CHP’s secular and modern style has been the second biggest 

tendency in the developed western cities such as Istanbul, Kocaeli, Bursa, etc. since the foundation of 

modern Turkey. Although they are referred to as a social democratic party, the CHP embodies many 

secular nationalists among its voters. As a result, a reasonable number of their supporters do not want 

to collaborate with the pro-Kurdish party even though both parties are also perceived as a leftist 

tendency. As such, the CHP’s voters tend to be concentrated in large, western coastal cities of Turkey.  

The other main party, the MHP, represents nationalist-racist tendencies in Turkey. Although there are 

many similarities between the AKP and the MHP (e.g., conservative ways of life, Turk- Islam synthesis), 

there are also some vital differences. That is, the MHP does not accept the existence of different 

ethnicities and nationalities (e.g., Kurds) and religions in the country.  Additionally, they support strict 

military solutions against Kurdish groups both inside and outside of Turkey. Therefore, the MHP 

exhibits a high pattern of success at the inner and southern parts of Turkey dominated by the rural and 

nationalist way of life.  

Finally, the HDP, represents a pro-Kurdish tendency in the political framework. Understanding the 

framework of HDP is complicated, more so than the other parties. The pro-Kurdish parties have shared 

a similar fate with the pro-Islamist parties and historically they have been shot down many times by the 

Supreme Court of Turkey††††††††††††††††. In order to understand pro-Kurdish movements in Turkish 

political context, a historical evaluation of Turkey’s in modernization process should be taken into 

consideration. During the 60s and 70s, many Kurds migrated to developed capitalistic cities (e.g., 

Istanbul, Izmir, Bursa) from rural Kurdish areas. These masses who migrated to the cities brought their 

political identities and culture and created big ghettos called [Varos] around the cities. Thus, spatiality 

of political separation became apparent in the cities as well. This migration led the Kurdish question to 

be more visible in the metropolitan cities of Turkey. Although the HDP, the recent official pro-Kurdish 

party, does not officially claim to be a Kurdish party, they are able to get higher voting tallies in eastern 

and south eastern parts of Turkey, where a predominantly Kurdish population lives, as well as from 

some metropolitan cities affected by the migration process. 

In political science literature, there are many studies that examine variables such as the advantage of 

incumbency, political realignment, political inertia, etc. In contrast, economics literature focuses 

primarily on variables such as income level, unemployment, and inflation to understand voting behavior. 

Other variables that should be considered include sociological perspectives such as education, 

conservatism, or ethnicity. This research study attempts to create a model that can use the influence of 

the presence of spatial factors to study the political, economic, and sociological impact on voting 

 
†††††††††††††††† The pro-Kurdish parties and the year of their shooting down by the Supreme Court of Turkey: 
People’s Labor Party (Halkin Emek Partisi, 1993), Freedom and Democracy Party (Ozgurluk ve Demokrasi Partisi, 
1993), Democracy Party (Demokrasi Partisi, 1994), People’s Democracy Party (Halkin Demokrasi Partisi, 2003), 
Democratic Society Party (Demokratik Toplum Partisi, 2009) 
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behavior collectively. In other words, after creating a model that analyzes the collective impact of these 

variables, the study implements the model to analyze the influence of spatial effects on voting behavior. 

By separating the influence of spatial effects on political, economic, and social variables, the model 

allows us to better understand the impact of space on voting behavior as it is. 

There are four important contributions of this study. Foremost, it is the first attempt to analyze voting 

behavior in Turkey utilizing spatial data science techniques. Second, this study uses novel types of 

variables to understand conservatism, low-intense conflict process, and the Kurdish question’s impacts 

on voting behavior in Turkey. Third, it shows that not only voting rates, but also socio-economic 

variables are impacting voting behavior. Finally, this study sheds light on the importance of using space 

to understand voting behavior. 

The remainder of the paper is structured as follows: Section three describes a brief literature analysis, 

and section four presents spatial statistics to indicate the impact of space on Turkey’s main political 

parties. Section five presents the empirical analysis of spatial econometrics voting models, and finally 

section six provides concluding remarks and discussions. 

 

3- Space and Voting Behavior 

 

Mainstream economics uses representative agent-based models to analyze voting behavior. One of the 

well-known examples of this type of model is Median Voter Theorem (MVT). The Median Voter 

Theorem, originally developed by Hotelling (1929) to demonstrate a stable balance in competitive 

markets, was then adapted to the decision-making processes of groups by Black (1948), before it was 

finally adapted to political decision-making processes by Downs (1957). This model employs single 

peak functions and shows that rational voters cluster around centralized policy alternatives. It considers 

each voter as an independent agent and looks for utility maximizations in political area. Within this 

perspective, economic voting theory has been frequently implemented in the economics literature. To 

illustrate, Kramer (1971) focuses on the impact of the incumbency advantage with economic growth-

inflation trade off on voting behavior in the U.S. House of Representative elections between 1896-1964. 

According to his findings, real personal income has the most important impact on voting behavior, while 

inflation and unemployment rate has no significant impact. Similarly, Kinder and Kiewiet (1979) 

analyzed the connection between the economic conditions and politics in the U.S. Congressional 

Elections between 1956-1967. They found out that “voting behavior has influenced more the relative 

competence of the two major parties and general business conditions than individuals’ economic 

situations in the USA”. Furthermore, Bartels (2000) emphasizes that the impact of partisanship has 

increased in the Congressional elections in the USA between 1952-1996. Even though, all of these 

impacts are well-known elements of economic voting behavior literature, these models and studies do 

not consider the impact of location on voting behavior. By limiting the analyses to time-and-space 

invariant patterns, they leave out a key component. 
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In fact, voters are neither independent from each other, nor do they ignore space during elections. In the 

very early study of social sciences, Ibn Khaldun mentions the importance of geography on the human 

life in the 14th century in his “Muqaddimah” and evaluated geography as a “destiny”. By that he means 

geography is an exogeneous and deterministic factor, which has strong impacts on individuals and 

societies’ general tendencies. Khaldun’s work helps explain why geography and space might have 

significant impacts on the politics of different countries. Here, it is vital to mention the concept of 

“Gerrymandering”. Gerrymandering refers to the re-drawing of county or city borders in favor of an 

incumbent party. There are many studies indicating that Gerrymandering activities significantly impact 

election results (McKee, 2008; Erikson 1972, Issacharoff, 2002). In addition, one of the modern 

contributions on the impact of proximity comes from Tobler’s First Law of Geography (Tobler, 1970). 

According to the Tobler’s First Law of Geography (1970), “everything is related to everything else, but 

near things are more related than distant things”. Within this framework, it could easily be considered 

that “locations and spaces” could have effect on voting behavior as well.  

Due to the possible impact of space on voting behavior, there are many studies that use spatial statistics 

and spatial econometrics to understand voting patterns better. These studies employ different spatial 

frameworks in numerous ways. For instance, the spatial distribution of turnover rate might reflect the 

level of political interest in a society. Coleman (2010) examined the spatial turnover rate of elections as 

an indicator of compliance for the United States and Russia. Later, Coleman (2014) tested similar 

indicators in the U.S. between 1920-2008 and found that even though special distributions of turnover 

rates reached a stable equilibrium between the south and north axes of the U.S., this result does not 

imply social conformity across the entire country. This shows that location matters as to compliance 

with social norms. Additionally, Shin and Agnew (2016) found that, not only the population or age, but 

also spatial demography, has strong influence on the turnover rates of Italy’s elections between 1946-

2013. Recently, political science has been using spatial econometric models to explain interactions 

between space and voting tendency. Darmofal (2006) suggests using a well-defined methodology for 

spatial analysis in political science. Darmofal believes that certain topics in political science, such as 

political communication, democratization, policy diffusion or party mobilization, all exhibit similar 

behaviors in spatially proximate units.  In some cases, spatial analysis is implemented in the studies that 

investigate the economic policies of local government. Spatial interdependencies sometimes exist for 

taxation decisions between local governments (Franzesse and Hays, 2008; Geys, 2006). One of the 

important contributions to this view comes from Elhorst and Freret (2009). They investigate whether or 

not political yardstick competition can explain expenditure interaction among the local governments in 

France with different spatial weight matrixes. The results of their study indicate that all local government 

policies showed strong spatial interdependencies.  

Besides these political science approaches to investigate the impact of space on voting behavior, many 

studies take space directly into account for the economic voting models. In these studies, space is 

considered as an independent variable in order to explain voting behavior. Within this framework, 
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Guerreiro and Caleiro (2003) explain partisan voting in Portugal for 1974 elections. Moreover, Kim et 

al (2003) provide a useful analysis on reward-punishment and issue-priority models on voting patterns 

within the context of American county level geographical clusters between 1988-2000. In a similar 

fashion, Brunette and Lacombe (2012) apply a spatial econometrics approach to a previous study of 

theirs and find a significantly different coefficient for county-level voting outcome in the 2004 U.S. 

presidential election. Brunette and Lacombe’s study exemplifies how ignorance of space could get 

biased results without existence of spatial impacts on voting behavior. Furthermore, they offer a newly 

developed spatial specification test to determine the proper econometric model for voting behavior. 

Since the proximity has an influence on voting behavior, spatial voting clusters are important factors. In 

another study that utilized spatial statistics in voting behavior, Seabrook (2009) discovered a strong 

spatial autocorrelation in the 2004 and 2008 U.S. presidential elections both for Democrats and 

Republicans.  

Another body of literature that needs to be highlighted is the research that investigates Turkish elections. 

Many studies have attempted to provide a framework for voting components in Turkey. Since defining 

Turkey as an eastern or western country is one of the hot topics in social sciences, determining the 

incentive behind the voting behavior is vital. To investigate this, many studies have attempted to specify 

voting tendencies with a focus on the voters’ characteristics. For instance, Carkoglu and Hinich (2006), 

focus on the division between the conservative and secular tendencies among voters using a widely 

popular framework in the literature called “center-periphery”. They reported that the dominant cleavages 

among voters are the secular and conservative cleavages, and followed by the ethnic-based nationalist 

cleavage contrasting the Turkish and Kurdish identities. These findings support the existence of space 

impact on voting behavior because in Turkey, secularist-conservative or Turkish-Kurdish cleavages 

have spatial characteristics. Another important study that takes regional effects into account when 

analyzing the voter behaviors in Turkey was conducted by Akarca and Baslevent in 2010. After taking 

into consideration the internal immigration process from east to the west, they examined the relative 

importance of the origins and destinations of Turkey’s internal migrants on their voting behavior. The 

study found that a positive and significant “origin effect” exists for most migrants which means that 

migrants have similar political behaviors with their hometowns’ political context, but a significant 

“destination effect” is lacking when they vote. This also means that migrants have stronger political ties 

with their hometowns than their destination cities. The results of this study further support the notion 

that the presence of space has impact on voting behavior in the Turkish context.  

On the other hand, there have been some studies which support economic voting theory for Turkey. For 

example, Akarca and Tansel (2006) studied the effects of Turkish governments’ economic performance 

on voting behavior between 1950 and 2005. They found that voters are taking into account the 

governments’ economic performance only during the year prior to elections, which significantly limits 

the scope of the economic voting theory’s usefulness. Although there are some studies on voting 

behavior in Turkey, most of them do not use spatial statistics or spatial econometrics. There is just one 
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research study which has considered the impact of space in Turkey. In this particular study, Ozen and 

Kalkan (2017) investigated the spatial impacts on political competition and found that electoral 

competitiveness and concentration were generally stabilized in the Western sub provinces, whereas they 

are still in flux in the Eastern and Southern regions. While this study is significant as one of the few 

spatial statistic studies for Turkey, it does not attempt to establish a spatial voting model for Turkey’s 

elections.  

 

4- Measuring Space-Time Effects on Parties’ Vote Rates 

 

One of the important proofs for the presence of spatial effects on the political parties’ voting rate is the 

investigation of spatial autocorrelation within electoral data. Spatial autocorrelation is a measure that 

can help to determine both mutual correlations and clusters across space. To do this, Global Moran’s I 

statistics can be used as a starting point. Global Moran’s I statistics is well-known and is based on a 

contiguity matrix (a.k.a., w) among locations. This can be shown as: 

𝐺𝐺𝐵𝐵𝐺𝐺𝑏𝑏𝑠𝑠𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐺𝐺𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑′𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑎𝑎 =  
∑ ∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛
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          (1)        

Where 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑎𝑎 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤� , 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑎𝑎 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚥𝚥� , (�̅�𝑥 𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑘𝑘ℎ𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑠𝑠𝑑𝑑 𝐺𝐺𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑏𝑏𝐵𝐵𝑠𝑠𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑥𝑥)  𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑆𝑆0 = ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , xi is 

political parties’ voting rate at location i, xj is political parties’ voting rate at location j, �̅�𝑥 is mean of 

variable x, wij is the elements of the spatial weights, S0 is sum of all variables, and n is the number of 

observations. Global Moran’s I statistics take values between -1 and 1. The values closer to -1 show 

dissimilar values on the space while values closer to 1 show similar values on the space. Although 

Global Moran’s I is the most common spatial statistics to determine presence of spatial impacts, it does 

not help to detect spatial clusters and outliers visually. To do that, Anselin (1995) suggests a different 

presentation of Global Moran’s I statistics called Local Indicators of Spatial Association (LISA) to 

identify local clusters. The formula for LISA is: 

 
𝑄𝑄𝐼𝐼𝑆𝑆𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖  𝑖𝑖                (2) 
 
Similarly, LISA statistics use the same methodology with the Global Moran’s I statistics to detect spatial 

impacts. However, in comparison to Global Moran’s I, LISA uses only neighboring values zj with zi. 

Thus, LISA has the ability to catch similar neighborhood values on a space, and to detect clusters. LISA 

statistics potentially have four possible scenarios. High-high scenario (red) and low-low (blue) scenarios 

show positive spatial auto correlation for both high and low values across space. On the other hand, 

high-low (pink) and low-high (purple) scenario show negative spatial auto correlation for dissimilar 

values on the space. Moreover, determining spatial autocorrelation is based on a different location’s 

values only at a specific time. This approach may ignore time effects on the data, so this study uses both 

Global Moran’s I statistics and LISA maps for every single election between 2002-2018. In table 1, 
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Global Moran’s I statistics are presented for four main political parties in Turkish general elections from 

2002 to 2018. Since Table 1 is calculated for general elections during that period for all the main political 

parties, it shows the change in spatial auto correlation during these years. 

 
Table 1: Global Moran’s I Statistics 
         
 
 
 
 

                      Notes: All values are statistically significant 
 
It can easily be observed in Table 1 that all values are positive and significant. These results imply the 

presence of positive spatial autocorrelation on political parties’ voting rates in Turkey. Furthermore, the 

values have tendency to increase in time. For example, the 2015 elections show the highest scores for 

the main political parties. This could be thought of as a first motivation to take into account spatial 

impact, while investigating voting behavior in Turkey. On the other hand, Global Moran’s I statistics do 

not detect spatial clusters for main political parties. To illustrate this, LISA maps were created for each 

political party in every election between 2002 and 2018 (see figures 1-4). Figure 1 presents the LISA 

maps for the Turkish ruling party, AKP between 2002 and 2018. 

 
Figure 1: LISA for AKP (2002, 2007, 2011, 2015J, 2015N and, 2018 respectively) 
 

 
 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ General elections were renewed in November 2015 as a result of unsuccessful negotiations to 
form the government. 

Moran's I AKP CHP MHP Pro-Kurdish 
2002 0.45 0.33 0.30 0.80 
2007 0.28 0.49 0.51 0.69 
2011 0.36 0.50 0.41 0.79 
2015J 0.53 0.64 0.51 0.84 
2015N‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 0.47 0.60 0.54 0.82 

 
2018 0.40 0.60 0.46 0.81 
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According to the maps, AKP’s high-high regions clustering around central and central east Anatolia and 

east Blacksea. As discussed in the introduction, these regions mostly have rural-based economy and a 

conservative way of life. On the other hand, blue regions show low-low clusters for AKP. It is well 

known that these regions in eastern parts of Turkey where Kurdish population predominantly lives in. 

Even though AKP is consistently cited as the only political party that could get votes from the Kurdish 

population in Turkey (other than HDP), Kurdish cities show strong negative spatial autocorrelation for 

AKP. Overall, AKP’s LISA maps did not show important changes for general elections since 2002. 

Distribution of high-high and low-low clusters often remain similar over time.  

CHP is the main opposition party against AKP since 2002. Figure 2 shows LISA values for CHP 

between 2002-2018 in Turkey.  

 
 
Figure 2: LISA for CHP (2002, 2007, 2011, 2015J, 2015N and 2018 respectively) 
 

 
 
It is evident from the maps that CHP, a party which shows secular tendencies in politics, has clustered 

in the western coastal parts of Turkey which generally has a more secular way of life, and people with 

higher level of education and income level. CHP’s high-high clusters also spread to the adjacent coastal 

cities in time. As aforementioned, even though CHP announces itself as a social democrat party, an 

important share of its voters also exhibits nationalistic tendencies without being conservative. These 

regions tend to have more secular nationalism than the other regions of Turkey. As a result, the spread 

of high-high regions from coastal cities to the adjacent ones might be explained by crystallization of 

national and secular way of life against AKP.   

In contrast, CHP’s low-low clusters are concentrated in eastern cities of Turkey, which similar to AKP, 

is due to the higher density of Kurdish population in those regions. One of the important exceptions is 
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Tunceli, a city which is inhabited entirely by the Alevi population. Alevis belong to a sect of Islam 

known with their modernist and laic tendencies. Although Tunceli has a high level of the Kurdish 

population, turnout for CHP was higher presumably due to the Alevis religious tendencies. This is shown 

in the high-low scenario (pink) for CHP in the map. As a result, it is clear from the CHP maps that 

CHP’s supporters show a traditional reaction that is based on the official ideology of an earlier era of 

modern Turkey, which includes laicism, secular nationalism and modern way of life. 

Next, Figure 3 shows LISA maps for MHP, which is the third biggest tendency in the Turkish political 

context.  

 
 
Figure 3: LISA for MHP (2002, 2007, 2011, 2015J, 2015N and 2018 respectively) 

 
 
The maps show that MHP is the only party with higher inconsistent clusters in the space. It is evident 

that its high-high regions have more volatility than the other parties over time. MHP’s volatile high-high 

regions could be due to the fact that MHP attracted AKP’s voters as a result of Turkish-Islam synthesis. 

As mentioned in the introduction, Islam as a religion is just as important as being Turkish is for MHP 

supporters.  A second explanation for MHP’s high-high clusters volatility is the fact that the central and 

south regions of Turkey carry strong nationalistic tendencies. Significantly, the key features of these 

regions consist of wide rural areas.  As a result, traditional rightist reactions in these rural regions might 

have voted for MHP, instead of AKP. Additionally, MHP’s low-low clusters are in the eastern regions 

of Turkey. This outcome is very reasonable since historically Kurdish population has not voted for the 

Turkish nationalist parties. The one exception is the presence of Elazig, Erzurum and Igdir (high-low 

provinces which are colored with the light pink in the maps), which are located in east Turkey but 

contain ethnicities such as Turkmen and Azeri, in addition to Kurdish population. The population living 

in these cities vote for MHP as a reaction to the Kurdish population in these cities. Overall, LISA maps 

for MHP show rural based nationalist tendencies in the context of Turkey’s politics. This makes sense 
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because, according to their own definition, MHP is a party with the slogan of “first my country and 

nation, and then my party.” In line with this slogan, MHP could win votes from its supporters who show 

extreme sensitivity to protect and defend to “Turkish State” and Turkishness.  

As evident from Figures 1, 2 and 3, AKP, CHP and MHP show low-low clusters in the eastern part of 

Turkey with high density Kurdish population. In the political framework of Turkey, there has been 

always one pro-Kurdish political party. However, since it has been perceived as a threat to the political 

system of Turkey, such pro-Kurdish parties have usually been shut down by the Turkish Supreme Court. 

As a result, the party names in figure 4 are different from one election to another, but for purposes of 

this study they all have been treated as one political party that continue the pro-Kurdish tendencies in 

the Turkish political context§§§§§§§§§§§§§§§§.  

 
Figure 4: LISA for Pro-Kurdish Parties (2002, 2007, 2011, 2015J, 2015N and 2018 respectively) 

 
 
According to these maps, it is clear that Pro-Kurdish parties show strong patterns in eastern cities of 

Turkey where the Kurdish population is very dominant. In the 2007 and 2011 general elections, pro-

Kurdish parties followed a different strategy to be able to surpass the 10% election threshold, which 

involved nominating independent candidates from eastern cities, instead of joining the elections as a 

united party. Thanks to this method, in 2007 twenty, and in 2011 thirty-six parliamentarians from the 

pro-Kurdish party entered the parliament. This explains why LISA maps seem undefined (colored grey) 

for specific regions in 2007 and 2011 elections. Nevertheless, pro-Kurdish parties’ high-high clusters 

show stable patterns in the eastern part of Turkey between 2002-2018. Moreover, their low-low clusters 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§ That’s why figure 4 have been created with different party names to represent the LISA maps for 
the pro-Kurdish parties between 2002 and 2018.   
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involve east and middle Blacksea regions and central cities of Turkey. This might be due to lower 

immigration rates to these regions for Kurds during 1990s and 2000s.  

In conclusion, in all LISA maps, Turkey’s political spatial division remains similar with minor changes 

across elections between 2002-2018. This could be evaluated as a “spatial stuck” on voting behavior, 

which means that main political tendencies are gaining density in the different parts of Turkey. Thus, 

the matter of space becomes an important factor when trying to understand Turkish voters’ behavior. 

Furthermore, as Akarca and Baslevent (2010) assert, people are more likely to immigrate to biggest 

cities (e.g., Ankara, Istanbul, Izmir) of Turkey from eastern and inner regions of the country. When 

residents of these regions migrate to bigger cities, they show similar voting behavior as their “origin” 

regions. Although there has been continued migration since 1990s, this does not lead to important 

changes on political maps since people tend to stick to the voting behaviors of their origin. These results 

prove that determining the spatial impacts on voting behavior is an important factor in the analysis of 

general political behavior.   

 
 
5- Spatial Regression Analysis 

 

In this section, first the province level variables are going to be analyzed, and then spatial econometric 

voting model are going to be generated for four main political parties. This will be based on ideologic, 

economic, sociologic and ethnic variables, which can have important impact on voting behavior in 

general. 

 

5.1- Building province level socio-economic data on political behavior in Turkey 

 

One of the biggest challenges of this study is to provide province level socio-economic data for elections 

in Turkey. In most cases, researchers have no other available data resources besides Turkish Statistic 

Institution (Turkstat). It is the only official data provider for various public and international institutions 

and it mainly releases at the national level economic data. To investigate socio-economic and spatial 

dynamics of voting behavior at the province level, an original data set has been created based on several 

data resources. In this study, the model contains economic (per capita GDP, growth rate, GDP by 

province), sociological (level of religious conservatism, higher education level, ethnic differences) and 

conflict data (between Turkish Republic, and PKK, and IS) variables. In the following section, a detailed 

explanation about each variable is given. 
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5.1.1- Understanding Religious Tendencies, and the Ruling Party’s Role 

 

Since the AKP claims to be a representative of the conservative masses who have been historically 

ostracized by the elite ruling powers, this paper will attempt to derive an indicator for province level 

religious conservatism data. In order to contextualize religious conservatism, the indicators of religious 

tendencies such as Quran Course attendance, number of the staff for Directorate of Religious Affairs, 

and the number of people who attendance the “Hajj” religious pilgrimage mission will be taken into 

consideration∗. However, before doing that, it might be useful to look at the legislative regulations 

relating to religious institutions which were issued by the ruling party, AKP. Although the AKP was 

initially more hesitant in changing existing conventions in its first decade of ruling, this was strategically 

to avoid pressure from centralist powers in Turkey. Later enacted legislative regulations which led to 

the increasing of demand for religious services∗ in the society. Some examples of restrictions relating 

to religious institutions are a restrictive regulation based on the minimum age of children who can attend 

Quran courses, about usage of hijab in the public places (especially at universities) which were regulated 

by the centralist powers during the 1990s. Since 2011, the AKP has relaxed those restrictions. Table 2 

illustrates all those improvements. 

 

Table 2: Religious Activities in Turkey (2003-2018) 

    
             Resource: Directorate of Religious Affairs. Number of attendants of Qur’an Courses are on the Y axis. 
 
It can be easily seen from Table 2 that there is a huge jump in the number of attendances in Qur’an 

Courses after the 2011 regulation. It shifted from 287 thousand in 2012 to 1.1 million in 2013. The ruling 

 
∗ Hajj is an obligatory worship for those who can afford or encourage to travel Mecca at least once in the life 
time. 
∗ Qur’an Courses, constructing campus mosques, Enderun Teravihs, etc. 
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party, AKP, encouraged the people explicitly∗∗ to attend those courses multiple times within their life 

time. Furthermore, with in an Islamic context, the mosques are the main worship places for the 

practitioners of the religion. There is an explicit increase in the number of the mosques between 2003 

and 2018. Additionally, the Directorate of Religious Affairs is one of the biggest institutions in Turkey 

which has even a higher share than many other ministries within budget***. The number of staffs of this 

institution is determined by the government which mostly encourages the practice of religious activities 

in people’s daily lives during their tenure as a civil servant. The only exception of this increasing 

tendency is the number of pilgrims who have visited Mecca as one of the most important religious 

activities in Islam. This is partially because, the number of visitors of Mecca is restricted by the Saudi 

Arabian government with a country quota that changes year by year according to the country. 

Nevertheless, it is still a valid indicator of religious conservative tendencies due to the dedication and 

efforts to successfully complete the pilgrimage.  

 
5.2- Model and Data 
 
As aforementioned, AKP has been the ruling party since 2002. All of the other main political tendencies 

have been trying to gain on AKP for more than 18 years. While CHP blames AKP for being a 

conservative party that challenges the laciest and secular way of life, MHP is thinking that AKP has less 

nationalistic tendencies, and HDP is trying to force AKP to solve Kurdish question in a democratic way 

in Turkey. In order to show the impact of these variables on political parties voting patterns, the OLS 

model is created as a starting point: 

 
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎−1 + 𝛽𝛽2𝑔𝑔𝑏𝑏𝐺𝐺𝑤𝑤𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽3𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽4ℎ𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+
𝛽𝛽6𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎      (3) 
 
The data, which was derived from Turkstat, Religious Affairs Directorate of Turkey, The Economic 

Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Uppsala Conflict Data Program, and Supreme 

Election Council of Turkey database, contains 81 provinces, observed between 2002 and 2018. The 

Party variables (Partyi, t; Partyi, t-1; Party_t-2) covers six general elections with the first-time lag of 

dependent variable (Partyi, t-1, starts from 2007) and the extension of its instrumental variable (Partyi, t-2, 

starts from 2002). However, the model mainly covers the four different elections (2011, 2015 June, 2015 

November, and 2018) as a result of the panel data mechanics, and thus T =4. In Equation 3, Partyi,t 

variable is a dependent variable consisting of four main political parties’ voting rate at the province level 

 
∗∗ For more info see: http://www.hurriyetdailynews.com/deputy-pm-defends-education-reform-17137 
*** The Presidency of Religious Affairs’ budget is higher than the Ministry of Interior, the Ministry of Foreign 
Affairs, the Ministry of Culture and Tourism, the Ministry of Environment and Urbanization, the Ministry of 
Science, Industry, and the Technology in the 2019 budget of the government in Turkey. 
https://www.dw.com/en/erdogan-in-germany-what-you-need-to-know-about-ditib-mosque-association/a-
45676937  
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between 2011-2018. Partyi,t-1 variable is the first-time lag of parties’ voting rate at the province level 

between 2007-2015. This variable might be used as an indicator of ideological inertia since it comes 

from the previous election’s voting behaviors. Also, there will be used instrumental variables as the 

Partyi,t-2  because of the dynamic panel data structure which covers elections between 2002-2015 June. 

These variables were obtained from the Supreme Election Council of Turkey.  

growthi,t variable indicates growth rate of per capita GDP level at the province level. This is the most 

widely used variable in order to test the economic voting theory. In most cases, this variable is used to 

test on voters’ decisions about rewarding or punishing to the ruling party according to the its economic 

performance. Due to the lack of growth rate by province level in Turkey for the time span (2007-2018) 

that investigated in this paper, this variable was calculated by the TEPAV which is based on city lights 

data provided by NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) for Turkey’s cities.    

In order to measure religious conservatism’s impact on voting behavior, 2 different variables are created 

by province level. Cons1i,t variable consists of the summation of population share of those who attended 

Qur’an courses provided by the Directorate of Religious Affairs, the number of staff for Directorate of 

Religious Affairs, and the number of pilgrims who visited Mecca for their pilgrimage mission at the 

province level. Cons2i,t variable consists of number of mosques per 100.000 capita at the province level 

as well. Those variables could be thought as a well-defined indicator of religious conservatism since the 

number of those showed significant increase after 2010. 

Hedui,t variable is share of university graduation at the province level. This variable is used to measure 

secular tendencies since it has been evaluated as one of the biggest features of people who have a modern 

and a secular way of life in Turkey.  

One of the primary goals of this study is measuring how the ethnic identity and conflict impacts on 

voting behavior in terms of space. To do this, first Kurdish population is calculated by province level 

(explained in section 5.1.3), and then it is added to the model as an explanatory variable. kurdratei,t 

variable shows Kurdish population at the province level. Also, conflict variables which derived by the 

Uppsala University’s Conflict Data Program are created in order to measure how low-intense conflictive 

process has impact on voting behavior. The data has been distinguished to two main components. 

conflict1i,t  shows the number of deaths per 100.000 capita from one year before for elections in 2011, 

June 2015, and 2018, and number of deaths between June and November elections in 2015 at the 

province level. Additionally, conflict2i,t variable also shows the number of armed conflicts between 

Turkish Republic and, PKK and, IS per 100.000 capita in one year before for elections in 2011, June 

2015, and 2018, and number of armed conflicts between June and November elections in 2015 at the 

province level.  

Table 4 shows summary statistics for the variables. 
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To our knowledge, this is one of the very first attempts in the literature that combines religious 

conservatism, ethnic differences, and the data for low-intense conflict in Turkish cities through this 

model. Due to the fact that voters generally do not take into account the government’s performance more 

than a year prior to the elections (Akarca & Tansel, 2006), all variables have been weighted within a 

context of year before each election*****************. In order to capture political fluctuations between 

elections, tt introduced to the model as a time fixed effect and ui,t is the idiosyncratic error term.  

 

5.3- Methodology 

One of the main goals of this study is to measure spatial impacts on voting behavior in Turkey. To do 

this, similar to other spatial regression analyses, OLS models were used as a starting point. Once spatial 

impacts were detected with the LM and Robust LM scores, OLS models were modified to their best 

spatial fit. To do that, Anselin’s “forward step-wise” strategy was used in this study. To detect spatial 

models, these hypotheses have been created: 

 

Hoa: There is no spatial lag 

H1a: There is spatial lag impact 

 

and 

 

Hob: There is no spatial error 

H1b: There is spatial error impact 

 

After testing these hypotheses, one of the models below will be used: 

 

 
***************** In order to see weights for each election, please appendix X.  

Table 4: Descriptive Statistics 
========================================================================== 
Statistic   N    Mean    St. Dev.  Min   Pctl(25) Median  Pctl(75)   Max   
-------------------------------------------------------------------------- 
AKP        324   46.77     14.51   8.78   37.14    48.10   57.51    75.88  
CHP        324   19.82     13.03   0.79    9.87    18.46   29.05    57.53  
MHP        324   14.22     7.86    0.58    9.28    14.32   18.74    41.22  
Pro-Kurdish 285   14.88     22.58   0.28    1.39    3.75    14.45    86.37 
Growth     324   7.97      4.85    1.29    4.87    6.18     9.27    24.83  
AKPt_1     324   47.75     14.66   8.78   38.43    49.05   59.44    75.88  
CHPt_1     324   19.32     12.74   0.79    9.21    17.17   28.69    57.53  
MHPt_1     324   14.63     8.02    0.58    9.93    15.02   19.15    44.90  
Pro-Kurdisht_1 247   14.72     22.38   0.02    1.18    3.65    15.50    86.37 
hedu       324   11.33     3.20    4.00    9.10    11.37   13.29    22.79 
Cons1      324   1.76      0.90    0.28    1.05    1.61     2.42    4.82   
Cons2      324   184.87    120.87  22.30  106.88   151.43  214.49   707.97  
kurdrt     324   15.76     25.95   0.28    1.17    3.42    12.20    86.80 
Conflict1  324   0.89      5.16      0      0        0       0       67    
Conflict2  324   0.22      1.24      0      0        0       0       18    
-------------------------------------------------------------------------- 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

152 
 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎−1+ 𝛽𝛽2𝑔𝑔𝑏𝑏𝐺𝐺𝑤𝑤𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽3𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽4ℎ𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+
𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽6𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎                    (SAR Model)  
-or- 
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑠𝑠𝑏𝑏𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖 ,𝑎𝑎−1+ 𝛽𝛽2𝑔𝑔𝑏𝑏𝐺𝐺𝑤𝑤𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽3𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽4ℎ𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+
𝛽𝛽6𝑐𝑐𝐺𝐺𝑑𝑑𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑘𝑘𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑎𝑎+ 𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎    
 𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑎𝑎 =  𝜆𝜆𝜌𝜌𝑑𝑑 + 𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝑎𝑎                                              (SEM Model) 
 
Here, W is the weight matrix based on first order queen contiguity. Since this study covered 81 provinces 

of Turkey, weight matrix has (81×81) elements, which has zero diagonal elements and standardized, 

which means row sum is equal to 1. Moreover, one of the important components of these models is the 

Partyi,t-1 variable. This variable is measuring the ideological effect on voting behavior. Since it is the 

first-time lag of dependent variable, this model is called dynamic spatial panel model. Due to the fact 

that OLS predictors provide biased and inconsistent coefficients for dynamic panels, there are two main 

approaches to predict spatial dynamic panel data models in the literature. One of them is “biased 

corrected maximum likelihood” or “quasi maximum likelihood” (QML), and the second is “instrument 

variables” or “generalized methods of moments” (IV/GMM). Yu et. al. (2008) improved QML 

estimators for dynamic spatial panel data models with spatial fixed effects. Also, Lee and Yu (2010) 

added time-fixed effects to proper QML estimators. However, these studies claim that N (observation 

number per cross section) and T (time) should satisfy to infinity condition. Moreover, according to them, 

T should not be too small relative to N. Elhorst (2010a) tried to extent their approach to small values of 

T (T=5). He improved a mix estimator based on both unconditional and bias corrected QML estimator 

and noted that this estimator performs better than Yu et. al.’s (2008) for small samples. In addition, 

Belotti et. al. (2016) uses Yu et. al.’s (2008) methods to predict dynamic spatial panels, but they 

highlighted the necessity of containing reasonable number of T (T > 9 at least) to avoid obtaining biased 

parameters. One of the advantages of bias-corrected QML estimation is that there are no requirements 

for normality assumption of error terms. 

Other studies have used IV/GMM estimators, which are based on Arrelano and Bond (1991), and 

Blundell and Bond (1998). Elhorst (2010b) tried to extend differentiated GMM estimators to involve 

endogenous effects and found that these estimators are still biased. Kukenova and Monteiro (2009) 

extended system GMM estimators to predict dynamic panel data only for positive values of spatial auto 

regressive coefficient. They found that their estimators performed better than differentiated GMM to 

reduce bias. However, one of the disadvantages of the IV/GMM method is that it is difficult to provide 

a well behaved IV variable to reach unbiased ρ, λ, and β parameters.  

Panel models should contain fixed (individual and/or time) or random effects to get consistent 

coefficients. Since T < N in this case, in this study time fixed effect was considered to deal with time 

heterogeneity due to the fact that short time series do not satisfy asymptotic for random effect. 

Additionally, stability condition should be considered when analyzing a spatial dynamic panel data in 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

153 
 

order to reach consistent coefficients. Stability condition will be checked for estimation of dynamic 

spatial panel model as well (Τ +ρ <1)†††††††††††††††††.  

 
5.4- Results 

 

Table 2 presents non-spatial OLS results for the two rightist (AKP, and MHP) parties.  

 
 

 
 
 

In table 2, LM and Robust LM scores show presence of spatial impacts for two rightist political parties. 

According to the scores, the SEM model is appropriate for all the AKP, and MHP models. Also, SAR 

 
††††††††††††††††† A basic dynamic spatial panel model can be considered as: 

𝑄𝑄𝑎𝑎 = 𝜏𝜏𝑄𝑄𝑎𝑎−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑄𝑄𝑎𝑎 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝛽𝛽 + 𝑣𝑣𝑎𝑎 
In this model, a stability condition can be defined as follows: 

𝜏𝜏 + 𝜌𝜌 < 1 
If this condition does not satisfy, one of the possible methods to eliminate unstable components of Yt is to take 
spatial first differences of variables (for further information see Elhorst, 2014; Le and Yu 2010; Yu et. al. 2012). 
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models will be checked for AKP2 and AKP4 models even though their spatial diagnoses (LM Lag and 

Robust LM Lag) less significant than the SEM diagnoses.  

Table 3 shows OLS results for the two leftist (CHP, and HDP) parties. 

 
 

 
 
 
In table 3, LM and Robust LM scores show presence of spatial impacts for two leftist political parties. 

According to the scores, the SEM model is appropriate for CHP, and Pro-Kurdish parties. Also, SAR 

models will be checked for the all CHP and ProKrd1 and ProKrd3 models even though their spatial 

diagnoses (LM Lag and Robust LM Lag) less significant than the SEM diagnoses. Based on these 

results, these models were modified to their spatial versions. Table 4 shows spatial regression results for 

the rightist parties.  
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It can be easily seen that the coefficients are changed after employing spatial models. As 

aforementioned, those results include SAR models, too although the spatial lag coefficients (rho) of 

these SAR models are insignificant. This means that SEM models are the best fit for those models. For 

the rightist parties, AKP and MHP, the coefficient partyt-1 which represents the ideological inertia is 

increased in spatial models. In order to understand the impact of religious conservatism in voting 

behavior, cons1 and cons2 variables had been employed in those models. They are still significant and 

important variables for AKP and less significant for MHP after implementing spatial components to the 

model.  Also, cons1 variables which consist of the number of Quran Course attendance, number of the 

staff for Directorate of Religious Affairs, and the number of people who attendance the “Hajj” religious 

pilgrimage mission are the highest coefficients in the spatial AKP regressions. This is one of the proofs 

of the importance that “religious conservatism matters” for the ruling party, AKP. Although religious 

conservatism is one of the main motivations for the other rightist party MHP, it cannot get benefit from 

these conservative tendencies in terms of voting rates. The kurdrate variable which represent the impact 

of Kurdish question on voting behavior shows different patterns for the two main rightist party, AKP 

and MHP in Turkish political context. kurdrate shows highly significant and robust negative results for 

both non-spatial and spatial regressions of AKP. This might be considered as a result of the ruling party’s 

hesitations and unwillingness to find a democratic solution for the Kurdish question. Interestingly 
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opposite to the expectations, the kurdrate variable is insignificant for the traditional nationalist party, 

MHP. Only conflict2 variable which consists of the number of attacks is still significant in spatial models 

for the ruling party, AKP.  

 
Table 5 shows spatial regression results for the leftist parties. 

 
 
Similarly, as before, those results include SAR models although the spatial lag coefficients (rho) of these 

SAR models are insignificant. It means that SEM models are the best fit for leftist parties as well. 

Although CHP and ProKurdish parties take place in the left side of the Turkish political context, the 

results are highly different. The main opposition party, CHP is stuck between 22-24% in the national 

voting rate since 2002. This can be seen in the coefficients of partyt-1 which represents the ideological 

inertia. It’s the only significant and increased variable with the lambda coefficient in spatial error models 

for CHP. Even though CHP claims to represent the secularist and modernist tendencies, the hedu 

variable which takes care of those tendencies is turned insignificant out in spatial models. For the 

ProKurdish party, results exhibit roughly the same patterns with the minor changes. Although there are 

small decreasing in coefficients, partyt-1 and the kurdrate variables are remain significant in spatial 

models. As opposed to the rightist parties, the variables which measure the religious conservatism level 

such as cons1 and cons2 are negative and highly significant. This might be considered that national 

identity is more important than religious conservatism for the Kurdish people in terms of politics. 

Although Kurdish people are known as being more religious in their everyday life, they lean towards to 

vote with the concern of identity. That’s why cons variables are negative while kurdrate variable is 

statistically significant and positive for the ProKurdish party.  
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Table 4 and table 5 clearly show that all coefficients changed after using spatial models. All lambda 

coefficients are statistically significant and positive. This means that there are strong spatial impacts on 

voting rates throughout Turkey. As a result, evaluating ideologic, economic, sociologic and ethnic 

factors without taking their spatial components into account would produce biased and inconsistent 

coefficients. Moreover, the coefficient of partyt-1 variable, which indicates ideological inertia among 

voters, is significant and higher than others for all parties. It means that all parties are strongly protecting 

their voters’ support in time because of the ideological effects. Furthermore, growth variable, which is 

one of the important indicators for economic performance of government, is insignificant for the ruling 

party, AKP. That is, the economic performance of government is not a vital indicator for its voters. This 

variable is insignificant for the other parties as well. However, Growth variable is negative although it 

is significant for MHP. This result might imply that political inertia is stronger than the economic 

performance between 2002 and 2018 in Turkey. As expected, cons1 and cons2 variables, which are 

created to obtain conservative reaction among voters, is highly significant and positive for AKP. In 

contrast, that variable is negative and significant for ProKurdish party. Similarly, hedu variable, which 

shows higher education levels and is usually taken as an indicator of secularist tendencies, is 

insignificant for AKP, and CHP and negative and significant for MHP (in MHP2 and MHP4 models), 

and ProKurdish party.  

 

 

6- DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

Recently, Turkey has become an important research context for social scientists. It has many different 

types of diversities and these make Turkey an even more interesting research object. As a middle eastern 

country with a majority Muslim population, Turkey is still a potential candidate to join EU. Although 

there are democratic institutions -elections, parliament, semi-independent official associations- the 

democratic institutions are lacking from a human rights perspective. As a result, understanding Turkey’s 

political tendencies in the 2000s could provide important sights from a social science perspective.  

This study is the first attempt to analyze Turkey’s elections results using spatial statistical and spatial 

econometric approaches. In the first part of the study, Moran’s I and LISA analysis were used to detect 

spatial patterns on voting behaviors. According to the findings, four main political parties exhibited 

strong spatial patterns on Turkey’s surface. Ruling party AKP shows hot spots in the central Anatolia 

and middle and east Black Sea regions. CHP’s hot spots are clustering west coastal cities of Turkey. 

ProKurdish party exhibits the most spatial stability with its hot spots in the east and the south eastern 

provinces of Turkey, while MHP show the most volatile clusters in the middle and southern cities in 

Turkey. As evident from the LISA maps, the spatial clustering tendencies increased between 2002 and 

2018. These findings provide highly significant support for the important role of spatial impacts on 

voting behavior in Turkey.  
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After using spatial statistics to detect the existence of spatial impacts on political parties’ voting rates, 

spatial econometric models were used. The models used unique variables from different voting 

motivations. To our knowledge, using Quran Course attendance, number of the staff for Directorate of 

Religious Affairs, and the number of people who attendance the “Hajj” religious pilgrimage mission as 

an indicator of conservatism and using the Kurdish population to understand the importance of ethnic 

differences on voting behavior in Turkey are the very first attempt in the literature. Within this 

perspective, first lag of parties’ voting rate is used to measure ideological inertia, growth rate is used to 

understand the impact of economic performance, higher education level and the conservatism rate is 

used to analyze the struggle between the traditional and modern way of life, the number of deaths and 

the attacks is used to understand the impacts of conflicts, and the Kurdish rate was used to evaluate 

ethnic differences’ impacts on voting behavior. All of these models show that the most important 

impacts are conservative, spatial and ideological impacts for each political party.  

If space and voting patterns are considered together, the results show that there is resilient spatial stuck 

and strong political polarization in Turkey between 2002 and 2018. In other words, Turkey is becoming 

a politically more polarized country, and this tendency can be observed on the surface of Turkey. Each 

political party has its own spatial territory and political motivation. Even though the ruling party, AKP, 

has won all elections between 2002 and 2018, this process does not provide smooth solutions for 

Turkey’s problems and arguably adds to the polarization process in political and spatial perspectives.  

 One way to interpret these findings is the continuous success of the ruling party does not rely on co-

existed popular vote. It’s rather as a result of crystallization of its voters who are motivated by various 

factor analyzed in this study. This shows similar pattern for all other main political parties. This is an 

important finding both for politicians and researchers to understand the Turkish political context. For 

example, any relationship between these political parties seem hard to be situated in general political 

principles but can be built on the motivation of factors of voters’ behavior.   
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ÖZET: Teknolojiye bağlı sanayileşme olgusunun gelişmesine koşut olarak dijitalleşmenin küresel ölçekte 

değer kazanması, çeşitli bilişim araçlarının günlük yaşamda kullanılabilirliğini artırmıştır. Bilindiği üzere, 

günlük yaşamımızın sağlıklı biçimde devam edebilmesi yönünden çeşitli faaliyetlerin idari makamlar 

tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, bu faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından para ve personel 

unsurlarının yanında mal unsuruna da ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte, idari makamların pozitif hukuk 

kurallarıyla kendilerine verilen görevleri ifa edebilmesi için; günümüz koşullarına uyarlamalar yapması ve bu 

doğrultuda hareket etmesi icap etmektedir. Zira teknolojik gelişmeleri takip etmeyen ve bu doğrultuda 

uyarlama yapmaksızın faaliyetlerini icra eden bir idari makamın varlığı ve bu yönde kendisine yer bulan bir 

anlayış, ilgili kolektin genel ve ortak gereksinimlerini tam manasıyla karşılamaktan uzaktır. O halde, modern 

hayatta kendisine önemli bir yer bulmaya başlayan yapay zekâ kavramının, idari makamların tesis ettiği idari 

işlemler ve eylemler aracılığıyla yürüttüğü idari faaliyetler yönünden de ele alınması gerekecektir. Gerçekten, 

sosyal devlet anlayışının değer kazanmasıyla, idari makamların pozitif hukuk kuralları çerçevesinde artan 

görevlerini ifa edebilmeleri için çeşitli araçları kullanma zaruriyeti ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, idari 

faaliyetlerin; günümüz koşullarına uyarlanmasının ve iyi idare ilkesi çerçevesinde işleyişinin sağlanabilmesi 

için yapay zekâ kavramına başvurulmakta ve bu kapsamda yapay zekânın önemi daha da artmaktadır. Bu 

husus, mal ve hizmet sunumunun gereği gibi yapılmasının önünü açmasının yanında bireylerin temel hak ve 

hürriyetlerini kullanılmalarıyla ilgili olarak da çeşitli sorunsallar içermektedir. Bu noktada, idari makamların 

kullandığı yapay zekâya sahip araçların bireyler yönünden maddi ve manevi zararlara sebebiyet verebileceği 

yahut bu araçlar kullanılarak toplanan ses ve görüntü gibi verilerin ne şekilde kullanılması gerektiği hususları 

yönünden idare hukuku ilkeleri çerçevesinde bir irdeleme yapılması, idare hukukunun da günümüzde 

karşılaştığımız yeni problemlere cevap verebilmesini sağlayacaktır. Özellikle yapay zekâ kullanımının arttığı 

bu dönemde, yasal düzenlemelerin ve idari makamlara verilen görev ve yetkilerin bu kapsamda yeniden 

gözden geçirilmesinde de fayda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bildiride, yapay zekânın idari faaliyetlerde ne 

şekilde kullanılabileceği ve bu kullanımın amacının neler olduğu açıklanarak; yapay zekâ kullanımının idare 

hukuku açısından hangi hukuki problemlere neden olabileceği tartışılacak ve çeşitli önerilere yer verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, İdari Faaliyet, Uyarlama, İyi İdare, Veri. 
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AN APPROACH TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TERMS OF 
ADMINISTRATIVE LAW 

 
 
ABSTRACT: In parallel with the development of technology-dependent industrialization, the global value of 

digitalization has increased the usability of various information tools in daily life. As it is known, various 

activities should be carried out by administrative authorities to continue our daily life healthily, and to fulfill 

these activities, goods are also needed besides money and personnel elements. However, for the administrative 

authorities to fulfill the duties assigned to them by positive law rules; it has to adapt to today’s conditions and 

act in this direction. Because the existence of an administrative authority that does not follow technological 

developments and carries out its activities without adapting in this direction and an understanding that finds a 

place for itself in this direction is far from fully meeting the general and common requirements of the relevant 

collective. Therefore, the concept of artificial intelligence, which has started to find an important place for 

itself in modern life, will need to be addressed in terms of administrative activities carried out by administrative 

authorities through administrative acts and actions. Indeed, with the appreciation of the social state 

understanding, the necessity of using various tools has emerged for administrative authorities to fulfill their 

increasing duties within the framework of positive law rules. In other words, administrative activities; in order 

to adapt to today’s conditions and to function within the framework of the principle of good management, the 

concept of artificial intelligence is used and the importance of artificial intelligence increases in this context. 

This issue not only paves the way for the proper provision of goods and services, but also includes various 

problems regarding the exercise of individuals’ fundamental rights and freedoms. At this point, an examination 

should be made in terms of whether the tools with artificial intelligence used by the administrative authorities 

may cause material and moral damages for individuals or how the data such as sound and image should be 

used. This will enable administrative law to respond to the new problems we face today within the framework 

of administrative law principles. Especially, in this period when the use of artificial intelligence is increasing, 

it is also useful to review the legal regulations and the duties and powers assigned to administrative authorities 

within this scope. Therefore, in this statement, explaining how artificial intelligence can be used in 

administrative activities and what the purpose of this use is; which legal problems the use of artificial 

intelligence can cause in terms of administrative law will be discussed and various suggestions will be given. 

Keywords: Artificial Intelligence, Administrative Activity, Adaptation, Good Governance, Data. 
 

I. GİRİŞ 

 Yapay zeka teknolojisinin gelişim süreci, bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamlarında büyük 

değişimlere sebebiyet vermiştir. Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız bu devirde, çeşitli örneklemelerden 

hareketle öğrenebilen (experience-oriented learning) ve çeşitli durumlar karşısında karar verebilen, bu 
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yönüyle de insan düşünme mekanizmasına benzer yönleri bulunan yapay zeka kavramının73 hayatımıza 

girmesi, çeşitli hukuk disiplinlerinin içyapısını da değiştirmektedir. Bu kapsamda yapay zeka (artificial 

intelligence, AI) herkesin dikkatini çeken önemli bir konu haline gelmiştir74. Bu çerçevede idare hukuku 

bakımından da yapay zeka kavramına bağlı olarak bazı değişimlerin yaşanması söz konusu olabilecektir. 

Başka bir deyişle, idare hukuku ve anayasa hukuku arasındaki sıkı ilişki, yapay zeka kullanımının artması 

çerçevesinde birey-idare ilişkilerini de etkileyecektir.  

Özellikle hukuk devleti kavramının modern anayasal metinlerde yer almasına koşut olarak, demokratik 

idare kavramı ve idari usul kavramlarının ön plana çıkması söz konusu olmuştur75. Bu çerçevede idari usul 

kavramı içerisinde önem arz eden katılım ilkesinin yahut dinlenilme ve temsil ilkesinin yapay zeka kullanımına 

bağlı olarak işlerlik kazanması söz konusu olabilecektir. Bunun yanında idari makamların, pozitif hukukta 

kendisine verilen görevleri yerine getirirken idare mallarından (=idarenin taşınır ve taşınmaz mallarının 

tümü76) yararlanması söz konusu olmaktadır. Bu anlamda kamusal faaliyetlerin yerine getirilmesi hususunda 

özellikle dar anlamda kamu hizmeti faaliyetleri bakımından uyarlama ilkesi önem arz etmektedir77. Fransız 

idare hukuku doktrininde de kendine yer bulan uyarlama ilkesinin78, Türk hukuku bakımından da kamu 

hizmetlerinin idari makamlar tarafından yerine getirilmesi aşamasında uygulanan bir ilke olarak yapay zeka 

kullanımı noktasında da (=teknolojik gelişmelere uygunluk sağlanması) ön planda olduğu ifade edilebilecektir. 

Nihayet, idari makamların temel hak ve hürriyetlerin gereğince kullanılabildiği bir düzenin oluşturulması 

bakımından kamu gücü imtiyazına sahip olduğu düşünüldüğünde79 yapay zeka kullanımının bu noktada da 

etkili olduğundan bahsedilebilecektir. Özellikle idari makamların çeşitli araçlardan faydalanarak bireylerin 

yaptığı hukuka aykırı fiillerin o an itibariyle tespit edebilmesi, ileriki aşamalarda da yerine getireceği faaliyetin 

ve müdahalenin niteliğini etkileyebilmektedir. Bu nedenle yapay zekanın bireylerin temel hak ve 

hürriyetlerinin kullanımı noktasında da önemli olduğu söylenebilir. Bu açıklamalardan hareketle çalışmada, 

(i). iyi idare hakkı ve idari usul kavramları çerçevesinde yapay zeka kullanımının etkisi, (ii). kamu 

hizmetlerinin uyarlanması ilkesi yönünden yapay zekanın değeri, (iii). kamu düzeninin sağlanması için temel 

hak ve hürriyetlere müdahale noktasında yapay zekanın önemi hususları irdelenecektir. 

 

 

 
73 Winston, P. Henry, Artificial Intelligence, 3. édition, Addison-Wesley Publishing, Reading, 1992, ss.10-11. 
74 Wang, Pei, “On Defining Artificial Intelligence”, Journal of Artificial General Intelligence, Vol.10, No.2, 2019, s.2. 
75 Bu konuda 2003 ve 2008 yılında, sırasıyla “İdari Usul Kanun Tasarısı” ve “Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı” adı 
altında iki kanun tasarısı hazırlanmış ve fakat bu tasarılar kanunlaşamamıştır. Bkz. Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, 
Filiz Kitabevi, 2004, s.913 vd.; Üstün, Gül, “İdari Usul”, İdare Hukuku (Ed. Yıldırım, Turan), On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbul, 2018, s.536 vd. 
76 Bilgen, Pertev, İdare Hukuku Ders Notları: İdare Malları, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1995, s.1-2. 
77 Bkz. Braconnier, Stéphane, Droit des services publics, 2. édition, PUF, Paris, 2007, s.319. 
78 Markus, Jean-Paul, “Le principe d’adaptabilité: de la mutabilité au devoir d’adaptation des services publics aux besoins 
des usagers”, Revue française de droit administratif (RFDA), no.3, 2001, s.589 vd. 
79 Poulet, Nadine/Leclerc, Gibot, Droit administratif: sources, moyens, contrôles, 3. édition, Bréal, Paris, 2007, s.146. 
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II. İYİ İDARE HAKKI VE İDARİ USUL KAVRAMLARI AÇISINDAN İDARİ MAKAMLARCA 

YAPAY ZEKA KULLANIMI 

 

 İdari makamların pozitif hukukta öngörülen görevlerini yerine getirmesi bakımından kullandığı hukuki 

araçlardan olan idari işlemler yönünden; belirli bir irade beyanının hukuk düzeninde etki ve sonuç doğurması 

gerekmektedir80. Bu çerçevede idari işlemden bahsedebilmek için, idarenin karar alma sürecini geçirmesi ve 

irade beyanını ortaya koyması gerekmektedir81. İşte, idari makamların karar alma sürecinden bahsederken; 

irade beyanı açıklamaya yetkili kişilerin yapay zeka kullanması söz konusu olabilmektedir. İdari karar alma 

süreçlerinde çeşitli algoritmaların kullanılması, aynı zamanda idari işleyişin iyi olmasını da sağlayabilir. 

Nitekim idari karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı sayesinde hatalı işlem yapılması oranı düşürülerek 

iyi işleyişin sağlanması hali gündeme gelebilecektir. İdare hukukunda, geniş anlamda kamu görevlisi olarak 

adlandırılan kişiler tarafından irade açıklamalarında bulunulsa da bu açıklama, her şeyden önce ilgili idari 

makam adına dışavurumu (=dış iradenin ortaya konulmasını82) ifade etmektedir. Bu noktada yapay zeka 

kullanımının artmasıyla birlikte karar alma sürecinde değişim gerçekleşeceğinden; kamu görevlilerinin 

yapabileceği hataların mimimuma indirgenmesi gündeme gelecektir. Bunun yanında, idari işlemlerin hukuka 

uygunluğu denetiminde hukuka aykırılık unsurlarından biri olan maksat unsuru bakımından da bir 

değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

Özellikle, kamu görevlilerinin karar alma aşamasında kişisel saiklerden hareket etmesi83 ve idari makam 

adına ortaya koydukları irade beyanlarıyla hukuk düzeninde etki ve sonuç doğurabilmesi84 söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin, Conseil d’État kararına konu bir olayda bir vali, bölgede faaliyet gösteren bir kibrit 

fabrikasının tehlikeli ve sakıncalı olduğundan bahisle kapatılmasına karar vermiş ve fakat söz konusu kamusal 

yetkisini mali bir menfaatin gerçekleştirilmesine yönelik biçimde kullandığından bahisle, bu işlem maksat 

unsuru bakımından hukuka aykırı bulunmuştur85. Bir Danıştay kararında da bu husus, “İdari işlemin maksat 

unsuru yönünden yargısal denetimi yapılırken, işlemin tesisinde güdülen amacın saptanması gerekmektedir ki 

bu amaç her idari işlemde genel olarak kamu yararıdır (…) idareyi işlemin tesisine yönelten nedenler ve 

görünürdeki amaç dışında gerçek niyetin araştırılması, idareye işlem tesisinde tanınan görev ve yetkinin 

konusundan saptırılıp saptırılmadığı, yetkinin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi önem 

taşımaktadır86” şeklinde ifade edilmiştir. Bu anlamda gerek düzenleyici idari işlemlerde gerekse birel idari 

işlemlerde maksat unsuru bakımından hukuka aykırılık hali gündeme gelebilecektir. Bu bağlamda, Danıştay 

kararlarına bakıldığında; idare mahkemeleri tarafından iptal edilen bir idari işlemin yeniden tesis edilerek 

 
80 Tan, Turgut, İdare Hukuku, 7. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018, s.216. 
81 Tan, s.216. 
82 Py, Pierre, Le rôle de la volonté dans les actes administratifs unilatéraux, LGDJ, Paris, 1976, s.21. 
83 Gözler, Kemal, İdare Hukuku Cilt-I, 3. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2020, s.1097. 
84 Py, s.38. 
85 CE. 26 novembre 1875, Pariset, aktaran; Long, Marceau et al., Les grands arrets de la jurisprudence administrative, 
20 édition, Dalloz, Paris, 2015, s.27. Bkz. Gözler, s.1100. 
86 D6D. E.1997/4439, K.1998/5786, T.24.11.1998, (www.lexpera.com, Anılış: Lexpera İçtihat Bilgi Bankası), Erişim 
T.01.11.2020. 
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uygulanması87, bir kamu görevlisinin görevinde başarısızlığı, disiplinsizliği veya liyakaten yetersiz olduğuna 

ilişkin hukuken kabul edilebilir herhangi bir durum bulunmaksızın sırf takdir yetkisine dayandırılarak 

görevden uzaklaştırılması88, ilgili belediye tarafından parselasyonun amacına aykırı olarak imar planında 

belirlenen yolların açılması ve yalnızca yolda kalan yerlerin düzenleme ortaklık payından karşılanabilmesi 

amacıyla işlem yapılması89; sebep unsuru yanında maksat unsuru bakımından hukuka aykırı görülmüştür. 

Araçsalcılık araştırmasının metodolojisine dayanarak, modern algoritmalarla desteklenen, büyük ölçekli 

tarihsel ve matematiksel verilerle yapay zeka tanımını verebilir ve ardından algılama, öğrenme, akıl yürütme 

ve karar verme gibi düşünme etkinliklerini oluşturabiliriz90. Bu sayede belirli talimatlara göre yapay zekalar, 

ilgili davranışın hesaplama sistemini tamamlayabilir91. İlgili algoritmaların objektif şekilde belirlendiği bir 

yapay zeka kullanımı karşısında idare hukukunda idari faaliyetlerin nihai amacı zaten “kamu yararı” 

olduğundan92; maksat denetimi bakımından ortaya çıkan problemlerin önüne geçilebilecektir. Gerçekten zeka 

kavramının belirli amaçları gerçekleştirmeye yöneldiği dikkate alındığında, kamu yararına yönelik biçimde 

yapay düşünce mekanizmasının oluşturulması; kişisel saiklerin oluşmasını engelleyebilir ve bu da idarenin iyi 

işleyişini sağlayabilir. Bu yönüyle yapay zeka ve hukuk arasında yararlı bir sinerjinin varlığından 

bahsedilebilir93. Zira hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine koşut olarak idari istikrar kavramının da idari usul 

yönünden önemli olduğu ve yapay zeka kullanımının bu “istikrarın” hukuka uygun biçimde sağlanmasında 

fayda sağlayacağı ifade edilebilir94. Bununla birlikte, bu sistemlerin insan etkisinden ve kontrolünden ayrı 

olduğu gibi “özerk” olduğuna inanmak açık bir hata olur95. Yaygın yanlış anlamaların aksine, bu sistemler 

hakkında insanlar kullanılan donanımı, yazılımı ve girdi verilerini seçer ve aynı zamanda belirli bir modelin 

hedeflerini ve sonraki kullanımını belirler96. Ancak, yapay zeka kullanımının objektif biçimde oluşturulması, 

hatta bunun da denetime tabi tutulması; sonraki aşamalarda kamu görevlilerinin kişisel saiklerinden 

kaynaklanan hukuka aykırılıkların, en azından yargı organı tarafından daha kolay tespitini sağlayacaktır. 

İyi idare hakkı (“the right to good administration”), AB Temel Haklar Şartı’nın 41. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, “Herkes, işlerinin Birliğin kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından 

tarafsız ve adil bir şekilde ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Bu hak, şunları 

 
87 D6D. E.1997/4439, K.1998/5786, T.24.11.1998, Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim T.01.11.2020. 
88 D2D. E.2016/8888, K.2020/816, T.12.02.2020, Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim T.01.11.2020. 
89 D6D. E.2008/4885, K.2010/3968, T.19.04.2010, Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim T.01.11.2020. 
90 Wang, Zhiqing, “Reconstruction of the Theory of Administrative Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence”, 
Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol.252, 2018, s.747. 
91 Wang, s.747. 
92 Bkz. Kaya, Cemil, Kararlarından Hareketle Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı, On İki Levha 
Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.2. 
93 Rissland, Edwina L., “Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning”, The Yale 
Law Journal, Vol.99, No.8, 1999, s.1961. 
94 Hukuk güvenliği, hukuki istikrar ve idari istikrara kavramlarının aynı manalara gelebilecek şekilde kullanıldığı ve fakat 
birbirinden farklı manalarda olduğu hakkında bkz. Özdemir, Selman, “Hukuk Güvenliği ve Hukukî İstikrar”, Mahalli 
İdareler Dergisi, Cilt:72, Sayı:220, 2018, s.66. 
95 Finck, Michèle, Automated Decision-Making and Administrative Law, Max Planck Institute for Innovation 
and Competition Research Paper, 2019, s.3. 
96 Finck, s.3. 
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içermektedir: (a). herkesin, kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangi bir işlemin yapılmasından önce 

görüşlerinin dinlenmesini isteme hakkı; (b). herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik 

çıkarlarına ve mesleki ve ticari gizliliğe saygı gösterilmesi; (c). idarenin, kararları konusunda gerekçe 

gösterme yükümlülüğü97”. Yapay zeka kavramı özellikle, önemli stratejik kararların yahut kompleks sosyal 

problemlerin ya da erken risk durumunun uyarılması gibi konularda ön plana çıkmaktadır98. Duran’ın da 

belirttiği üzere katılım ilkesinin sağlanması yönünden; bir tek kişiyi yahut belirli kişileri değil ve fakat geniş 

çapta topluluğu ilgilendiren konularda “ameliyeler, operasyonlar yapılırken, bayındırlık işleri, bunlar 

köprüler, karayolları, hava meydanları, limanlar vb. işlerde o civarda oturan veya çalışanların görüş ve 

düşüncelerinin alınması, ilgililerin önceden çağrılarak görüşleri, düşünceleri, istekleri nelerdir bunların idari 

makamlar tarafından toplanması99” önem arz etmektedir. Bu kapsamda örneğin çevreye olumsuz etkisi 

olabilecek bir projenin yapılması aşamasından o yerde yaşayan bireylerin görüşlerinin alınması, afet riski 

altında olduğu belirlenen bir alana yapı yapılmaması gerektiği hususunda kişilerin daha erken uyarılması gibi 

hususlar yapay zeka kullanımı neticesinde daha kolaylaşacaktır. Bu anlamda özellikle kişilerin kendilerini 

olumsuz etkileyebilecek ya da daha geniş bir ifadeyle temel hak ve hürriyetlerine müdahale edildiği 

durumlarda karar alma süreçlerine katılımı sağlanabilecektir100. Bu husus, başta idarenin şeffaflığının ve hesap 

verebilirliğinin sağlanması olmak üzere101 ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtilen “iyi yönetişim” 

kavramının gerçekleştirilmesinde rol oynar niteliktedir102.  

Bununla birlikte, gelişmiş algoritmalar; derin öğrenme, kendi kendine öğrenme, bulanık mantık ve insan 

geliştirici ile algoritmanın yaratılışından büyük ölçüde ayıran bir dizi gelişmiş teknolojiyi bir araya getirir103. 

Bu tür teknolojiyi kullanırken, tıpkı kamu görevlilerinin mevcut durumunda olduğu gibi, hatalar veya aksilikler 

meydana gelecektir104. İdare hukukunda Conseil d’État tarafından verilen Tomaso-Grecco105 ve Cames106 

kararlarında “hizmet kusurundan kaynaklanan sorumluluk” ifadesinden bahsedilerek, idari faaliyetlerin 

 
97 Bkz. (https://www.ombudsman.europa.eu/lv/publication/tr/3510), Erişim T.01.11.2020. 
98 Wang, s.747. 
99 Duran, Lütfi, “İdari Usul İlkeleri ve Kapsadığı Konular”, İdari Kanun Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu Bildiler 
Kitabı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s.31. 
100 Bu sayede idare ve birey arası ilişkilerin ancak idari karar alındıktan ve bundan doğan uyuşmazlıkların doğmasından 
sonra ortaya çıkacağı şeklinde dar bir anlayışın da önüne geçilmiş olunacaktır. Azrak, A. Ülkü, “İdari Usulün 
Kodifikasyonuna İlişkin Sorunlar”, İdari Kanun Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu Bildiler Kitabı, Başbakanlık 
Basımevi, Ankara, 1998, s.89. 
101 Coglianese, Cary/Lehr, David, “Transparency and Algorithmic Governance”, Administrative Law Review, Vol.71, 
No.1, 2019, s.3. 
102 Gerçekten iyi yönetişim ilkesi, kamu yararı kapsamında bir konu söz konusu olduğunda kamu otoritelerinin uygun 
zamanda, uygun yöntemle ve her şeyden önce tutarlı olarak hareket etmelerini gerektirir. AYM. Kenan Yıldırım ve Turan 
Yıldırım, B. No: 2013/711, T.03.04.2014, para.68; AYM. Doğan Depişgen, B. No:2016/12233, T.11.03.2020, para.61. 
“Bu bağlamda idarelerin kendi hatalarının sonuçlarını gidermeleri ve bireylere yüklememeleri gerekir”. AYM. Reis 
Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş., B. No:2015/6728, 01.02.2018, para.100. 
103 Fitsilis, Fotios, Imposing Regulation on Advanced Algorithms, Springer, Switzerland, 2019, s.14. 
104 Fitsilis, s.14. 
105 CE. 10 février 1905, Tomaso-Grecco, Recueil Lebon, p.142, aktaran; Paillet, Michel, La faute du service public en 
droit administratif français, LGDJ, Paris, 1980, s.18.  
106 CE. 21 juin 1895, Cames, (https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-
conseil-d-etat/ce-21-juin-1895-cames), Erişim T.09.11.2020. 
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yürütülmesinden ileri gelen zararlar bakımından “idari makamlar üzerinde” sorumluluğun doğabileceği 

vurgulanmıştır107. Bu noktada, yapay zeka kullanımının idarenin sorumluluğu bakımından karar alma 

süreçlerindeki hatadan dolayı kimin sorumlu tutulacağının belirlenmesi noktasında belirsizlik yaratabileceği 

de ifade edilebilir108. Sorumluluğun kime atfedileceği hususunun halihazırda tartışmalı olduğunu belirtmekle 

birlikte, yapay zeka araçlarının kullanımından ileri gelen aksaklıklar neticesinde ortaya çıkan zararlardan idari 

makamın sorumlu olacağı ve ilgili kodlamaları yapan yahut bu sistemin işleyişindeki değişiklikleri fark 

edemeyen kamu görevlileri bakımından ise; rücu ilişkisi çerçevesinde sorumluluğun doğması109 gündeme 

gelebilecektir.  

 

III. KAMU HİZMETİ FAALİYETLERİNDE UYARLAMA İLKESİ GEREĞİ YAPAY ZEKA 

KULLANIMI 

Yapay zeka kullanımı, idari makamların yerine getirdiği çoğu kamusal faaliyette karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda örneğin, zaman kullanımının önemli olduğu durumlarda, idari makamlara doğru ve detaylı 

bilgilerin verilmesinde yahut yapılacak ekonomik ya da arazi planlaması faaliyetlerinde öngörülerin 

oluşturulmasında yapay zekadan faydalanılmaktadır110. Nitekim yapay zekanın hukuk sistemine meydan 

okuyan önemli bir özelliği, öngörülebilirlik kavramı ile ilgilidir111. En azından eylemlerinin “yaratıcı” olarak 

kabul edileceği bir düşünmenin tezahürü olarak, bu şekilde hareket etmek üzere tasarlanmış çok sayıda yapay 

zeka örneği görülmüştür112. Bu kapsamda idari faaliyetlerin modern zamana uygun biçimde yerine getirilmesi 

noktasında yapay zeka kullanılmasının “gerekliliğinden” bahsedilebilecektir. Günümüzde, idari faaliyetlerin 

yararlanıcısı olarak bireyler, bilgisayarların karmaşık kural tabanlı sistemleri uygulayabildiği ikinci bilgi işlem 

seviyesi olarak düşünebileceğimiz, uzman sistemler olarak bilgisayarların kullanımına daha aşina hale 

gelmektedir113. Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi aşamasında idari makamlar tarafından 

veri kullanımı söz konusu olabilmektedir114. Söz konusu data toplama hususu, birazdan değinilecek olan 

bireylerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale olgusu noktasında bir değer taşısa da esasen faaliyetten hangi 

grupların ne ölçüde yararlandığının tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sayede faaliyetlerin daha efektif 

biçimde yerine getirilmesi sağlanarak kamu harcamalarının gereksiz biçimde yapılmasının önüne 

 
107 Paillet, s.18. 
108 Fitsilis, s.15. 
109 Bu kapsamda “idari yargı merciince kişisel kusurun tespiti, zarar gören açısından değil, idare ile kamu görevlisi 
arasındaki rücu ilişkisi bakımından” önem taşımaktadır. Akyılmaz, Bahtiyar, “Kamu Zararı ve Kamu Zararında Rücu”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan), Cilt:69, Sayı:1-2, 2011, s.74. 
110 Ebers, Martin/Cantero Gamito, Marta, “Algorithmic Governance and Governance of Algorithms: An Introduction”, 
Algorithmic Governance and Governance of Algorithms Legal and Ethical Challenges (Ed. Ebers, Martin/Cantero 
Gamito, Marta), Springer, Switzerland, 2021, s.2. 
111 Scheher, Matthew U., “Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies”, 
Harvard Journal of Law & Technology, Vol.29, No.2, 2016, s.363. 
112 Scheher, s.363. 
113 Barth, Thomas J./Arnold, Eddy, “Artificial Intelligence and Administrative Discretion Implications for Public 
Administration”, American Review of Public Administration, Vol.29, No.4, 1999, s.334. 
114 Dencik, Lina et al., Data Scores as Governance: Investigating Uses of Citizen Scoring in Public Services, Project 
Report, Cardiff University, 2018, s.6. 
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geçilebilecektir. Bu anlamda kişiler arasında yeniden dağıtılmış servet bakımından bir bozulma yaşanmasının 

önüne geçilmesi için kolektin genel ihtiyacının daha çok yoğunlaştığı alanlar tespit edilerek, bu alanlara 

yönelik mal ve hizmet sunumu yapılması yoluna gidilebilecektir115.  

 Türk hukuk sistemi açısından ise, 1982 Anayasası (“AY”) md.5 hükmüne bakıldığında devletin temel 

amaç ve görevlerinin “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî 

varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” noktasında toplandığı görülmektedir. Bunun 

yanında AY md.65 hükmüne göre, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 

bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir”. 

Bu çerçevede yapay zeka kullanımı bakımından Devletin “mali kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda” ne 

şekilde hareket edeceği ya da hangi politikayı izleyeceği sorusu gündeme gelmektedir. Bu noktada mali 

kaynakların yetersizliği, devletin kamu hizmetlerinin uyarlanması hususunda bir savunma aracı olarak 

kullanılabilirse116 de mali kaynakların yeterli olduğu ilk durumda bunun yapılması gerektiği sonucu da 

buradan çıkarılmaktadır117. Kamu hizmeti kavramının anayasal bir değer olduğu da dikkate alındığında118; 

idari makamların bu faaliyetleri gereğince yerine getirebilmesi için teknolojik gelişmelerden yararlanması 

elzem hale gelmektedir. Özellikle kamu yararının somut ihtiyaçlara göre değişik anlam kazanabildiği göz 

önüne alındığında; kamu hizmeti kavramının fonksiyonel olarak dinamik özellikte olduğu ve bu nedenle teknik 

nedenlerle uyarlanabileceği (adaptebilité) ifade edilebilir119. Bu doğrultuda kamu hizmeti faaliyetlerinde 

uyarlama ilkesinin uygulanması, bu faaliyetten yararlanan kişileri doğrudan etkileyecektir120. Bu ilke aynı 

zamanda kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi aşamasında iç işleyişi de etkileyebilir121. İdari makamların 

özyönetim faaliyeti olarak adlandırılan122 idari işleyişe yönelik tesis ettiği faaliyetler bakımından; örneğin, 

yapay zeka kullanımına bağlı olarak hizmet saatlerinin değişmesi yahut belirli hizmetlerin (=toplu taşıma 

faaliyeti gibi) 24 saat gerçekleştirilmesi söz konusu olabilecektir. 

 İdari makamların, kamu yararının sağlanmasına yönelik olarak çeşitli hukuki mekanizmaları kullanması 

gerekmekte olup, kamu hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesinde de uyarlama ilkesinden yararlanılması söz 

 
115 Mescheriakoff, A. Serge, Droit des services publics, PUF, Paris, 1991, s.173. 
116 Bağrıaçık, Ahmet, “Kamu Hizmetinin Uyarlama İlkesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:3, 2018, s.170-171. 
117 Yaşar, H. Nuri, İdare Hukuku, 2. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2014, s.27. 
118 AY md.70: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir”; AY md.71: “Kamu hizmetine girenlerin mal 
bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında 
görev alanlar, bundan istisna edilemez”. (Metinlerin altı tarafımca çizilmiştir.) 
119 Bouvier, Philippe et al., Eléments de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2013, s.85; Peiser, Gustave, Droit 
administratif, 19. Édition, Dalloz, Paris, 1998, s.143. 
120 Pauliat, Hélène, “Les effets territoriaux des politiques communautaires: vers un droit territorial”, La cohésion 
territoriale et les services publics en Europe (Ed. Pauliat, Hélène), Presses Universitaires de Limoges, Limoges, Pulim, 
1999, s.125. 
121 Karahanoğulları, Onur, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, Ankara, 2015, s.225. 
122 Günday, Metin, İdare Hukuku, 11. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2017, s.23. 
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konusu olmaktadır123. Nitekim nüfusun artması ve ihtiyaçların nitelik olarak değişmesi kamu hizmeti ilkesinin 

sürekliliği ilkesine koşut olarak bu sonucu doğurmaktadır124. Esasen, idari makamların kamu hizmetini yerine 

getirirken kullandığı kamu mallarının özellikleri, yararlanıcıları doğrudan etkilemektedir125. Bu nedenle kamu 

hizmeti faaliyetlerinin efektif biçimde yürütülmesinden bahsederken; şüphesiz kullanılan kamu mallarının 

niteliğinin de zaman içerisinde değişebileceğinden bahsedilmelidir126. Conseil d’État’ın bu konuda 1902 

yılında vermiş olduğu, “Cie. nouvelle du gaz de Déville-Lès-Rouen” kararında127 kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde uyarlama ilkesinin kullanılabileceği ve bu kapsamda örneğin, idari makamların tek yanlı 

biçimde idari sözleşmedeki bazı koşulları değiştirebileceği (=somut kararda aydınlatmanın gaz yerine 

elektrikle yapılması gerekliliği) ifade edilmiştir. Bu kapsamda Fransız ve Türk hukuk doktrini açısından 

değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak -kamu yararı ve hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla128- kamu 

hizmeti faaliyetinin içeriğinde meydana gelen değişiklikler neticesinde idari sözleşmelerin de değişmesi söz 

konusu olabilecektir. Kamu hizmetlerinde uyarlama (değişkenlik) ilkesi her ne kadar kamu hizmeti faaliyetinin 

sonlandırılması açısından kullanılsa da faaliyetin içeriğinin değiştirilmesi noktasında da değer ifade 

edebilmektedir129. Bu anlamda yapay zeka kullanımına bağlı olarak başta idari hizmet sözleşmeleri olmak 

üzere, idarenin kamu yararına yönelik mal ve hizmet sunumunun yerine getirilmesi açısından kurduğu idari 

sözleşmelerde değişiklikler meydana gelebilecektir. Örnek olsun, bir alanın afet riski altında olup olmadığının 

tespit edilmesi bakımından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun130 

uyarınca özel hukuk kişilerine görev verilmiş olabilir. Bu anlamda idari makamlar tarafından yapay zeka 

kullanımı neticesinde bu hizmetin özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi artık gerekmiyorsa; (i). söz konusu 

idari sözleşmenin (kamusal ihtiyaçların artık gereği gibi karşılanmadığı gerekçesiyle) sona erdirilmesi131, (ii). 

idari sözleşmede öngörülen şartların tek yanlı olarak değiştirilmesi (örneğin, yapay zeka kullanımını 

zorunluluğu getirilmesi) söz konusu olabilecektir.  

Bunun yanında yapay zeka kullanımının yukarıda da bahsedildiği üzere, karar alma süreçlerinde etkin 

biçimde kullanımına bağlı olarak kamu personeli rejiminde bazı hukuki değişikler ortaya çıkabilir. Gerçekten 

kamu hizmeti faaliyetlerinin yerine getirilmesinde optimal şartların sağlanması açısından yapay zeka kullanımı 

olası kamu harcamalarını azaltabileceğinden; istihdam edilen kamu görevlisi sayısında ciddi bir azalma söz 

konusu olabilir. Özellikle kamu hizmeti faaliyetinin yapılmasıyla ortaya çıkması beklenen mal ve hizmet 

 
123 West, Andrew/Desdevises, Yvon/Fenet, Alain, The French Legal System: An Introduction, Fourmat Publishing, 
London, 1992, s.82. 
124 Prosser, Tony, Law and the Regulators, Clarendon Press, Oxford, 1997, s.289. 
125 Lavialle, Christian, Droit administratif des biens, PUF, Paris, 1996, s.37. 
126 Lavialle, s.37. 
127 CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, (https://www.conseil-etat.fr), Erişim 
T.02.11.2020. 
128 Bilgen, Pertev, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay İçtihatlarına Göre İdarî Sözleşmelerin Kriterleri, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1970, s.73. 
129 Karahanoğulları, s.224. 
130 RG.31.05.2012-28309. 
131 CE, 2 février 1987, Société TV6, (https://www.conseil-etat.fr), Erişim T.02.11.2020; CE. 27 février 2015, Commune 
de Béziers, (https://www.conseil-etat.fr), Erişim T.02.11.2020. 
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sunumu açısından; üretkenlik kavramı önem arz etmektedir132. Şüphesiz, yapay zekanın çok sayıda datayı kısa 

bir sürede işleyebilmesi neticesinde daha üretken nitelikte olduğundan bahsedilebilir. Bu anlamda idari 

makamların yerine getirdiği kamu hizmeti faaliyetleri neticesinde oluşan kamu harcamalarının “faaliyeti 

aksatmayacak şekilde ve fakat olabilecek en az seviyede olması133” hedeflendiğine göre, yapay zeka 

kullanımının kamu görevlisinin niceliğine ve bu hukuki statünün dinamiğine etki edeceği sonucuna 

varılabilecektir. 

IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE MÜDAHALE OLGUSU BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA 

KULLANIMI 

 Yakın zamana kadar insanın teknolojiyi kontrol etme yeteneği sorgulanmamıştı; ancak mevcut eğilim, 

azalan bir güç farklılığına doğru gitmektedir134. Böylece bu güç ilişkisinin tersine dönmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu etkiler şu anda yalnızca insan faaliyetinin sınırlı alanlarında fark edilse de yapay zekanın etkisi 

gittikçe derinleşmektedir135. Bu anlamda şu soru sorulabilir; bilgi tabanlı bir işletim sistemine sahip ve sürekli 

biçimde veri depolayabilen ve karar alma sürelerini oldukça hızlı biçimde yürütebilen yapay zekaların136 temel 

hak ve hürriyetlere etkisi ne olabilir? İdari makamların yapay zeka kullanımının bir sınırı olabilir mi? Bu 

bölümde bu soruların cevaplandırılmasına çalışılacaktır. 

 İnsan hakları ve yapay zeka kavramı arasındaki ilişki açıklanırken; göz önünde bulundurulması gereken 

önemli bir husus, olası bir etkileşimde kişisel verilerin gizliliğinin sağlanıp sağlanamayacağıdır137. Kişisel 

veriler, kişiye ilişkin bilgilerdir, yani fiziksel veya fizyolojik kimlik, fiziksel veya dijital adres, web sitelerinde 

yayınlanan bilgiler, dijital katılım kodlarıyla ilgili tıbbi bilgiler ile ilgili kişisel, kamusal veya mesleki yaşam 

bilgilerine ilişkin bilgilerdir138. Bu kapsamda yapay zeka kullanımı idari makamların ülke sınırlarına giriş-

çıkışların daha düzenli biçimde kontrol edilmesi yahut terörle mücadele kapsamında yenine getirdiği 

faaliyetlerin işleyişi noktasında etkili olabilir139. Ne var ki, yapay zeka kavramının çok sayıda datayı bir arada 

tutarak işleyebildiği göz önüne alındığında bu durum kimi zaman bireylerin başta özel hayatının gizliliği hakkı 

olmak üzere pek çok hakkının özüne dokunur nitelikte olabilir. Örneğin, idari makamların yerine getirdiği 

faaliyetlerde kullandığı yapay zeka araçlarına bağlı olarak kişisel verilerin kaydedilebilmesi ve işlenebilmesi 

söz konusu olabildiğinden;  din, vicdan ve inanç özgürlüğüne, düşünceyi açıklama özgürlüğüne ya da özel 

 
132 Mescheriakoff, s.179. 
133 Mescheriakoff, s.179. 
134 Liu, Hin-Yan/Zawieska, Karolina, “A New Human Rights Regime to Address Robotics and Artificial Intelligence”, 
Jusletter It, 2017, s.1. 
135 Liu/Zawieska, s.1. 
136 Stanila, Laura, “Artificial Intelligence and Human Rights: A Challenging Approach on the Issue of Equality”, Journal 
of Eastern-European Criminal Law, Vol.2018, No.2, 2018, s.20. 
137 Nicolau, Ingrid Ileana, “Human Rights and Artificial Intelligence”, Journal of Law and Administrative Sciences, 
Vol.12, 2019, s.66. 
138 Nicolau, s.66. 
139 Bkz. Engstrom, D. Freeman et al., Government by Algorithm: Artificial Intelligence in Federal Administrative 
Agencies, 2020, s.32. 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

171 
 

haberleşmenin gizliliğine aykırılık hali de gündeme gelebilir140. Hatta doktrinde bir yazar bu hususu “yapay 

zeka karşısında insan haklarının kırılganlığı” olarak ifade etmiştir141.  

Bu kırılganlığın bir örneği Conseil d’État tarafından verilen bir kararda Covid-19 salgınıyla mücadele 

edilmesi aşamasında drone araçlarının kullanımının kişilerin özel hayatına müdahale teşkil edip etmediğinin 

sorgulanması çerçevesinde ortaya çıkmıştır142. Negatif statü haklarından olan özel hayatın gizliliği hakkı, idari 

makamların yerine getirdiği faaliyetlerde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) md.8 kapsamında riayet 

etmesi gereken bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır143. Bu kapsamda Conseil d’État “Surveillance par 

drones” kararında drone araçlarının kullanımının kamusal alanda kişisel verileri kaydettiği ve hafızasında 

depoladığı gerekçesiyle özel hayatın gizliliği hakkına aykırı bulmuştur144. Türk hukuku bakımından ise 

Danıştay kararına konu bir olayda, “Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai takibi yapılması amacıyla 

ilgililerden kişisel veri alınması niteliğinde olan parmak izi taramasının, özel hayatın gizliliği ilkesi 

kapsamında bulunması karşısında uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının 

bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut 

olmaması145” gözetildiğinde, işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu anlamda söz konusu 

hak “sınırsız haklardan” olmasa da idari makamlar tarafından gerçekleştirilen müdahalenin niteliği ve 

ölçülülük değerlendirmesi bakımından yapay zeka kullanımının kimi zaman ihlallere sebep olabildiği ifade 

edilmelidir. Bununla ilintili olarak, idari makamların yapay zeka kullanarak; “idari yaptırım” kararı vermesi 

neticesinde temel hak ve hürriyetlerine müdahale edilen bireylerin savunma hakkı olumsuz etkilenebilir. Zira 

bu ihtimalde yapay zekanın kendi algoritmasına dayalı bir “tespiti” söz konusu olacağından; bireyin yaptığı 

savunma çoğu kez anlamsız kalabilecektir146. Yine de idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren maddi 

olgunun tespitinde bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına riayet edilmesi (kamusal mekanlarda da 

bireylerin kişisel verilerinin korunması gerektiği; bu verilerin kayda alınması halinde bunları görebilme ve 

 
140 Kişisel verilerin korunması hususunun başlı başına bir hak olup olmadığı ve diğer temek hak ve hürriyetlerle ilişkisi 
hakkında bkz. Dülger, M. Volkan, “İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Kişisel Verilerin 
Korunması”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2018, s.76. 
141 Cataleta, M. Stefania, “The Fragility of Human Rights Facing AI”, Humane Artificial Intelligence, Working Paper 
No.2, East-West Center, 2020, ss.1-31. 
142 CE. 18 mai 2020, Surveillance par drones, (https://www.conseil-etat.fr), Erişim T.02.11.2020. 
143 İHAS md.8’e göre, “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.  Bu 
hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir 
toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 
sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz 
konusu olabilir”. Tam metin için bkz. (https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf), Erişim 
T.01.11.2020. Ayrıca bkz. İHAM. Bărbulescu v. Romania, Appl. No: 61496/08, 05.09.2017, (https://hudoc.echr.coe.int), 
Erişim T.01.11.2020. 
144 Bu konuda ayrıca bkz. Kaplan, Onur, “Karar İncelemesi: COVID-19 Salgını Karşısında İdari Faaliyetlerde Drone 
Kullanımı ve Kişisel Verilerin Korunması Üzerine”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt:15, Sayı:166, 2020, s.1262. 
145 DİDDK. E.2014/2242, K.2015/4991, T.09.12.2015, Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim T.01.11.2020; Aynı yönde, 
D5D. E.2013/5342, K.2013/952 T.09.12.2013, Lexpera İçtihat Bilgi Bankası, Erişim T.01.11.2020. 
146 Raso, Filippo et al., Artificial Intelligence & Human Rights: Opportunities & Risks, Berkman Klein Center, 2018, 
s.20. 
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bunlara itiraz edebilme haklarının olduğu gözetildiğinde147) hukuka uygunluğun sağlanması noktasında 

elzemdir. 

 Bunun yanında yapay zeka kullanımının çeşitli hak ve ödevlere etkisinin bulunduğundan bahsedilebilir. 

Örneğin, Anayasada belirtilen “kamu hizmetlerine girme hakkı (AY md.70)” bunlardan biridir. Bireyler 

şüphesiz belirli şartları sağlaması halinde bu hakkını kullanabilecekse de yapay zeka kullanımına bağlı olarak 

bu hakkın içeriği belirli yönlerden oldukça dar bir alana sıkıştırılabilir. Keza, “vatan hizmeti, her Türkün hakkı 

ve ödevi” olmakla birlikte148 yapay zeka kullanımı ve teknolojinin ilerlemesi neticesinde bu hak ve ödevin 

içeriği değişebilecektir. O halde, idari makamlar tarafından yapay zeka kullanımı bireylerin Jellinek tarafından 

geliştirilen hak kategorilerinden149; sadece negatif statü haklarını etkilediği görüşüyle yetinilemeyecektir. 

Öyle ki, yapay zeka kullanımının daha hissedilir hale gelmesiyle bireylerin aktif statü haklarının içeriğinde de 

farklılaşmalar söz konusu olabilecektir.  

 Nihayet, temel hak ve hürriyetlere müdahale edilmesi noktasında yapay zeka kullanımından 

kaynaklanan ihlaller bakımından; yukarıda değinilen sorumluluğun kime atfedileceği problemi bir kez daha 

karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten idarenin kamusal faaliyetleri yerine getirirken temel hak ve hürriyetlerin 

ihlal edildiği durumlarda otonom biçimde işleyen bir yapay zekadan kaynaklanan zarardan yine o yapay zekayı 

kullanan idari makam sorumlu tutulabilirse de sorumlu kişiye rücu edilmesi oldukça zorlaşacaktır. Örneğin, 

idari makamların gelişmiş yapay zekaya sahip araçlardan faydalanarak daha kısa sürede daha çok riskli yapıyı 

yıktığı bir ihtimalde, söz konusu riskli yapının “kullanılan yapay zekaya sahip araç tarafından yanlış tespit 

edilmesi” neticesinde; mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan zarardan yine idari makam sorumlu olacak150 

ve fakat rücu ilişkisinin ne şekilde gerçekleşeceği sorusu cevapsız kalabilecektir. Özellikle kendi kendine 

öğrenme becerisi olan yapay zeka araçları bakımından bu sorun daha karmaşık bir hal alabilmektedir.  

 

V. SONUÇ 

 Yapay zekanın, günlük hayatımızda pek çok yönden genişleyen yapısına rağmen genel-geçer bir 

tanımından bahsedilememektedir. Bununla birlikte, kavramın genel olarak çeşitli hesaplamaları çok kısa 

sürede yapabilecek, çeşitli objeleri ve örnekleri tanıyabilen, data toplayabilen ve bunları işleyebilen bir 

özellikte olduğu ifade edilebilir. Yapay zeka kavramının kendi içerisinde teknik açıdan çeşitli tipleri 

bulunmakta olup; geleneksel yapay zeka türlerinin yanında bazı yapay zekaların kendi kendine öğrenebilme 

ya da yeni dil ve simgeler geliştirebilme yeteneğinin bulunduğundan bahsedilmektedir. Esasen, yapay zeka 

 
147 Bousquet, Jean-Jacques, “La procedure non-contentieuse en droit administratif français”, İdari Kanun Hazırlığı 
Uluslararası Sempozyumu Bildiler Kitabı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s.97. 
148 AY md.72: “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne 
şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir”. 
149 Bkz. Gören, Zafer, “Aktif Statü Hakları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 
(Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan), Cilt:22, Sayı:3, 2016, s.3304. 
150 Bu noktada aynı zamanda idari faaliyetin düzgün biçimde işlemesine yönelik tüm önlemlerin alınmasına rağmen bu 
neticenin doğması haline bağlı olarak idarenin kusursuz sorumluluğunun da doğabileceği ifade edilmelidir. Burada esasen 
söz konusu olan idari makamların bu araçların kullanımından doğabilecek tehlikeler nedeniyle sorumluluğudur. Ayrıca 
bkz. Tan, s.484-485. 
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kavramının hukuk sistemleri üzerinde etki doğurabileceği hususu yeni bir tartışma konusu değildir. Bununla 

birlikte yapay zeka kavramının hukuk disiplinlerine olan etkisi çeşitli vaka analizlerinden hareketle ceza 

hukuku ya da borçlar ve ticaret hukuku gibi hukuk disiplinleri yönünden söz konusu olmuştur. Ancak, yapay 

zeka kavramının idare hukuku yönünden çok sayıda etki doğurabileceğinden bahsedilebilir. Özellikle kamu 

personeli, kamu hizmeti, kamu malları gibi temel konular bakımından yapay zeka kavramının etkisi 

yadsınamaz. Yapay zekanın idare hukukuna olan etkisi hususunda ise, idari işleyişin ne şekilde olacağı ya da 

kamu mallarının ve kamusal faaliyetlerin nasıl yerine getirileceği soruları karşısında olumlu özelliğinden 

bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte yapay zekaların çoğu halde olumsuz etkilerinin de olabileceği ifade 

edilmelidir. Zira çok sayıda veriyi toplayabilen, kaydedebilen ve işleyebilen bir yapıya sahip olduğu için, kamu 

gücü imtiyazından yararlanan idari makamların bu araçları kullanması sonucu, bazı temel hak ve hürriyetlerin 

özüne dokunulabilir. Bu anlamda, yapay zeka araçlarının kendi kendine öğrenmesi söz konusu olduğunda 

doğabilecek zararlardan kimin ne şekilde sorumlu tutulacağı sorusu bir yana, bu araçların kullanımının başlı 

başına yoğun bir müdahale içerdiğinden de söz edilebilir. Şu aşamada karar alma süreçlerinde maddi olguların 

ya da hukuki statülerin yapay zekalar tarafından ne şekilde tespit edileceği hususu oldukça önemlidir. Bu 

anlamda maddi olgu ya da hukuki durum tespit edilirken hangi algoritmaların ne şekilde kullanılacağı 

meselesi, olası hukuka aykırılık hallerinde idari makamların sorumluluğunu gündeme getirebilecektir. 

Şüphesiz bu anlamda idari makamların hukuki sorumluluğun doğmaması için, yapay zeka araçlarının 

kullanılması hususunda uzman personelin yetiştirilmesi, müdahale edilen hak ve hürriyetler ile korunmak 

istenen hukuki değerler arasında amaç-araç dengesinin gözetilmesi ve karar alma süreci bakımından bu konuda 

gerekli yasal düzenlemelerin ihdas edilmesi önem arz etmektedir. 
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ÖZET: Rakiplerine karşı üstünlük sağlamak isteyen işletmeler giderlerini kontrol ederek maliyetlerini 

minimize etmek durumundadırlar. İşletmelerin faaliyetleri için kullanmış oldukları otomobillerdeki önemli 

gider kalemlerinden biri akaryakıttır. Dolayısıyla işletme yöneticileri, işletmeye ait olan otomobiller için kalite 

ve maliyet yönünden en uygun akaryakıtı tedarik etmeleri gerekmektedir. Ticari işletme otomobillerinde en 

çok kullanılan yakıt çeşitlerinden biri katkılı kurşunsuz benzindir. Katkılı kurşunsuz benzinlerin kalitesi ve 

içeriği bu ürünü piyasaya sunan akaryakıt istasyonları arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, 

ticari işletmelerin otomobilleri için gerekli olan katkılı kurşunsuz benzinleri piyasaya sunan akaryakıt 

istasyonlarının katkılı kurşunsuz benzinlerini değerlendirmektir. Bu amaca istinaden Türkiye’de faaliyet 

gösteren dört büyük akaryakıt dağıtım şirketinin satışa sunduğu katkılı kurşunsuz benzin alternatifleri 

karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda esas alınan değerlendirme kriterleri, yakıt ve vasıtalar konusunda 

bilgi ve yetkinliğe sahip uzman bir ekip tarafından belirlenmiştir. Söz konusu ekip içerisinde, sürücü 

kurslarında eğitmen olarak görev yapan uzmanlar ve ticari taksi işletenler bulunmaktadır. Uzman ekip katkılı 

kurşunsuz benzin alternatiflerini; “Yakıt Menzili”, “Performans”, “Deterjan Katkısı”, “Vuruntu / Titreşim”, 

“İstasyon Sayısı / Ağı” olmak üzere beş kritere göre değerlendirmiştir. Çalışmada hem kriterlerin önem 

derecesinin belirlenmesi hem de katkılı kurşunsuz benzin alternatiflerinin sıralanmasında, çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; beş 

değerlendirme kriteri içinde önem derecesi en yüksek kriter; “Yakıt Menzili” kriteri, en önemsiz kriter ise 

“Deterjan Katkısı” kriteri olarak bulunmuştur. Alternatifler arasında da BP akaryakıt firmasının katkılı 

kurşunsuz benzini en iyi alternatif olurken, Opet firması son sırada yer almıştır. Literatürde akaryakıt 

istasyonlarının piyasaya sundukları herhangi bir ürüne göre sıralamanın yapıldığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma hem bu yönüyle hem de çok kriterli karar verme yöntemlerinin akaryakıt 
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istasyonlarının piyasaya sundukları herhangi bir ürünün sıralanması probleminde uygulanması yönüyle 

literatüre yenilik getirerek katkı yaptığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın, işletmelerinde otomobili yoğun 

olarak kullanan ticari işletme sahiplerine, akaryakıt dağıtım şirketlerine ve bireysel anlamda otomobillerinde 

katkılı kurşunsuz benzin kullanan müşterilere faydalı olacağı düşünülmektedir. Analizlerde Excel paket 

programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt Dağıtım, Katkılı Kurşunsuz Benzin, Çok Kriterli Karar Verme, AHP. 

 

RANKING of ADDITIVE UNLEADED GASOLINE ALTERNATIVES for 

CARS of COMMERCIAL ENTERPRISES by AHP METHOD 

 

ABSTRACT: Businesses that want to be superior to their competitors have to minimize their costs by 

controlling their expenses. One of the important expense items in the automobiles that businesses use for their 

activities is fuel. Therefore, business managers are required to supply the most appropriate fuel in terms of 

quality and cost for the automobiles belonging to the business. One of the most commonly used fuel types in 

commercial business cars is unleaded gasoline with additives. The quality and content of unleaded gasoline 

with additives varies between the fuel stations that market this product. The aim of this study is to evaluate the 

unleaded gasoline with additives of gas stations that market the unleaded gasoline with additives required for 

the automobiles of commercial enterprises. For this purpose, unleaded gasoline alternatives of four largest fuel 

distribution company for sale of operations in Turkey has been compared. The evaluation criteria based on the 

comparisons were determined by an expert team with knowledge and competence in fuel and vehicles. The 

expert team evaluated the unleaded gasoline alternatives with additives into five criteria: "Fuel Range", 

"Performance", "Detergent Additive", "Knock / Vibration", "Station Number / Network". In the study, 

Analytical Hierarchy Process (AHP), one of the multi-criteria decision making methods, was used to determine 

the importance of the criteria and to rank the unleaded gasoline alternatives with additives. According to the 

analysis results, among the five evaluation criteria, the criterion with the highest degree of importance was 

found to be the "Fuel Range" criterion, and the least important criterion for "Detergent Additive". Among the 

alternatives, BP fuel company's unleaded gasoline with additives was the best alternative, while Opet company 

ranked last. There is no study in the literature where fuel stations are ranked according to any product they 

offer to the market. This study is thought to contribute to the literature by bringing innovation both in this 

aspect and in the application of multi-criteria decision-making methods in the problem of sorting any product 

offered to the market by fuel stations. It is thought that this study will be beneficial for commercial business 

owners, fuel distribution companies, and individuals who use additive unleaded gasoline in their cars. Excel 

package program was used in the analysis. 

 

Keywords: Fuel Dispensing, Unleaded Fuel, Multi Criteria Decision Making, AHP 
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1. GİRİŞ 

İşyeri faaliyetlerinde otomobili yoğun olarak kullanan işletmeler için akaryakıt önemli bir maliyet 

kalemidir. İçerik olarak kaliteli ve uygun fiyatlı temin edilen akaryakıt işletmelere önemli bir maliyet avantajı 

sağlar. Bunun yanısıra bireysel otomobil kullanıcıları için de akaryakıtın en uygun olanının seçilmesi 

önemlidir.  

Her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de ulusal ve küresel anlamda yoğun bir rekabet 

yaşanmaktadır. Rakiplerine karşı üstünlük sağlama mücadelesinde olan akaryakıt istasyonları da müşteri talep 

ve isteklerine uygun ürün üretmek ve hizmet sağlamak durumundadır. Akaryakıt istasyonlarının satış oranı 

yüksek ürünü olan katkılı kurşunsuz benzin de önemli rekabet araçlarından biridir. Katkılı kurşunsuz benzinin 

içeriği ve kalitesi akaryakıt istasyonları arasında farklılık göstermektedir.  

Bu çalışmada, ticari işletmeler ve bireysel otomobil kullanıcıları açısından önem arz eden Türkiye’de 

faaliyet gösteren dört büyük akaryakıt dağıtım şirketinin katkılı kurşunsuz benzinleri çeşitli kriterlere göre 

değerlendirilmiştir. Yakıt seçiminde kullanılan değerlendirme kriterleri , yakıt ve vasıtalar konusunda bilgi ve 

yetkinliğe sahip uzman bir ekip tarafından belirlenmiş ve puanlanmıştır. Uzmanların verdikleri cevaplara göre 

ikili karşılaştırma matrisleri oluşturularak hesaplamalar yapılmış ve tutarlılıklar incelenmiştir. Tutarlı sonuçlar 

bulunduğu için matrislerden elde edilen sonuçlar bütünleştirilerek istasyonlar sıralanmıştır.  

Literatürde akaryakıt istasyonları ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, genelde tüketicilerin 

akaryakıt istasyonları tercih nedenleri, tercihlere etki eden faktörlerin belirlenmesi, akaryakıt istasyon 

markalarına olan sadakat konuları incelenmiş ve anket uygulanarak istatistiki yöntemler kullanılarak analizler 

yapılmıştır. Akaryakıt istasyonları seçimiyle ilgili Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin 

kullanıldığı çalışmalara da literatürde rastlanmıştır. Tüketici tercihlerine göre akaryakıt istasyonu seçimi, 

yatırım amaçlı akaryakıt istasyonlarının sıralanması, akaryakıt istasyonlarının kuruluş yeri seçimi gibi 

konularda ÇKKV yöntemlerinin uygulandığı görülmüştür. 

Bu çalışmada akaryakıt istasyonlarının sattığı bir ürün olan katkılı kurşunsuz benzine göre istasyonların 

sıralaması yapılmıştır. Akaryakıt istasyonlarının sattıkları herhangi bir ürüne göre sıralamanın yapıldığı bir 

çalışmaya literatürde rastlanmadığı için, bu yönüyle çalışmanın literatüre yenilik getirerek katkı yaptığı 

düşünülmektedir. 

Çalışmada, sırayla önce çalışma konusu ve çalışmada kullanılan yöntemin uygulandığı çalışmalardan 

örnekler içeren literatür incelemesi verilmiş, takip eden aşamada yöntem bölümünde, çalışmada kullanılan 

AHP yönteminin algoritması anlatılmış, daha sonra uygulama kısmında analizler yapılmış, bulgular tartışılmış,  

son olarak sonuçlar değerlendirilmiş, öneriler sunulmuştur.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatüre bakıldığında AHP yönteminin gerek tek başına gerekse de farklı yöntemlerle entegre edilerek 

çok kriterli karar verme problemlerinde sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Tablo 1’de hem AHP ile yapılan 
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çalışmalardan hem de çalışma konusuyla ilgili farklı yöntemlerin uygulandığı çalışmalardan örnekler 

kronolojik sırayla verilmiştir. 

Tablo. 1 Literatür Taraması 
Çalışmanın 

yazarı/yazarları Çalışmanın konusu Kullanılan yöntem/ler 

Görçün (2020) 

Taşımacılık sektöründeki 
firmalara yönelik akaryakıt 
tedarikçisi seçimi AHP 

Mastrocinque vd. (2020) 

Fotovoltaik enerji 
sektöründe tedarikçi seçimi 
uygulaması AHP 

Mesran vd. (2020) 

Öğretmenlerin 
performanslarının 
sıralanması AHP ve WASPAS 

Guru ve Mahalik (2019) 

Hint kamu sektörü 
bankalarının performans 
ölçümü 

AHP-TOPSIS-Gri İlişkisel 
Analiz 

Nariswari vd. (2019) 

Endonezya’da uçak yedek 
parça envanter 
sınıflandırması AHP 

Nestian vd. (2019) 

Şirketin gelişimini 
belirleyen faktörlerin 
analizini yapmak AHP ve ANP 

Xiong vd. (2019) 

Gıda soğuk zincir lojistik 
işletmelerinin 
performansınlarının 
değerlendirilmesi AHP ve ENTROPİ 

Dhurkari ve Swain (2019) 

İnovasyon için stratejik 
ortaklık kurmada partner 
firma seçimi AHP 

Akmaludin vd .(2019) Uçuş görevlisi seçimi AHP ve ELECTRE 

Şahin ve Aydemir (2019) 

Akıllı telefonların teknik 
özelliklerinin ağırlıklarının 
belirlenmesi AHP ve Gri İlişkisel Analiz 

Keleş vd. (2019) 

Bir laboratuvar için tam 
kan sayım cihazı 
alternatiflerinin sıralanması 

SWARA, WPM, TODIM 
ve AHS 

Avcılar ve Açar (2017) 

Tüketicilerin akaryakıt 
istasyonu tercihini 
etkileyen faktörlerin 
bulunması ve Ankara 
ilindeki 5 akaryakıt 
istasyonunu markasının 
sıralanması Faktör analizi ve AHP 

Gümüş vd . (2017) 

Alanya’da faaliyet gösteren 
iki otel işletmesi için 
tedarikçi seçimi AHP 

Kara ve Ecer (2016) 

Uşak’ta faaliyet gösteren 
bir tekstil işletmesi için 
tedarikçi seçimi AHP ve VIKOR 

Koç (2015) 

Türkiye’de faaliyet 
gösteren akaryakıt 
istasyonlarının marka 
değerinin tüketici tatmini 
üzerine etkisinin 
araştırılması 

Anket çalışması ve 
istatistiki analizler 
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Tablo. 1 Literatür Taraması 
Çalışmanın 

yazarı/yazarları Çalışmanın konusu Kullanılan yöntem/ler 

Kusumawardani ve 
Agintiara (2015). 

Endoznezya’da bir 
telekomünikasyon firması 
için personel seçimi Bulanık AHP ve TOPSIS 

Büyüker İşler (2014) 

Tüketicilerin Isparta’da 
faaliyet gösteren 5 
akaryakıt istasyon 
markasına yönelik 
algılarının belirlenmesi 

Çok boyutlu ölçekleme 
analizi 

Orçanlı ve Özen (2013) E-kitap okyucu seçimi AHP ve TOPSIS 

Günaydın (2012) 

Türkiye akaryakıt 
piyasası’nın 4 büyük ülke 
ile karşlaştırılması Regresyon analizi 

Tüzmen (2010) 

Akaryakıt istasyonu 
kuruluş yeri seçiminde 
etkili olan faktörlerinin ve 
ağırlıklarının belirlenmesi AHP 

Perçin ve Yakıcı Ayan 
(2010) 

İmalat sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar için en 
uygun esnek üretim 
sisteminin seçimi 

AHS (Analitik Hiyerarşi 
Süreci) ve Bulanık 
PROMETHEE 

Kılıçoğulları vd. (2009) 
Yatırımcı açısından 
akaryakıt istasyonu seçimi ELECTRE ve TOPSIS 

Ertuğ (2009) 

Yatırım yapılacak 
akaryakıt istasyonu seçimi 
ve fizibilite etüdü yapılması ELECTRE ve TOPSIS 

Özdağoğlu ve Özdağoğlu 
(2008) 

Erasmus programları için 
öğrenci seçim kriterlerinin 
değerlendirilmesi  Bulanık AHP 

Akyüz (2008) 

İstanbul’daki otomobil 
kullanıcıları gözüyle 
akaryakıt istasyonu 
tercihlerine etki eden 
faktörlerin belirlenmesi 

Anket çalışması ve 
istatistiki analizler 

Koçak (2008) 
En uygun özel dershane 
seçimi AHP 

Albayrak ve Erkut (2005) 
Banka performasnlarının 
değerlendirilmesi AHS 

Ardak (2003) 

Araç kullanan tüketicilerin 
akaryakıt alırken dikkat 
ettikleri hususların 
belirlenmesi 

Anket çalışması ve 
istatistiki analizler 

Rangone (1996) 

İmalat departmanlarının 
genel performansının 
karşılaştırılması AHP 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, ÇKKV yöntemlerinden AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP yöntemi Saaty tarafından 

geliştirilmiştir. En önemli avantajlarından ilki hem nitel hem de nicel verileri değerlendirmeye imkan tanıması 

ikincisi ise verilen cevapların doğruluğunun tutarlılık oranı vasıtasıyla kontrol edilebilmesidir. Yöntemin 

işleyişi aşağıda sunulmuştur (Rajak ve Shaw, 2019, 3): 

Öncelikle uzman görüşlerinden yararlanılarak ikili karşılaştırma matrisi hazırlanır. İkili karşılaştırma 

matrisinin yapısı Eşitlik 1’de gösterilmiştir.  
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𝐵𝐵, 𝑗𝑗: 𝑙𝑙𝑏𝑏𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝑏𝑏 𝑣𝑣𝐵𝐵𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝐵𝐵𝑏𝑏; 𝐵𝐵, 𝑗𝑗 = 1,2,3, … , 𝑑𝑑 

𝑙𝑙: 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑; 𝑙𝑙 = 1,2,3, … , 𝐾𝐾 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢: 𝑙𝑙. 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑔𝑔ö𝑏𝑏𝐵𝐵 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑏𝑏𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏 𝑣𝑣𝐵𝐵𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑑𝑑 𝑠𝑠ü𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑔𝑔ö𝑏𝑏𝐵𝐵 ö𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵 

�

𝑠𝑠111 𝑠𝑠121 … 𝑠𝑠1𝑒𝑒1
𝑠𝑠211 𝑠𝑠221 … 𝑠𝑠2𝑒𝑒1

… … … …
𝑠𝑠𝑒𝑒11 𝑠𝑠𝑒𝑒21 … 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒1

�         Eşitlik 1 

Daha sonra tüm uzmanların görüşleri birleştirilerek tek bir matris oluşturulur. AHP yönteminde oran 

ölçeği kullanıldığı için geometrik ortalama alınarak görüşler birleştirilir. Birleştirme işlemi Eşitlik 2’de 

verilmiştir.  

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖: 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑏𝑏𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏 𝑣𝑣𝐵𝐵𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑑𝑑 𝑠𝑠ü𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑔𝑔ö𝑏𝑏𝐵𝐵 ö𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = ��𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖1��𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖2��𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖3� … �𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾�𝐾𝐾     Eşitlik 2 

Birleştirme işlemi sonucu oluşan ikili karşılaştırma matrisi Eşitlik 3’te gösterilmiştir.  

�

𝑠𝑠11 𝑠𝑠12 … 𝑠𝑠1𝑒𝑒
𝑠𝑠21 𝑠𝑠22 … 𝑠𝑠2𝑒𝑒
… … … …

𝑠𝑠𝑒𝑒1 𝑠𝑠𝑒𝑒2 … 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

�      Eşitlik 3 

𝐵𝐵 = 𝑗𝑗 ⟹ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1; 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥 ⟹ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑥𝑥

; 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠ 0 

Satırdaki kriter veya alternatifin aynısı sütuna da yazıldığından dolayı ikili karşılaştırma matrisi her 

zaman kare matris şeklindedir. Matristeki her hücre kendi sütun toplamına oranlanır. Yapılan işlem Eşitlik 4’te 

belirtilmiştir.  

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

        Eşitlik 4 

Daha sonra her bir satırdaki değerlerin ortalaması hesaplanır. Bu değer ilgili satırdaki kriter veya 

alternatifin önem düzeyini ifade etmektedir. Yapılması gereken işlem Eşitlik 5’te sunulmuştur. 

𝑤𝑤𝑖𝑖: 𝐵𝐵. 𝑙𝑙𝑏𝑏𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏 𝑣𝑣𝐵𝐵𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑘𝑘𝐵𝐵𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑘𝑘𝐵𝐵𝑜𝑜𝐵𝐵𝑑𝑑 ö𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑 𝑑𝑑ü𝑧𝑧𝐵𝐵𝑦𝑦𝐵𝐵 

𝑤𝑤𝑖𝑖 =
∑

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
       Eşitlik 5 

Bu işlemler sonucunda bulunan değerlerin güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için tutarlılık oranı 

hesaplanmalıdır. Tutarlılık oranı hesaplama sürecinde ilk olarak uzman görüşleri ile oluşturulan ikili 

karşılaştırma matrisi ile önem düzeylerini gösteren matris çarpılır. Yapılan işlem Eşitlik 6’daki gibidir.  
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�

𝜆𝜆1
𝜆𝜆2
…
𝜆𝜆𝑒𝑒

� = �

𝑠𝑠11 𝑠𝑠12 … 𝑠𝑠1𝑒𝑒
𝑠𝑠21 𝑠𝑠22 … 𝑠𝑠2𝑒𝑒
… … … …

𝑠𝑠𝑒𝑒1 𝑠𝑠𝑒𝑒2 … 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

� �

𝑤𝑤1
𝑤𝑤2
…
𝑤𝑤𝑒𝑒

�    Eşitlik 6 

Eşitlik 4’te bulunan değerlerin ortalaması alınır. Yapılan işlem Eşitlik 7’deki gibidir. 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒
                   Eşitlik 7 

 

Ardından tutarlılık indeksi Eşitlik 8 yardımıyla bulunur.  

𝐶𝐶𝐼𝐼: 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘𝑠𝑠𝑏𝑏𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙𝑠𝑠𝐵𝐵 

𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚−𝑒𝑒
𝑒𝑒−1

            Eşitlik 8 

Son olarak tutarlılık indeks değeri rassal indeks değerine oranlanarak tutarlılık oranı bulunur. Rassal 

indeks değeri matris boyutuna bağlı olan bir tablo değeridir. Tutarlılık oranı Eşitlik 9 yardımıyla hesaplanır.  

𝑅𝑅𝐼𝐼: 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐵𝐵ğ𝐵𝐵𝑏𝑏𝐵𝐵 

𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶

        Eşitlik 9 

Bulunan değer 0,1 değerinden küçük ise sonuçlar tutarlıdır. 

4. UYGULAMA 

Değerlendirme çalışmalarının ilk aşamasında, sürücü kurslarında eğitmen olarak görev yapan yakıt ve 

vasıtalar konusunda bilgi ve yetkinliğe sahip uzman kişilerle görüşme yapılmıştır. Bu uzmanlar, sürücü 

kurslarında yönetici, eğitmen ve yıllardır taksicilik mesleğinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. İstasyonların 

sunduğu yakıtların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken kriterler Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Kriter Kodları ve Adları 

Kriter Kodu Kriter Adı 
Kriter 1 Yakıt Menzili 
Kriter 2 Performans 
Kriter 3 Deterjan Katkısı 
Kriter 4 Vuruntu/Titreşim 
Kriter 5 İstasyon Sayısı/Ağı 

İstasyonların sunduğu yakıtların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken Tablo 2’de verilen ne 

ifade ettikleri ve neden önemli oldukları aşağıda açıklanmıştır; 

Yakıt menzili; ülkemizde gün geçtikçe artan yakıt fiyatları ile giderleri minimize etmek adına çok 

önemlidir. Çünkü araç kullanım ömrü boyunca en büyük gider kalemini oluşturmaktadır. Ticari araç kullanıcısı 

veya bireysel araç kullanıcısı olmak üzere çoğu kullanıcı aldığı yakıt ile en yüksek menzili yapmayı 

hedeflemektedir. Akaryakıt dağıtım firmalarının sunmuş olduğu ürünler aynı araçta farklı menziller 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

183 
 

sunabilmektedir. Üstelik bu konunun sosyal medya üzerinden (forumlar, facebook vb.) çok sık karşılaştırma 

yapılan bir konu olduğu da görülmektedir. Kullanıcının bu hassasiyetini bilen akaryakıt dağıtım şirketleri (BP, 

Petrol Ofisi, Opet ve Shell gibi) yakıt menzili uzunluğuna vurgu yapan ve uzun menzil sağlayan yakıt 

ürünlerini kendilerinin sunduğunu iddia eden büyük reklam kampanyaları yapmaktadır (Opet, 2020).  

Bir diğer kriter ise; performans kriteri olup günümüzde yine rekabet alanında önem arz etmektedir. 

Rafineriden çıkan yakıta eklenen katkılar yakıtın kimyasal yapısını değiştirmekte, bu da yanma verimini ve 

motor içerisindeki sürtünmeyi azaltıcı bir etki sunmaktadır. Örneğin; Shell pazara sunmuş olduğu katkılı 

kurşunsuz benzin ürününde, standart ürünlere göre üç kat daha fazla motor içi sürtünmeyi azalttığını bu sayede 

performans çıktısını arttırdığını iddia etmektedir (Shell Türkiye, 2020).  

Deterjan katkısı kriteri son zamanlarda BP, Petrol Ofisi ve Shell tarafından pazarlama faaliyetlerinde 

sıkça kullanılan bir argüman olmuştur. Deterjan katkısının önemi araç motorunun temiz kalmasını sağlayarak 

kir ve tortulardan arındırarak motorun performansının düşmesini engellenmesinin sağlanmasıdır (BP Türkiye, 

2020).  

Vuruntu ve titreşim kriteri ise, doğrudan sunulan benzinin oktan değeri ile ilgili olup, içerisinde 

barındırdığı katkılar dahilinde bir aracın sarsıntısız ve konforlu çalışmasına yardımcı olan bir kalemdir. Yanma 

verimliliğini ve motorun sağlıklı çalışmasını direkt olarak  etkileyen bu kalem halk arasında motorun avans 

vurması olarak nitelendirilen yanma düzensizliğidir. Bir aracın uzun vadede bu yanma düzensizliğini 

sürdürmesi motor subaplarında sıkıntı doğurabilmekte ve kullanıcılara maddi külfet getirebilmektedir. 

Akaryakıt firmalarından özellikle Shell bu konu hakkında sunmuş olduğu üründe titreşim ve vuruntuyu en aza 

indirgediğini iddia etmektedir (Shell Türkiye, 2020).  

Son kriter olarak bayi ağı/istasyon sayısı ele alınmıştır. Hiç şüphesiz ki sunulan ürün ne kadar kaliteli 

olursa olsun, kullanıcı o ürüne ulaşamadıktan sonra o ürünün ticari başarı sağlayabilmesi zorlaşacaktır. 

Çalışmada kullanılan değerlendirme kriterlerinin önem derecesini bulmak amacıyla AHP yöntemi 

kullanılmıştır. İlk etapta uzmanlardan ikili karşılaştırma matrislerini doldurmaları istenmiş ve bu amaçla 

birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 3, Türkiye'de faaliyet gösteren dört büyük akaryakıt dağıtım şirketinin katkılı kurşunsuz 

benzinleri arasında seçim yapmada dikkate alınması gereken kriterlere ilişkin olarak uzman görüşlerinin 

birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini göstermektedir.  

Tablo 3. Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 Kriter 5 
Kriter 1 1,000000 1,650964 4,281390 3,309751 1,144714 
Kriter 2 0,605707 1,000000 4,400559 3,662842 2,140695 
Kriter 3 0,233569 0,227244 1,000000 0,321830 0,302853 
Kriter 4 0,302138 0,273012 3,107233 1,000000 0,629961 
Kriter 5 0,873580 0,467138 3,301927 1,587401 1,000000 
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AHP metodolojisinin anlatıldığı Yöntem bölümünde verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde 

edilen kriterlerin önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Kriterlere İlişkin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Kriter 1 0,321665 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 5,176398 
Kriter 2 0,306329 CI 0,044099 
Kriter 3 0,058605 CR 0,039374 
Kriter 4 0,118137 Sonuç Tutarlı 
Kriter 5 0,195265   

Tablo 4’de kriterlerin ağırlıklarına baktığımızda; yakıtın sunmuş olduğu menzilin en önemli kriter 

olarak bulunduğunu görmekteyiz. Farklı firmaların sunmuş olduğu ürünlerin fiyatlamasında küçük farklılıklar 

olmakla beraber tüketimde oluşan farklılıklar bir depo benzinden elde edilen yakıt menzili bağlamında aradaki 

makası açmakta ve bunun farkında olan kullanıcılar tarafından verilen cevaplarda en önemli kriter olarak yer 

almaktadır. Yine gelen cevaplar değerlendirildiğinde performans ikinci önemli kriter olarak görülmüştür. Bu 

kriterin bu denli öne çıkmasındaki sebep, kullanıcıların satın almış oldukları araçtan maksimum performans 

alma isteğidir. Üçüncü en önemli kriter ise, istasyon sayısı olduğu görülmektedir. Kullanıcı bir ürünü ne kadar 

beğenirse beğensin ulaşmak için sıkıntı yaşayacaksa farklı alternatiflere yönelecektir. Çünkü sınırlı sayıda 

istasyonda satılan ilgili ürünü satın almak için katlanması geren maddi bir külfet ve zaman kaybı olacaktır. 

Dördüncü önem sırasında çıkan kriter ise vuruntu ve titreşim kriteridir. Burada ticari kullanıcıların kısa vadede 

anlık beklentilerinin (menzil ve performans vb.)  konfor ve uzun vadede oluşacak zararların önüne geçtiği 

görülmektedir. Son sırada çıkan kriter ise; deterjan katkısıdır. Bu kriterin son sırada yer almasının temel nedeni 

deterjan katkısının dışarıdan satın alınabilmesi ve yakıta katılabilen bir ürün olmasıdır. Hatta bu konuda 

uzmanlaşmış dünyaca ünlü Würth ve Liqui Moly gibi Alman markaları bulunmaktadır. 

Değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesinin ardından her bir kriter açısından Türkiye'de 

faaliyet gösteren dört büyük akaryakıt dağıtım şirketinin katkılı kurşunsuz benzinleri sürücü kursu sürüş 

eğitmenleri ve taksi şoförleri tarafından değerlendirilmiştir. İlerleyen karşılaştırma matrislerinde alternatif 1, 

Po V-Max 95; alternatif  2, Shell V-Power Kurşunsuz; alternatif 3, Opet Ultraforce 95; alternatif 4 ise BP 

Ultimate kurşunsuz ürününü temsil etmektedir.  Tablo 5, yakıt menzili kriteri açısından alternatiflerin 

değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman görüşlerinin birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini 

göstermektedir. 

Tablo 5. Yakıt Menzili Kriteri Açısından İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
Alternatif 1 1,000000 3,464102 2,710806 0,302138 
Alternatif 2 0,288675 1,000000 0,368894 0,235702 
Alternatif 3 0,368894 2,710806 1,000000 0,233569 
Alternatif 4 3,309751 4,242641 4,281390 1,000000 
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AHP metodolojisinin anlatıldığı Yöntem bölümünde verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde 

edilen alternatiflerin yakıt menzili kriteri açısından önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 

6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Yakıt Menzili Açısından Alternatiflerin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Alternatif 1 0,249874 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 4,201183 
Alternatif 2 0,080720 CI 0,067061 
Alternatif 3 0,140786 CR 0,074512 
Alternatif 4 0,528620 Sonuç Tutarlı 

Sürücü kursu eğitmenlerinden ve taksi durağı şoförlerinden elde edilen veriler sonucu ortaya çıkan 

tabloda, BP pazarda sunmuş olduğu katkılı kurşunsuz benzin ürünü ile en iyi menzil oranını kullanıcılara sunan 

yakıt olmuştur. Shell ise pazarda sunmuş olduğu katkılı kurşunsuz benzin ürünü ile en düşük menzili vermiştir. 

Tablo 7, performans kriteri açısından alternatiflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman 

görüşlerinin birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini göstermektedir. 

Tablo 7. Performans Kriteri Açısından İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
Alternatif 1 1,000000 0,223607 3,935979 0,379918 
Alternatif 2 4,472136 1,000000 4,559014 2,080896 
Alternatif 3 0,254066 0,219346 1,000000 0,310202 
Alternatif 4 2,632148 0,480562 3,223710 1,000000 

AHP metot kısmında verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde edilen alternatiflerin performans 

kriteri açısından önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8. Performans Açısından Alternatiflerin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Alternatif 1 0,161525 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 4,225764 
Alternatif 2 0,491299 CI 0,075255 
Alternatif 3 0,076329 CR 0,083616 
Alternatif 4 0,270848 Sonuç Tutarlı 

Performans açısından toplanan verilerin sonuçlarına baktığımızda ise Shell markasının pazarda sunmuş 

olduğu yakıt ile rakip firma yakıtları arasında ciddi bir farkla en iyi performansı sunduğu ortaya çıkmıştır. 

Fakat, Opet yakıtı performans açısından ciddi bir farkla sonuncu sırada yer almıştır. 

Tablo 9, deterjan katkısı kriteri açısından alternatiflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman 

görüşlerinin birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini göstermektedir. 
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Tablo 9. Deterjan Katkısı Kriteri Açısından İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
Alternatif 1 1,000000 0,500000 3,309751 0,343295 
Alternatif 2 2,000000 1,000000 4,161791 0,254066 
Alternatif 3 0,302138 0,240281 1,000000 0,207444 
Alternatif 4 2,912951 3,935979 4,820571 1,000000 

AHP metot kısmında verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde edilen alternatiflerin deterjan 

katkısı kriteri açısından önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10. Deterjan Katkısı Açısından Alternatiflerin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Alternatif 1 0,172049 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 4,204056 
Alternatif 2 0,237961 CI 0,068019 
Alternatif 3 0,070279 CR 0,075576 
Alternatif 4 0,519710 Sonuç Tutarlı 

Deterjan katkısı açısından baktığımızda ise; BP sunmuş olduğu yakıt ile birinci sırada yer alırken, 

Opet’in sunmuş olduğu yakıt alternatifler arasında sonuncu gelmiştir. Petrol Ofisi son bir kaç yıl içerisinde 

sunmuş olduğu akaryakıtın formülasyonunu değiştirerek deterjan katkısı yoğun bir akaryakıt sunduğunu iddia 

etmektedir ve son pazarlama kampanyalarını bu konu üzerinde şekillendirmiştir (V/Max Kurşunsuz 95, 2020). 

Tablo 11, vuruntu/titreşim kriteri açısından alternatiflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman 

görüşlerinin birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini göstermektedir. 

Tablo 11. Vuruntu/Titreşim Kriteri Açısından İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
Alternatif 1 1,000000 0,254066 3,223710 0,288675 
Alternatif 2 3,935979 1,000000 4,864599 3,309751 
Alternatif 3 0,310202 0,205567 1,000000 0,240281 
Alternatif 4 3,464102 0,302138 4,161791 1,000000 

AHP metot kısmında verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde edilen alternatiflerin 

vuruntu/titreşim kriteri açısından önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 12. Vuruntu/Titreşim Açısından Alternatiflerin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Alternatif 1 0,140494 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 4,268920 
Alternatif 2 0,517660 CI 0,089640 
Alternatif 3 0,069356 CR 0,099600 
Alternatif 4 0,272490 Sonuç Tutarlı 

Vuruntu ve titreşim açısından alternatiflere baktığımızda ise; Shell sunmuş olduğu yakıta ilave ettiği 

kimyasallar sayesinde hem sürtünmeyi azaltarak titreşimi azaltmış hem de oktanı düzenleyerek vuruntunun 

azalmasını sağlamıştır. Bu sayede, vuruntu/titreşim kriterinde rakipler arasında en iyi alternatif olmuştur. Opet 

ise, bu kriterde en düşük performansı sunan akaryakıt ürününe sahiptir. 
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Tablo 13, istasyon sayısı/ağı kriteri açısından alternatiflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak uzman 

görüşlerinin birleştirilmesi ile elde edilen ikili karşılaştırma matrisini göstermektedir. 

Tablo 13. İstasyon Sayısı/Ağı Kriteri Açısından İkili Karşılaştırma Matrisi 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 
Alternatif 1 1,000000 4,472136 3,223710 4,486046 
Alternatif 2 0,223607 1,000000 0,333333 3,223710 
Alternatif 3 0,310202 3,000000 1,000000 4,680695 
Alternatif 4 0,222913 0,310202 0,213644 1,000000 

AHP metot kısmında verilen denklemlerin uygulanması sonucu elde edilen alternatiflerin istasyon 

sayısı/ağı kriteri açısından önem düzeyleri, tutarlılık indeksi ve tutarlılık oranı Tablo 14’te verilmiştir.  

 

Tablo 14. İstasyon Sayısı/Ağı Açısından Alternatiflerin Önem Düzeyleri ve Tutarlılık Bilgileri 

 Önem Düzeyi   
Alternatif 1 0,522303 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 4,257865 
Alternatif 2 0,137942 CI 0,085955 
Alternatif 3 0,269336 CR 0,095505 
Alternatif 4 0,070419 Sonuç Tutarlı 

İstasyon sayısı/ağı açısından alternatiflerin sonucuna baktığımızda ise; Petrol Ofisi’nin açık ara önde 

olduğu, BP’nin ise sonuncu olduğu görülmektedir. Sonuçların böyle çıkmasının temel nedeni ülke genelinde 

akaryakıt firmalarının pazara nüfuz edebilme oranıdır. 

Her bir kritere göre alternatiflerin değerlendirilmesinin ardından sonuçlar birleştirilerek tüm kriterler 

birarada incelendiğinde alternatiflerin genel önem düzeyleri bulunmalıdır. Tablo 4, 6, 8, 10, 12 ve 14’te yeralan 

önem düzeyleri kullanılarak hesaplanan genel önem düzeyleri ve buna bağlı olarak alternatiflerin sıralaması 

Tablo 15’te gösterilmiştir.  

Tablo 15. Alternatiflerin Genel Önem Düzeyleri 

 Genel Önem Düzeyi Sıralama 
Alternatif 1 0,258523 3 
Alternatif 2 0,278499 2 
Alternatif 3 0,133572 4 
Alternatif 4 0,329406 1 

Tüm kriterler bir arada ele alındığında sonuçlara göre; BP’nin sunmuş olduğu yakıtın ilk sırada geldiği 

görülmektedir. Bunun temel sebebi kriterlerin genelinde ortalama üstünde bir peformans sunabilmesidir. 

Örneğin, en yakın rakibi Shell’in ürünü performans yönlü en iyi sonuçlara imza atarken menzil yönlü en 

başarısız sonuçlara sahip olmuştur. BP ürünü formülasyonu sayesinde çok yönlü olarak bir çok kriterde 

beklenileni verebilmektedir. Opet akaryakıtının birden çok kriterde alt sıralarda performans sunması sebebi ile 

alternatifler arasında sonuncu sırada olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı iş dünyasında, işletmeler gider kalemlerini kontrol etmeli, 

maliyetlerini düşürme yönünde önlemler almalıdırlar. İşletme yöneticileri, işletmelerin önemli gider 

kalemlerinden biri olan işletmenin bünyesinde kullanılan otomobiller için gerekli olan akaryakıtın tedarikinde, 

kalite ve maliyet yönünden en uygun akaryakıtı seçmelidirler.  

Bu çalışmada; AHP yöntemi kullanılarak, Türkiye’de faaliyet gösteren dört büyük akaryakıt dağıtım 

şirketinin satışa sunduğu katkılı kurşunsuz benzin alternatiflerinin sıralaması yapılmıştır. AHP yöntemi, hem 

kriterlerin ağırlıklarının bulunmasında hem de katkılı kurşunsuz benzin alternatiflerinin sıralanmasında 

uygulanmıştır. Çalışmada; kriterlerin belirlenmesi ve AHP algoritmasına göre kriterlerin karşılaştırılması ve 

kriterlere göre alternatiflerin puanlanmasında ticari amaçlı sürücü kursu eğitmenleri ve taksi durağı 

şoförlerinden yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; beş değerlendirme kriteri içinde önem derecesi en yüksek kriter; “Yakıt 

Menzili” kriteri, en önemsiz kriter ise “Deterjan Katkısı” kriteri olarak bulunmuştur. 

Dört büyük akaryakıt firmasının katkılı kurşunsuz benzin ürünlerinin değerlendirilmesi sonucunda en 

iyi alternatif, BP’nin pazara sunmuş olduğu ürün olmuştur. Sonucun böyle çıkmasının temel sebebi bu yakıtın 

1’den çok kriterde üst seviye performans göstermesidir. Analiz sonuçlarına göre Opet’in ürünü ise, 1’den fazla 

kriterde beklentilerin altında kalmıştır. Bu yüzden katkılı kurşunsuz benzin alternatifleri arasında son sırada 

yer almıştır.  

Burada dikkat edilmesi gereken ana unsur bir yakıt alınırken çok yönlü düşünülmesi gerektiğidir. Yani 

tek bir kriterde sağlanan yüksek başarı tek başına satın alma kararında yeterli olamamaktadır. Örneğin; yüksek 

menzil konusunda başarılı bir yakıt, performans konusunda vasat bir değer sunmamalıdır. Yakıt satın alma 

konusunda bu kriterlerden sadece birine bakılıp karar verilmemelidir. Bir kriterde sunulan başarı uğruna diğer 

kriter görmezden gelinmemelidir. Burada önemli olan asıl nokta 1’den çok kriterde ortalama üstü dengeli bir 

performans sunabilen bir yakıt tercih edilmesidir. 

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren dört büyük akaryakıt istasyonunun katkılı kurşunsuz 

benzinleri, işletmelerinde otomobili yoğun olarak kullanan ticari işletme yöneticileri gözüyle 

karşılaştırılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda, çalışmanın kapsamı genişletilerek akaryakıt dağıtım istasyon 

şirketlerinin sayısı artırılabilir; bu akaryakıt istasyonlarının euro diesel, motorin, lpg gibi farklı ürünleri 

karşılaştırılabilir. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP ile hem kriter önem 

dereceleri bulunmuş hem de alternatifler sıralanmıştır. Yapılacak diğer çalışmalarda farklı ÇKKV yöntemleri 

kullanılarak karşılaştırmalar yapılabilir. Kriter önem dereceleri ve alternatifler farklı yöntemlerle 

değerlendirilebilir. 
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ÖZET: Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda yer alan birtakım düzenlemeler halen 

tartışılmakta olup, bu tartışmalı konular üzerine Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından çok 

sayıda karar ve düşünce yapılan çeşitli etkinlikler aracılığıyla açıklanmakta ve desteklenmektedir. Muhasebe 

akademik yazınında söz konusu tartışmalı konular üzerine çok sayıda bilimsel araştırma makalesi 

yayımlanmakta olup, bu çalışmalar aracılığıyla literatüre önemli düzeyde katkıda bulunan ve standart koyucu 

kuruluşlara rehberlik edecek nitelikte önemli tespitler ortaya konmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların 

finansal tablolara alınması ile araştırma ve geliştirme harcamalarının finansal tablolara alınmasına ilişkin 

olarak literatürde yer alan çalışmalar bu kapsamda yapılan çalışmaların örneklerindendir. Söz konusu 

tartışmalı konulara ilişkin olarak yapılan çalışmaların bir kısmı da şerefiyenin muhasebeleştirilmesi ve finansal 

tablolarda raporlanmasına ilişkindir. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nın çevirisi 

olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda şerefiye “tek olarak tanımlanamayan ve ayrı 

olarak kaydedilemeyen bir işletme birleşmesinde edinilmiş diğer varlıklardan kaynaklanan gelecekteki 

ekonomik fayda” şeklinde tanımlanmaktadır. Şerefiyenin ölçümü, muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda 

raporlanmasına ilişkin olarak literatürde yapılan ampirik ve teorik çalışmalar şerefiyenin ihtiyaca uygun bir 

şekilde ele alınıp alınmadığına ilişkin konuları işlemektedir. Söz konusu çalışmalar özellikle işletme içi 

yaratılan ve işletme birleşmesinde elde edilen şerefiyenin nasıl ölçülmesi, muhasebeleştirilmesi ve itfa 

edilmesi gerektiği, şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü testinin nasıl yapılması gerektiği, işletmelerin finansal 

tablo dipnotlarında bu konuların nasıl açıklanması gerektiği gibi pek çok konuya odaklanmaktadır. Bu 

çalışmada, şerefiye ile ilgili muhasebe ve finansal raporlama standartlarında yer alan düzenlemelere ilişkin 

olarak yapılan çalışmaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve şerefiye üzerine yapılan güncel tartışmalara 

farklı bir boyut kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma, şerefiye ve şerefiyenin 

finansal tablolara alınmasına ilişkin literatürde yer alan tanımlar, teoriler ve yaklaşımları esas almakta olup, 

şerefiyeyle ilgili olarak Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda yer alan düzenlemelere 

ilişkin bir inceleme niteliği taşımaktadır. Özellikle farklı muhasebe ve finansal raporlama standartlarında 
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şerefiyenin nasıl ele alındığı ve bu standartlarda şerefiyenin muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemelerle 

ilgili tartışmalı konular üzerinde durulacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Şerefiye, Değer Düşüklüğü Testi, TMS/TFRS 

 

A REVIEW ON ACCOUNTING TREATMENT OF GOODWILL 

ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS 
 

ABSTRACT: Some requirements in International Accounting and Financial Reporting Standards have still 

been discussed and numerous decisions and thoughts on these controversial topics have been pronounced 

and promoted by International Accounting Standards Board through various activities. In accounting 

academic literature, there is a large number of scientific research papers on these controversial topics and 

important points that significantly contribute to literature and guide standards setters are made. Studies on 

the recognition of intangible assets and research and development expenses are the examples of studies made 

in this context. Some of these studies are on accounting for and financial reporting of goodwill. In Turkish 

Accounting and Financial Reporting Standards, which are the translations of International Accounting and 

Financial Reporting Standards, goodwill is defined as “future economic benefits arising from other assets 

that are not individually identified and separately recognized”. Empirical and theoretical studies in the 

literature on measurement, recognition and reporting in the financial statements discuss the issues whether 

goodwill is treated relevantly. These studies specifically focus on the issues such as how internally generated 

goodwill and goodwill from business combinations should be measured, recognized and amortized, how 

goodwill should be tested for impairment and how these should be disclosed in financial statement notes. In 

this study, it is aimed to discuss in detail the studies on the requirements about goodwill in the accounting 

and financial reporting standards and to add a different dimension to current discussions on goodwill. In 

accordance with this aim, this study is both based on definitions, theories and approaches in the literature on 

goodwill and goodwill’s recognition, and is a review on the requirements about goodwill in the Turkish 

Accounting and Financial Reporting Standards. Especially, how goodwill is discussed in different 

accounting and financial reporting standards and controversial issues about goodwill accounting in these 

standards will be emphasized. 

 

Keywords: Goodwill, Impairment Test, TAS/TFRS 
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1. GİRİŞ 

 

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) kapsamında muhasebe 

alanına getirilen yeni uygulama ve düzenlemeler muhasebe camiasının her zaman dikkatini çekmiştir. Belirli 

bir alana ilişkin bilgiye sahip olan, kullanan ve bunun sonucunda değer yaratan işletmeler açısından yaratılan 

değerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusu oldukça önemli hale gelmiştir. Bilgi esaslı ekonominin 

getirdiği bir sonuç olan bu durum, standart koyucu kuruluşların söz konusu muhasebe ve raporlama konularıyla 

ilgili çok sayıda düzenleme yapmasına ve mevcut düzenlemeleri gözden geçirmelerine neden olmaktadır. 

Standart koyucu kuruluşların bu anlamda üzerine yoğunlaştığı konulardan birinin şerefiyenin muhasebe 

içerisinde tanımlanması, belirlenmesi, değerlemeye tabi tutulması ve finansal tablolarda raporlanması 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Zeghal ve Maaloul, 2011; Wen ve Moehrle, 2016).  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından şerefiyenin muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur (Garzella 

vd., 2019; Powell, 2003; Stowoly ve Jeny-Cazavan, 2001). Bu alanda ön plana çıkan çalışmaların satın alma 

sonucunda ortaya çıkan (Tollington, 2011; Courtis, 1983) ve işletme içinde yaratılan şerefiyenin finansal 

tablolara alınması, şerefiyenin itfası (Wang, 1993, 1995), değer düşüklüğü testine tabi tutulması (Beatty ve 

Weber, 2006; Li ve Sloan, 2017; Ramanna ve Watts, 2011), dönemsonu itibarıyla değerlemeye tabi tutulması, 

piyasa ve defter değerinin tespit edilmesi gibi konular üzerine yapıldığı gözlemlenmiştir (Bart vd., 2001; Gu 

ve Lev, 2011; Guthrie vd., 2012). Ayrıca, UMS/UFRS uygulamaların ampirik olarak analiz edilmesine yönelik 

çalışmaların da şerefiyeye ilişkin düzenlemeleri incelediği görülmektedir. Bu çalışmalarda şerefiyenin ihtiyaca 

uygun bir şekilde sunulmasının firma değerine olan etkisini, işletmelerin şerefiye muhasebesine ilişkin 

uygulamalarını ve bu uygulamaların UMS/UFRS’lerle uyumunun ele alındığı anlaşılmaktadır (Laghi vd., 

2013; Johansen ve Plenborg, 2013). Yapılan akademik çalışmalar, UMSK’nın şerefiyeye ilişkin mevcut 

uygulamalarının ciddi bir şekilde eleştirildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu eleştiriler özellikle şerefiyenin 

muhasebeleştirilmesi açısından işletme içi yaratılan şerefiyenin finansal tablolara alınıp alınmaması, değer 

düşüklüğü açısından ise değer düşüklüğü testi yerine itfaya tabi tutulmasının mümkün olup olmayacağı üzerine 

yapılmaktadır (Wen ve Moehrle, 2016; Garzella vd., 2019). 

Bu çalışmada şerefiyenin muhasebeleştirilmesine yönelik UMS/UFRS’lerdeki (dolayısıyla 

TMS/TFRS’lerdeki) düzenlemelerle ilgili tartışmaların kaynağı ortaya konacak olup, literatürde yer alan teori 

ve yaklaşımlar tanıtılmak suretiyle bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

2. ŞEREFİYENİN TANIMI, ŞEREFİYEYE İLİŞKİN TEORİLER VE MUHASEBELEŞTİRME 

YAKLAŞIMLARI 

 

Bu bölümde şerefiye kavramının tanımında yola çıkılarak şerefiyenin niteliğini, değerinin 

belirlenmesini ve muhasebeleştirilmesini esas alan literatürdeki teoriler incelenecek olup, şerefiyenin 

muhasebeleştirilmesine yönelik yaklaşımlar ele alınacaktır. 
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2.1. Şerefiyenin Tanımı 

 

Şerefiye disiplinlerarası bir kavram olup, çeşitli disiplinler açısından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 

Örneğin muhasebe, iktisat, hukuk, pazarlama, sosyoloji ve insan kaynakları gibi alanlarda şerefiye kavramının 

farklı şekillerde ele alınmaktadır (Ratiu ve Tudor, 2013). Dolayısıyla, şerefiye üzerine uzun yıllardan beri çok 

sayıda çalışma yapılmasına rağmen, şerefiyenin tanımı ve muhasebeleştirilmesi konularında ortak bir kanı 

bulunmadığı görülmektedir (Garzella vd., 2019; Cooper, 2007; Seetharaman vd., 2004). Örneğin, Bithell 

(1882) şerefiyeyi bir işletme sahibinin belirli bir bedel karşılığında başkasına devretmek yoluyla iş yapmaktan 

vazgeçme isteği olarak tanımlamıştır (Courtis, 1983). Yang (1927), değerine bağlı olmaksızın şerefiyenin 

belirli bir süresi olması, işletme birleşmesi sonucunda ortaya çıkan ve parayla ölçülebilir bir değer olarak 

tanımlamıştır. Spacek (1964), varlık üretimine ilişkin makul getiriyi aşan ve gelecekte beklenen kazançların 

bugünkü değeri olarak tanımlamıştır. Ma ve Hopkins (1988) ise, edinilen işletmenin gelecekteki yüksek 

kazançlarının aktifleştirilmiş değeri olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamalar bazı yazarların şerefiyeyi 

aktifleştirilmesi gereken ve belirli bir süresi olan bir finansal tablo kalemi olarak değerlendirdiğini ortaya 

koymaktadır.   

Tekdüzen Hesap Planı’na göre, şerefiye, “bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu 

işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu fark” olarak 

tanımlanmaktadır (Özmen, 2012: 102). Standartlarda ise şerefiye, “tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak 

kaydedilmeyen bir işletme birleşmesinde edinilmiş diğer varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik 

fayda” şeklinde tanımlanmaktadır (TFRS 3, Ek A). 

Şerefiye, işletmenin finansal tablolarında gözükmeyen, yalnızca satın alma ve birleşme işlemlerinde 

ortaya çıkan işletme değerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Şerefiye, zaman içerisinde işletmenin toplam 

değeri üzerinde önemli düzeyde etkisi bulunan, yorumlaması veya ölçümü oldukça zor olan bir değerdir. 

Ayrıca bu değerin teorik açıdan güvenilir yaklaşımlarla analiz edilmesi gerekmektedir  (Beretta Zanoni, 2009). 

 

 

2.2. Şerefiyeye İlişkin Teoriler 

 

Tarihsel açıdan şerefiyeyi muhasebe alanı açısından ele alan dört teori bulunmaktadır. Bunlar; maddi 

olmayan duran varlıklar teorisi, süper kar teorisi, artıklar teorisi ve sinerji teorisidir (Yamauchi, 2010; Sakuma, 

2015).  

Şerefiyeye ilişkin maddi olmayan duran varlıklar teorisi, şerefiyeyi bir işletmenin tanımlanabilir 

olmayan maddi olmayan duran varlıklarının toplamı olarak ele alınmaktadır. Bir işletme, başka bir işletmeyi 

edindiğinde, edinilen işletmenin maddi ve tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklarının net değerlerinden 

daha fazla tutarda bir bedel ödeyebilmektedir. Bu teoriye göre, söz konusu fazlalık tutarın tanımlanamayan 

maddi olmayan duran varlıkların değeri için ödenmekte ve bu durum iyi bir yönetim, iyi bir itibar, tekel gücü, 

ticari marka ve müşteri sadakati gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır (Sakuma, 2015). Esas itibariyle bu 
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fazlalık tutarlar bir bütün olarak işletmenin değerine katkı sağlayan varlık değerleri olarak görülmekte olup, 

bu fazlalığı sağlayan unsurlar sonsuz bir ömre sahip değildir (Giuliani ve Brannström, 2011; Gore ve 

Zimmerman, 2010). 

Şerefiyeye ilişkin süper kar teorisine göre, süper kar hasılat, değer artışı ve elde edilen diğer avantajların 

şerefiyenin oluşmasına ilişkin olarak katlanılan giderleri aşan kısmıdır (Sakuma, 2015). Bu teori şerefiyenin 

değerinin tespit edilmesine yönelik bir teori olup, süper kar tutarının sonsuz ömre sahip olmadığını ve değişim 

değerinin gelecekte yaratılacak süper karlara bağlı olduğunu öne sürmektedir (Leake, 1921).  

Şerefiyeye ilişkin bir diğer teori olan artıklar teorisi, şerefiyeyi bilançoda yalnızca işletme 

birleşmelerinde ortaya çıkan ve dengeleyici bir finansal tablo kalemi olarak ele almaktadır. Bu teoriye göre 

şerefiye, edinilen işletmenin maliyeti ile tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri 

arasındaki fark tutarların izlenmesi gereken bir torba hesap olarak muhasebe içerisinde kullanılmalıdır. Ayrıca, 

şerefiye bir değerleme hesabı olarak görülmeli ve hiçbir şekilde varlık olarak adlandırılmamalıdır (Canning, 

1929; Sakuma, 2015).  

Şerefiyeye ilişkin sinerji teorisine göre, şerefiye birleşme neticesinde ortaya çıkan sinerji etkisinin bir 

sonucudur. Bu sinerji edinilen işletmenin varlık kalemlerinde (sürekli şerefiye) veya edinilen işletmenin 

değerinde (birleşme şerefiyesi) kendini gösterebilir (Garzella vd., 2019). Bu teori işletme bünyesinde 

kullanılan varlıkların bireysel olarak sahip oldukları değerden daha fazlasına sahip olacaklarını ifade 

etmektedir. Bunun nedeni ise, varlıkların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan kolektif değerin, varlıkların tek 

tek toplanması suretiyle bulunan değerden yüksek olmasıdır (Sakuma, 2015).  

Teoriler genel olarak değerlendirildiğinde, söz konusu teorilerin hepsinin şerefiyenin finansal tablolara 

alınmasında esas alınacak değerin nasıl tespit edilmesi gerektiğine ilişkin olumlu katkılar sağladığı 

görülmektedir. Ancak IASB tarafından yapılan şerefiye tanımının sinerji teorisine daha yakın bir şekilde 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, maddi olmayan duran varlıklar 

teorisi ile süper kar teorisine göre, belirli bir şekilde tanımlanamayan maddi olmayan duran varlıklardan 

kaynaklanan şerefiyenin sonsuz ömre sahip olmadığının kabul edilmesidir. 

 

2.3. Şerefiyeye İlişkin Muhasebeleştirme Yaklaşımları 

 

Şerefiyenin muhasebeleştirilmesine yönelik incelenen çalışmalar kapsamında iki farklı yaklaşımın ön 

plana çıktığı görülmektedir. Birinci yaklaşıma göre, yalnızca bir transferin gerçekleşmesi halinde şerefiye 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan şerefiyenin değerinin değişim fiyatı olarak tespit olunması 

gerekmektedir. Ayrıca bu yaklaşım şerefiyenin doğrusal v sistematik bir şekilde itfa edilmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Miller, 1973, Cooper, 2007; Baboukardos ve Rimmel, 2014; Garzella vd., 2019). İkinci 

yaklaşıma göre ise, şerefiye yalnızca işletme birleşmelerinde ortaya çıkmamaktadır. Bu yaklaşım şerefiyenin 

işletme içinde de yaratılabilmekte olup, yaratılan bu değerin de muhasebeleştirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Ayrıca şerefiyenin itfa edilmemesi gerektiği, bunun yerine değer düşüklüğü testine tabi 

tutulması gerekmektedir (Spacek, 1964; Garzella vd., 2019). 



ICCDSS 2020     20-22 Kasım 2020 / İzmir 
 

 

196 
 

3. ŞEREFİYENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRKİYE MUHASEBE VE 

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NDA YER ALAN ÇELİŞKİLER  

 

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda şerefiyenin muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasına ilişkin düzenlemeler TFRS 3 İşletme Birleşmeleri, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve 

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standartlarında yer almaktadır. 

Şerefiye birleşme maliyeti ile elde edilen net varlıkların gerçeğe uygun değeri arasındaki olumlu fark 

olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca bu olumlu fark varlık olarak finansal durum tablosunda raporlanmalı ve itfaya 

tabi tutulmamalıdır (TFRS 3, para. 32; Gökçen ve Ataman, 2020). Bunun yerine yıllık olarak değer düşüklüğü 

testine tabi tutulması gerekmektedir. Şerefiyenin değer düşüklüğüne tabi tutulmasının sebebi şerefiyenin geri 

kazanılabilir değerinin tespit edilmesidir. Şerefiyeye ilişkin geri kazanılabilir değerinin defter değerinden 

düşük olması durumunda değer düşüklüğü zararı ortaya çıkacaktır (TMS 36, para. 80). TMS 38’e göre şerefiye, 

“bir işletme birleşmesinde elde edilen, bireysel olarak tespit edilemeyen veya ayrı olarak 

muhasebeleştirilmeyen diğer varlıklardan gelecekteki ekonomik yararları ifade eden bir varlık” şeklinde 

tanımlanmış olup, “gelecekteki ekonomik yarar, elde edilmiş belirlenebilir varlıklar arasındaki ya da finansal 

tablolarda tak başına muhasebeleştirilmesi uygun görülmeyen varlıklar arasındaki sinerjinin bir sonucu 

olabileceği” belirtilmiştir (TMS 38, para. 11). 

Anlaşılacağı üzere, TMS ve TFRS’lerde şerefiyeye ilişkin düzenlemelere göre yalnızca bir işletme 

birleşmesinde ortaya çıkan şerefiyenin  muhasebeleştirilmesi ve değer düşüklüğü testine tabi tutulması 

gerekmektedir. Son dönemde IASB tarafından şerefiyenin finansal tablolara alınmasına ilişkin olarak 

yürütülen çalışmalara bakıldığında, mevcut düzenlemelerde olduğu gibi işletme içi yaratılan şerefiyenin 

kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, özellikle şerefiyenin finansal tablolara alınmasından 

sonraki dönemlerde nasıl ele alınacağı konusunda birtakım sorunlar bulunmaktadır. Örneğin mevcut 

düzenlemelere göre, yapılan değer düşüklüğü testi sonucunda şerefiyenin tutarının değişmemesi halinde, değer 

düşüklüğünün olmadığı sonucuna varılması muhtemeldir. Bu durumun oluşmasında iki farklı etkinin neden 

olduğu düşünülebilir: Ya şerefiyenin değeri düşmemiştir ya da şerefiye değer kaybetmiş ve zamanla yeni bir 

değer yaratılması nedeniyle bu değer kaybı tespit edilememektedir (Alvesson ve Deetz, 2020; Garzella vd., 

2019).  

Şerefiyenin değerinin düşmemesi durumu, süper kar ve sinerji teorilerini esas alan firma değerlemesi ve 

yönetim alanında yapılan çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. Bu çalışmalara göre şerefiyenin değerinin 

düşmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz; çünkü şerefiye ilgili teorilere göre gelecekteki süper karların 

bugünkü değeri olarak nitelendirilmekte ve rekabet üstünlüğü ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır (Guthrie vd., 

2012). Rekabet açısından şerefiye üretim ve tüketim süreçlerini kapsayan bir varlıktır (Mouritsen ve Larsen, 

2005). Literatürdeki çalışmalar, işletmenin süper kar elde edebilmesi için rekabet açısından üstün olmaları 

gerektiğini ortaya koymaktadır. İşletmelerdeki şerefiyeyi bu üstünlük yaratmaktadır. Ancak rekabet 

üstünlüğünü korumak amacıyla işletmelerin bir şey yapmamaları halinde, bu üstünlüğün kaybedilmesi 

muhtemeldir. Dolayısıyla korumaya yönelik bir tavır gösterilmediği takdirde rekabet üstünlüğünün sonsuza 
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kadar süremesi gibi bir durum söz konusu değildir. Benzer şekilde, rekabet üstünlüğü neticesinde ortaya çıkan 

şerefiyenin de sonsuz bir ömre sahip olması da mümkün değildir (Garzella vd., 2019). Bu nedenle zamanla 

yeni bir değer yaratılması durumu, ortaya çıkması daha muhtemel bir durumdur. 

Değer düşüklüğünün olmaması durumunda, diğer bir ifadeyle birleşme ve satın alma işlemlerinden 

dolayı ortaya çıkan sinerji ve rekabet üstünlüğünün, anlaşma tarihindeki seviyede olması halinde, işletme içi 

şerefiye yaratılmış demektir. Bu durumda şerefiye, değer kaybına uğramış kalan şerefiye tutarı ile işletme içi 

yaratılan şerefiye tutarının toplamına eşittir. Dolayısıyla, toplam şerefiye tutarının değişmemesi, şerefiyenin 

işletme içinde yaratıldığını ve zımni olarak değer tespitinde hesaba katıldığını göstermektedir. İşletme 

birleşmesiyle ilgisi olmayan bir tutar aslında finansal tablolarda dolaylı bir şekilde raporlanmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, işletme finansal tablolarda önceden raporlanmış olan şerefiye tutarını korumuş olmaktadır. Ancak, 

rekabet üstünlüğünün zamanla azalacağı düşüncesine göre, birleşmede oluşn şerefiye tutarı da azalacaktır. 

Aslında işletme orijinal şerefiye tutarını korumak isterken, dolaylı bir biçimde işletme içinde yaratılan şerefiye 

tutarının bir kısmını da raporlamaktadır.  

 

4. SONUÇ 

 

IASB tarafından şerefiyenin finansal tablolara alınmasına yönelik olarak önceden yayımlanmış standart 

düzenlemeleri ve günümüzde bu konu özelinde yürütülen çalışmalar şerefiyenin muhasebeleştirilmesi 

konusunun oldukça tartışmalı konulardan biri olduğunu göstermekte olup, bu durum IAS/IFRS’lerin çevirisi 

olan TMS/TFRS’lerde de kendini göstermektedir.  

Her ne kadar şerefiye üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, bu çalışmada şerefiyenin 

muhasebeleştirilmesine ilişkin farklı teori ve yaklaşımların tanıtılması yoluyla, şerefiye üzerine yapılan 

tartışmalara ışık tutmak amaçlanmaktadır.  

Şerefiyenin muhasebeleştirilmesine yönelik ana akım tartışmaların temelini oluşturan iki farklı yaklaşım 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki, yalnızca işletme birleşmesinden elde edilen şerefiyenin 

muhasebeleştirilmesini ve itfaya tabi tutulmasını; ikincisi ise, hem işletme birleşmesinde edinilen hem de 

işletme içi yaratılan şerefiyenin muhasebeleştirilmesini ve itfa yerine değer düşüklüğü testine tabi tutulmasını 

gerektirmektedir. TMS/TFRS’lere göre ise, şerefiye yalnızca işletme birleşmesinde ortaya çıktığında finansal 

tablolara alınmalı ve değer düşüklüğü testine tabi tutulmalıdır. Dolayısyla TMS/TFRS’lerin literatürde yer 

alan muhasebeleştirme yaklaşımlarını içeren karma bir yöntemi benimsediği anlaşılmaktadır. Halbuki bu 

yaklaşımlar birbirine tezat yaklaşımlardır. Şerefiyenin muhasebeleştirilmesine yönelik olarak iki tezat 

yaklaşımın karmasının kabul edilmesi ve bunlara mevcut düzenlemelerde yer vermesi, şerefiye üzerine yapılan 

tartışmaların kaynağını oluşturmaktadır.  

TMS/TFRS’lerde şerefiyenin sınırsız bir ömre sahip olması nedeniyle itfaya tabi tutulmadığı 

söylenebilir. Ancak işletmelerin rekabet etme becerilerinin sabit kalması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bu nedenle rekabet üstünlüğünü sürdürebilmek açısından şerefiye sınırlı bir ömre sahiptir. Bu bakış açısına 

göre, değer düşüklüğü testi yapan ve değer düşüklüğü tespit edemeyen işletmeler açısından şerefiye tutarının 
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değişmemesi aslında işletme içi şerefiyenin bir kısmının örtülü bir şekilde muhasebeleştirildiğini ve 

raporlandığını göstermektedir. Bu durum, TMS/TFRS’lerde şerefiyeye ilişkin düzenlemeler açısından çelişki 

yaratmaktadır.  
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ÖZET: İnsanoğlu günümüzde hayatının çok büyük bir bölümünü binalarda geçirmekte olup; binaların 

havalandırılması, ışıklandırılması ya da kimyasal ve biyolojik faktörlerin etkisi bireylerde bazı durumları 

oluşmasını beraberinde getirmektedir. Binaların içinde olan veya sadece bir odasında bile olabilen durumların 

kişilerde belirli rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği ve özellikle 1970’li yıllarda incelenmeye başlayan hasta 

bina sendromu, binalar yüzünden bireylerde ortaya çıkan sorunları araştırmaktadır. Bireylerin binalarda 

bulunduklarında bazı sebeplerden dolayı geçirdikleri semptomlar olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, 

alerjik durumlar, astım, mide bulantıları, baş ağrısı, bitkinlik, göz, boğaz ve burunda tahriş, kuruma gibi 

durumlara neden olabilmektedir. Bu yüzden de, çalışma ortamlarında çalışanlar işe devamsızlık 

sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, hasta bina sendromu çalışanların verimliliği üzerinde de etki 

yaratabilmektedir. Çalışanların işyerinde mutlu olabilmesi ve örgütsel bağlılığının sürdürülebilmesi için 

günümüzde hasta bina sendromu önemli hale gelmektedir. Pencerelerin olmadığı ve açılamadığı kapalı 

mekânlarda, nemli ortamlarda, hava kalitesinin iyi olmadığı durumlarda hasta bina sendromu 

yaşanabilmektedir. Bakıldığında hasta bina sendromunun birçok nedeni vardır. HVAC (Isıtma, Soğutma ve 

Havalandırma) sisteminin olmaması hasta bina sendromu yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Hasta bina 

sendromu ile ilgili araştırmaların ilk zamanlarında sadece fiziksel faktörler incelenmiştir. Son yıllarda ise, 

hasta bina sendromu araştırmalarında psikolojik faktörler de incelenmeye başlanmıştır. Bazı araştırmalarda 

mesleki stres ile hasta bina sendromunun ilişkisini tespit etmişlerdir. Sadece ofislerde ve evlerde değil, yaşlılar 

için bakım evleri, okullar, hastaneler ve kreşler için de hasta bina sendromundan korunmak amacıyla daha 

fazla önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle covid-19 salgını ile birlikte insanlar evlerinde kalmak 

zorunda kalmışlar, binalarda daha çok vakit harcamaya başlamışlardır. Binalardaki küf, nem, ısı ve hava 

kalitesindeki sorunlar bireylerde olumsuz durumları ortaya çıkarmaktadır. Binaların inşaatında kullanılan 

kimyasal malzemelerin kullanılmasının kısıtlanması hasta bina sendromu için önemli bir faktördür. Bu 

çalışmanın amacı, hasta bina sendromunun günümüzde bireyler açısından önemini yansıtmaktır. Çalışma, 

hasta bina sendromunun tanımını, hasta bina sendromunun neleri kapsadığını, nedenlerini ve özelliklerini 
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açıklamaktadır. Ayrıca, hasta bina sendromu ile ilgili yapılan uluslararası araştırmalara da yer verilmektedir. 

Bu çalışmada, konu ile ilgili literatür taraması yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Bina Sendromu, Sağlık, Çalışanlar 

 

SICK BUILDING SYNDROME 
 
ABSTRACT: Today, human beings spend most of their lives in buildings. Ventilation, the lighting of 

buildings, or the effect of chemical and biological factors cause some situations in individuals. Situations inside 

the buildings or even in only one room can cause certain discomfort in people. The sick building syndrome, 

which started in the 1970s, examines the problems that arise in individuals due to buildings. It can be defined 

as the symptoms that individuals experience for some reason when they are in the buildings. For example, 

allergic conditions may cause asthma, nausea, headache, fatigue, irritation, and drying in the eyes, throat, and 

nose. Therefore, employees in working environments may be absent from work. However, sick building 

syndrome can also have an impact on employee productivity. Today, sick building syndrome becomes 

important in order for employees to be happy in the workplace and to maintain their organizational 

commitment. Sick building syndrome can be experienced in indoor spaces where windows cannot be opened 

and in humid environments, and when air quality is not good. Looking at it, there can be many causes of sick 

building syndrome. Lack of HVAC (Heating, Cooling, and Ventilation) system can also cause sick building 

syndrome. In the early days of research on sick building syndrome, only physical factors were studied. In 

recent years, psychological factors have also been investigated in sick building syndrome research. In some 

studies, they found a relationship between occupational stress and sick building syndrome. More measures 

need to be taken not only in offices and homes but also in nursing homes for the elderly, schools, hospitals, 

and nurseries to avoid sick building syndrome. Especially with the covid-19 epidemic, people had to stay in 

their homes and started to spend more time in buildings. Problems in mold, humidity, heat, and air quality in 

buildings cause negative situations for individuals. Restricting the use of chemical materials used in building 

construction is an important factor for sick building syndrome. The aim of this study is to reflect the importance 

of sick building syndrome for individuals today. The study explains the definition of sick building syndrome, 

which covers the sick building syndrome, its causes, and characteristics. In addition, international studies on 

sick building syndrome are also included. In this study, the literature on the subject is reviewed. 

Keywords: Sick Building Syndrome, Health, Employees 

 

GİRİŞ 

Sanayi devrimiyle birlikte, kırsaldan şehirlere kitlesel göçler başlamış olup bunun neticesinde, 

şehirlerin nüfusları çoğalmış ve konut sayıları artmıştır. İnsanlar kent yaşamıyla, çalışma saatlerinde işyerinde, 

akşamları ise evlerinde daha çok vakit geçirmeye başlamışlardır. İnsanların binalarda geçirdiği süre 

fazlalaşmıştır.  
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Bireyler, evlerinde ve çalıştıkları ortamlarda güvenilir, rahat ve sağlıklı bir ortamın olmasını 

istemektedirler. Özellikle covid-19 salgını ile birlikte, insanlar evlerinde kalmak zorunda kalmışlar, binalarda 

daha çok vakit harcamaya başlamışlardır. Binalardaki küf, nem, ısı ve hava kalitesindeki sorunlar bireylerde 

olumsuz durumları ortaya çıkarmaktadır. Binaların bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkilemesi 1970’li 

ortaya çıkan ve günümüzde de birçok araştırmanın konusu olan hasta bina sendromunu gündeme 

getirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, hasta bina sendromunun günümüzde bireyler açısından önemini yansıtmaktır. 

Çalışma, hasta bina sendromunun tanımını, hasta bina sendromunun neleri kapsadığını, nedenlerini ve 

özelliklerini açıklamaktadır. Ayrıca, hasta bina sendromu ile ilgili yapılan uluslararası araştırmalara da yer 

verilmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili literatür taraması yapılmaktadır. 

 

Hasta Bina Sendromu 

Binalardaki hastalık unsurları birçok nedenden ortaya çıkmaktadır. Bir binanın norm ve yasalar 

nedeniyle sağlığa zarar vermesi ve kirliliğe sebep olması sonucunda binalar hastalanmaktadır (Günaydın, 

2013: 65). "Hasta bina sendromu" terimi ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkmıştır ve bir binanın sakinlerinin akut 

bir sağlık deneyimi yaşadığı bir durumu veya insanların zaman geçirdiklerinde binalardan dolayı tetiklenen 

çeşitli semptomları tanımlamak için kullanılmaktadır. Hasta Bina Sendromu, belirli binaların fiziksel ortamına 

atfedilen bir grup semptom olarak tanımlanır ve modern ofis binalarının çalışanları için artan bir sağlık 

sorunudur (Babatsikou, 2011: 72). 

Hasta Bina Sendromunun birçok sebepleri vardır. Bunlar; sıcaklık, bağıl nem, aydınlatma, akustik 

koşullar, havalandırma gibidir. İnsanlar yaşamlarının çok büyük bir bölümünü binalarda bulunmaktadırlar. Bu 

nedenle, bina içinde astım, alerji ve enfeksiyon hastalıkların olasılıklarını azaltacak biçimde tasarlanmalıdır. 

Binaların neden olduğu sağlık problemleri hasta bina sendromu olarak isimlendirilmektedir. Binalardaki hava 

kalitesinin iyi olması gerekmektedir. Bununla birlikte, ses, termal iklim, aydınlatma ve hava kalitesinin de iyi 

olması gerekmektedir (Özkan ve Gürbüz, 2019: 621). Hasta Bina Sendromunun semptomlarını bireyler kimi 

zaman fark edememektedir. İşyerinde, çalışanların kötü havalandırma koşulları sebebiyle baş ağrısı, alerjik 

durumlar, yorgunluk, mide bulantısı gibi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu sorunlar çalışanların işe 

devamsızlıklarını arttırmakta ve verimliliklerini azaltmaktadır (Yabana Kiremit, 2018: 720). Hasta bina 

sendromu, bir binanın sakinleri tarafından aşırı sayıda öznel şikâyetlerin ortaya çıkması olarak 

tanımlanabilmektedir (Stolwijk, 1991: 99). 

"Hasta bina sendromu" terimi, klimalı binalarda oturanların bazılarının çoğunlukla belirsiz 

şikayetlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Almanya, Danimarka ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen hasta 

bina sendromunun çalışmalarının bazı sonuçları açıklanmıştır. Bu çalışmalar, hasta bina sendromunun fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörleri içerebilen çok faktörlü bir olay olduğunu göstermektedir. Çoğu 

durumda, bir binada hasta bina sendromunun oluşumu, HVAC  (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma)  sisteminin 

yetersizliğinden de kaynaklanmaktadır (Seifert, 1991: 376).  
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"Hasta bina sendromu" genel olarak, hastalık şikâyetlerinin makul olarak beklenenden daha yaygın 

olduğu bir binayı tanımlamak için kullanılmaktadır. Etkilenen binalar genellikle klimaya sahip ofislerdir. 

Özellikle, hem klimalı hem de doğal olarak havalandırılan binalarda, tercihen daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. Çalışma ortamındaki çok sayıda değişkeni örneğin sıcaklık, nem, radyant ısı, hava akış hızları, temiz 

hava girişi hakkında çalışmalara tekrar tekrar sorgulama tesisi dâhil edilmelidir. Bu şekilde, hasta bina 

sendromunun nedeni veya nedenleri tespit edilirse, gelecekteki ofislerde ofis tasarımı ve hava tedarikinde 

uygun değişiklikler yapılarak bu sorun önlenebilir. Tanımlanan türde bir çalışma, hem işçilerden hem de ilgili 

yönetimden mutlaka yüksek derecede işbirliği gerektirecektir (Finnegan ve diğerleri, 1984: 1573-1575). 

İnsanlar sadece çalışma ortamında değil, sosyalleşme nedeniyle kapalı mekânları seçmektedir. Kapalı 

mekânların iklimlendirme ve havalandırmasının iyi olması gerekmektedir. Binaların inşasında uzun zamanda 

yavaş salınım yapabilecek kimyasallardan yararlanılmasının kısıtlanması, uçucu olmayan su bazlı 

malzemelerin kullanılması daha iyi olmaktadır (Demirarslan ve Başak, 2018: 199). Biyo-aerosoller, partikülat, 

sıvı veya uçucu organik bileşikler olarak mevcut olabilen bakteri hücreleri ve hücresel fragmanlar, mantar 

sporları ve mikrobiyal metabolizmanın yan ürünlerinden oluşabilmektedir (Stetzenbach ve diğerleri, 2004: 

170). Hasta bina sendromu, hem klinisyenler hem de halk sağlığı araştırmacıları için can sıkıcı olabilen, 

yeterince anlaşılmamış bir durumdur. Olası nedenlerle ilgili endişeler, son zamanlarda özellikle kapalı alanda 

küf kontaminasyonu olmak üzere biyo-aerosollere kaymıştır. Son zamanlarda, iç mekân biyo-aerosollerinin 

sağlık etkileri konusundaki tartışmalar medyada ve tıbbi forumlarda yoğunlaşmıştır. Alerji uzmanlarından ve 

diğer klinisyenlerden biyo-aerosol maruziyetine atfedilen hasta bina sendromu vakalarını değerlendirmeleri 

giderek daha fazla istenmektedir (Laumbach ve Kipen, 2005: 135). İnsanlar, genellikle sağlığa zarar vermeyen 

mantarlara veya küflere maruz kalmaktadırlar. Bununla birlikte, bazı durumlarda yeterli sayıda 

küfün solunması astım, bronşit veya rinit semptomlarını tetikleyebilmektedir. Binalarla ilgili çevre ile 

solunum yolu hastalıkları genellikle ya Hasta Bina Sendromu veya bina ile ilgili hastalık olarak 

adlandırılmaktadır (Crook ve Burton, 2010: 106). 

Hava vasıtasıyla kaptığımız birçok patojen vardır. Bu sebeple, evler, okullar ve işyerleri iç ortam hava 

kalitesinin tespit edilmesi gereken mühim bölgelerdir. Bununla birlikte, ilaç fabrikaları, hastaneler, gıda 

işletmeleri gibi önemli bölgelerde iç ortam hava kalitesini tespit etmek, olası riskleri ve alınacak önlemleri 

tespit etmede önemli bir unsurdur (Ünver Alçay ve Yalçın, 2015: 17). Hasta bina sendromunun ekonomik 

sonuçları, çalışma ortamından, işgücü maliyetlerinden ve çevreyi sağlama maliyetlerinden kaynaklanan 

azalmış veya artmış üretkenlikle ilgilidir. Bu faktörler, farklı ülkelerde ve ortamlarda büyük ölçüde değişiklik 

göstermektedir (Burge, 2004: 188). Hasta Bina Sendromu, hem kişisel hem de çevresel risk faktörleriyle 

ilgilidir. Ofis ortamında, hasta bina sendromunun önemli ekonomik etkileri olabilmektedir. Okullarda ve 

gündüz bakım merkezlerinde, hastanelerde ve yaşlılar için bakımevlerinde kapalı ortamlara daha fazla 

odaklanılması gerekmektedir. Ev ortamının iyileştirilmesi, iç mekân maruziyetinin yükünü azaltmanın en 

uygun maliyetli yolu olabilmektedir. İç ve dış hava kirliliği arasındaki bağlantı ihmal edilmemelidir (Norbäck, 

2009: 55). 
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"Hasta bina sendromu", göz, deri ve üst solunum yolu tahrişi, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomları 

içermektedir. Norbäck ve arkadaşlarının 1990 yılında yaptığı araştırmada, hava yolu hastalıklarına bağlı olarak 

bildirilen hiperreaktivite ve hastalık izni gibi kişisel faktörler, hasta bina sendromu ile güçlü bir şekilde ilişkili 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Hasta bina sendromuyla ilişkili diğer faktörler sigara ve psikososyal 

faktörlerdir. Hasta bina sendromunun çok faktörlü kökenli olduğu ve hem iç mekanda hidrokarbon maruziyeti 

hem de bireysel faktörlerle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Norbäck ve diğerleri, 1990: 121).  

Kişisel özelliklerin, yaşam tarzının, işle ilgili faktörlerin ve psikososyal çalışma faktörlerinin hasta 

bina sendromunun semptomları üzerindeki etkisi, Danimarka'nın Kopenhag kentinde 1989 yılında Skov ve 

arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Binalar önceden "hasta" veya "sağlıklı" olarak nitelendirilmiyordu.  Ofis 

çalışanları arasında işe bağlı mukozal tahriş ve işle ilgili genel semptomların yaygınlığı üzerindeki çok faktörlü 

etkilerin çok değişkenli regresyon analizleri göstermiştir ki; cinsiyet, iş kategorisi, iş fonksiyonları (karbonsuz 

kağıt kullanımı, fotokopi, video ekran terminallerinde çalışma), işin psikososyal faktörleri (amirlerden veya 

meslektaşlardan memnuniyetsizlik ve iş memnuniyetini engelleyen iş miktarı) işle ilgili mukozal tahriş ve işle 

ilgili genel semptomlarla ilişkiliydi, ancak bu faktörler, binalar arasındaki farklılıklarını açıklayamadı. Bina 

faktörü (yani, iç mekân iklimi) semptomların yaygınlığı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bu araştırmada elde 

edilmiştir (Skov ve diğerleri, 1989: 286). Hasta bina sendromu belirli binalar ve çevresel özelliklerle 

ilişkilendirilmiştir ve yeni veya yenilenmiş binaların % 30'unu etkilediği tahmin edilmektedir. Araştırmalar 

fiziksel faktörlere odaklanmıştır. Ancak son zamanlarda psikolojik faktörler incelenmeye başlanmıştır. Aynı 

zamanda iş ve kişisel faktörler de dikkate alınmıştır. Mesleki stresin hasta bina sendromunun semptomlarıyla 

ilişkili olduğu bulunmuştur, ancak araştırmaların çoğu stresin aktif bir unsur mu yoksa bir sonuç mu olduğunu 

göstermemektedir. Hasta bina sendromu ile ilişkili stres, kişilik ve fiziksel faktörleri uzunlamasına incelemek 

için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Crawford ve Bolas, 1996: 243). Ooi ve Goh’un 1997 

yılında yaptığı araştırmada, hasta bina sendromunun etiyolojisinde işle ilgili psikososyal stresin rolünü 

incelemiş olup birçok vakada hasta bina sendromu ile uyumlu semptomların stresle ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Ooi ve Goh, 1997: 1243). 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde çalışanları uzun süre bir işyerinde olmasını sağlamak ve örgütsel bağlılıkları sürdürebilir 

hale getirmek işletmeler ve kurumlar için zor bir görevdir. Çalışanlar işyerinde çalışırken konforlu ve rahat bir 

çalışma ortamı istemektedirler. İşverenler ise, çalışanların verimli olmasını ve işe devamsızlıklarının az 

olmasını dilemektedirler. Çalışanların hastalanmaması, işe devamsızlıklarının az olması için işverenlerin hasta 

bina sendromuna karşı önlemler alması gerekmektedir. Günümüzde sıklıkla rastladığımız binalarda 

pencerelerin açılmaması ve merkezi havalandırmanın olması hasta bina sendromunun olmasında olası 

etkilerden birisidir.  

Sadece işyerlerinde değil, covid-19 salgını ile birlikte evlerde geçirilen süreler de çoğalmaktadır. 

Evlerdeki insan sağlığına zarar veren unsurlara önem verilmesi şart olmaktadır. Yaşlı bakım evleri, çocuk 

kreşleri, hastanelerde de hasta bina sendromu hakkında tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
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Hasta bina sendromu araştırmalarında ilk başta sadece fiziksel unsurlara bakılmaktaydı. Oysa 

günümüzde araştırmalarda, psikolojik unsurlar da incelenmeye başlanmıştır. Hasta bina sendromu birçok 

nedenden ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde, işverenlerin ve bireylerin hasta bina sendromuna daha da 

dikkat etmeleri kaçınılmaz bir durumdur. 
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ÖZET: Yoğun rekabet ortamında firmaların doğru pazarlama stratejileri uygulamaları çok önemlidir. 

Rekabet avantajı sağlayacak stratejilerin geliştirilebilmesi için tüketici davranışlarının anlaşılması 

gerekmektedir. Tüketici davranışları ile ilgili yapılan araştırmalarda genellikle; tüketicilerin hangi 

ürünleri ya da markaları tercih ettikleri, neden bu ürünleri ya da markaları tercih ettikleri, satın alma 

öncesinde, sırasında ve sonrasında ne gibi davranışlar sergiledikleri gibi konular incelenmektedir. 

Tüketicinin her yönüyle incelenmesi onun çok daha iyi anlaşılabilmesi için gereklidir. Bunun için 

tüketicinin olumsuz yönlerini içeren karanlık tarafını da iyi bilmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; 

tüketicinin daha iyi anlaşılması açısından göz önünde bulundurulması gereken bu olumsuz yönleri 

literatürden derlenen bilgiler ışığında ortaya koymaktır. Bu doğrultuda; tüketicinin karanlık yüzü, 

kapsamlı bir literatür taraması yapılarak ve örnekler verilerek ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim Karşıtlığı, Kompulsif Tüketim, Bağımlılık Yaratan Tüketim, Tüketici hırsızlığı 

 

THE DARK SIDE OF THE CONSUMER 

 
ABSTRACT: Implementation of right marketing strategies is too serious for companies in a highly 

competitive environment. Understanding consumer behaviour is necessary to develop these strategies. 

Research on consumer behaviour is usually examined issues such as which products or brands consumers 

prefer, why they prefer these products or brands, and what kind of behaviour they exhibit before, during and 

after purchase. It is necessary to examine every aspect of the consumer in order to understand it much better. 
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For this, it is necessary to know the dark side of the consumer, which includes negative aspects. The purpose 

of this study is to reveal these negative aspects that should be taken into consideration in terms of better 

understanding of the consumer in the light of information gathered from the literature. In this direction, the 

dark side of the consumer has been discussed by conducting a comprehensive literature review and giving 

examples.  

Keywords: Anti-Consumption, Compulsive Consumption, Addictive Consumption, Consumer Theft 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde dijital çağın getirdikleri ile birlikte bilgiye ulaşılabilirliğin kolay olmasının yanı sıra 

bilginin erişilebilir ve anında paylaşılabilir olması bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki yaşamlarının yapısını 

önemli ölçüde etkilemiştir. Yaşanan gelişmelerle birlikte tüketicinin hayatında olumlu ve olumsuz yönde 

birçok değişimin yaşanmasına sebep olan teknolojiler, bireylerin günlük uygulamalarında davranış 

değişikliklerine ve hatta yeni yaşam tarzlarında farklı duygu durumlarının ortaya çıkmasına etki etmektedir 

(Holland ve Bardoel, 2016; Rennecker ve Godwin, 2005; Garcia-Montes vd. 2006; Zolfagharian ve 

Yazdanparast, 2017). 

Pazarlama alanında tüketici davranışları üzerine yapılan pek çok çalışma; öz-uyumun tüketicilerin 

olumlu davranışları üzerindeki etkileri, tüketici memnuniyeti, markaya karşı hissedilen bağlılık, arzu edilen 

tutumlar, ağızdan ağıza pazarlama ve tüketici sadakati gibi genellikle olumlu yönde olan davranışların 

araştırıldığını göstermektedir (Hosany ve Martin, 2012; Japutra vd., 2018; Ebrahimi vd., 2020). Bununla 

birlikte, tüketicinin olumsuz yönlerini içeren karanlık bir tarafının da olduğu fark edilerek çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır (Faber, 1992; Faber vd., 1995; Kashdan ve Breen, 2007; Koran vd. 2006; Kukar-Kinney vd., 2012; 

Roberts vd., 2008; Moschis, 2017). Bu karanlık tarafın ortaya çıkmasında kişisel, sosyo-kültürel ve psikolojik 

faktörler kadar gelişen teknolojilerin ve pazarlama çalışmalarının da etkisi olduğunu; bu gelişmelerin bireyler, 

kuruluşlar ve toplum için olumsuz sonuçlar yaşanmasına ve beklenmedik durumlar ortaya çıkmasına neden 

olabildiğini söylemek mümkündür (Rosen vd., 2013; Turel vd., 2017). 

Literatürde tüketicinin karanlık yönüyle ilgili bazı başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar; tüketim 

karşıtlığı, kompulsif tüketim, bağımlılık yaratan tüketim, tüketilen tüketiciler, yasa dışı tüketici faaliyetleri ve 

tüketici hırsızlığı şeklindedir. Tüketim karşıtlığı kavramı tüketime karşı direnç gösterilmesi, hoşnutsuzluk 

duyulması, kızgınlık veya reddedilme durumu olarak tanımlanmaktadır (Zavestoski, 2002). Bununla birlikte, 

günlük hayatta yaşanılan olaylar karşısında aşırı stres duygusunun varlığı ve içerisinde bulunulan duygu 

durumu karşısında kişiler kendilerini daha iyi hissedebilmek için kompulsif satın almaya başvurabilmektedir. 

Kompulsif satın almada tüketici ihtiyaç duymadığı halde tüketim mallarını sürekli ve aşırı bir şekilde tercih 

etmektedir. Bu satın alma biçiminde tüketiciler takıntılı bir şekilde davranış sergilediklerini gizlemeye 

çalışırken, markaya karşı bağlılık hisseden tüketiciler bu durumu gizlememektedir. Markaya karşı olumlu 

hisler taşıyan ve markaya bağlı olan tüketiciler markadan duyduğu memnuniyeti başkalarına anlatma ve 

tavsiye etme davranışında bulunabilmektedir (Faber vd., 1987; Cui vd., 2018).  
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Bağımlılık yaratan tüketim kavramı, tüketicinin bir ürüne karşı bağımlılık hissetmesinin yanı sıra 

bağımlılık duygusunun yoğun olduğu o üründen kurtulabilmesi için yaptığı tüm çabaları, çabalarının yetersiz 

kalması nedeniyle yeniden bağımlılık hissetmesini ve bu süreçte yaşanan sorunları kapsamaktadır. Bağımlılık 

yaratan tüketimde kullanılan ürünlerin her ne kadar kişiye ya da çevreye zararı olsa da kullanımına devam 

edilmektedir. Örneğin; sigara, alkol, kumar veya internet bağımlılığı bu tüketim türü içerisinde yer almaktadır 

(Davut, 2015). Tüketilen tüketiciler ise firmanın logosunu vücutlarına dövme yaptırarak veya vücudunun 

herhangi bir yerinin reklam aracı olarak kullanılmasına izin vererek ticari bir araç haline gelen kişilerdir. Yasa 

dışı tüketici faaliyetleri ise tüketicinin mağazada hırsızlık yapması, yasa dışı video, içerik vb. uygulamalar 

indirmesi gibi eylemlerde bulunmasını ifade etmektedir. Bu çalışmada; tüketicinin daha iyi anlaşılması 

açısından göz önünde bulundurulması gereken bu olumsuz yönler literatürden derlenen bilgiler ışığında ortaya 

konulacak ve böylece tüketicinin karanlık yüzü ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

2. Konuya İlişkin Literatür 

2.1. Tüketim Karşıtlığı  

Günümüzde firmaların sürdürebilir rekabet avantajı sağlamasında küreselleşmenin ve teknolojik 

gelişmelerin etkilerini yakından takip etmek büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda firmaların değişen pazar 

koşullarını dikkate alarak tüketici istek ve ihtiyaçlarını doğru tanımlayarak stratejilerini belirlemesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla firmaların pazara sunmuş oldukları ürünlerin tüketicilerin gözünde nasıl 

algılandığını araştırmalarında fayda vardır. Bu noktada firmaların karşısına tüketime karşı direnç gösteren, 

tüketime karşı koyan bir grup çıkmaktadır. Tüketim kültürünün etkisine karşı yapılanan tüketim karşıtlığı 

farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda ifade edilen tüketim karşıtlığı ve tüketici direnci 

kavramları ortak özelliklere sahiptir. Tüketim karşıtlığı belli nedenler çerçevesinde tüketimden yoksunluğu 

ifade ederken; tüketici direnci, belli ürünlerin bilinçli olarak tüketilmemesi anlamına gelmektedir (Hoffman, 

2010; akt. Özer, 2019).  

Tüketim karşıtlığı ile ilişkili olan refah kavramı, bir bireyin veya grubun durumunun psikolojik, 

fiziksel, sosyal veya ekonomik unsurlar gibi çeşitli bağlamlar çerçevesinde ele alındığı, önemi giderek artan 

ve daha fazla kabul gören genel bir terimdir (Diener, 2009; Lee vd., 2002; Malhotra, 2006; Nakano vd., 1995; 

Scott vd. 2014; Sirgy ve Lee, 2006; Lee ve Ahn, 2016). Ancak genel refah kavramı ile karşılaştırıldığında, 

tüketici olarak bir bireyin refahı ve bunun tüketimle ilgili olan yönlerinin dikkate alınması önemlidir. Genel 

olarak, literatürde materyalistler tüketimi bir kaçış olarak görmektedirler ve tüketim üzerindeki kontrol refahın 

azalmasına yol açmaktadır. Literatür incelendiğinde, materyalist bireylerin tüketimde kontrol ve özerklik 

eksiklikleri olduğundan bahsedilmektedir. Öte yandan, tüketime karşı duruş sergileyen bireyler tüketime 

oldukça kontrollü bir yaklaşım göstermektedirler. Genelde tüketim karşıtlığı davranışları finansal zorluklar ya 

da kaynak eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanmıyorsa, bu karşıtlık tüketimi gönüllü reddetme veya azaltma 

davranışı içermektedir. Bu tüketim karşıtı davranışlar materyalist davranışların aksine doğal olarak 

gerçekleşmektedir (Lee & Ahn, 2016). Tüketici satın alma gücüne sahip olsa da tüketimden kaçınmaktadır.  
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 2.2. Kompulsif Tüketim 

Kompulsif satın alma ile ani satın alma birbirinden farklı olarak gerçekleşmektedir. Ani satın almada, 

satın alma merkezi belirli bir anda belirli bir ürüne yönelik harekete geçmekte ve geçici olarak gerçekleşmekte; 

kompulsif satın almada ise, satın alma işleminin kendisine değil, satın alma sürecine odaklanan kalıcı bir 

davranış söz konusu olmaktadır (Solomon, 2004). Gerçekleşen satın alma davranışı, tüketimin karanlık yüzü 

olarak kabul edilen anormal tüketici davranışı alanında yer alan bir zorunlu tüketim biçimidir (Shiffman ve 

Kanuk, 2000). Kompulsif tüketim; aşırılığı içeren, dürtüsel olarak gerçekleşmiş gibi görünen fakat bireyler 

için yıkıcı olabilen bir eylemdir (Faber vd., 1987).  

Araştırmacılar, kompulsif satın alma davranışını; “Kronik tekrarlayan satın alma” (O’Guinn ve Faber, 

1989); “ Nesneleri gereksiz yere dürtüsel ve/veya zorunlu satın alma” (Ninan vd., 2000) şeklinde ifade 

etmişlerdir. Bu tanımlar satın alma ile meşgul olma, tekrarlayan satın alma ve dürtü veya dürtü üzerinde kontrol 

eksikliği, satın alma dürtüsünü içermektedir (Ridgway vd., 2008; Lejoyeux ve Weinstein, 2010). Kompulsif 

satın alma, zamanla bağımlılık yaratan satın almaya dönüşebilmekte, sürekli harcama ihtiyacı haline 

geldiğinde ise stres ve kaygıyı azaltma duygusuna dönüşmektedir (Johnson ve Attmann, 2009). Kompulsif 

satın almada, satın alma işleminin bağımlılık yaratabilmesi ve tüketicinin sırf stresten uzaklaşmak amacıyla 

sürekli satın almaya yönelmesi maddi ve manevi olarak pek çok olumsuz sonuca neden olabilecektir.  

 

2.3. Bağımlılık Yaratan Tüketim 

Sağlık uzmanları genellikle bağımlılığı, kişilerin karar vermesini engelleyen bir hastalık olarak 

görmektedir. Hastalığa yakalandıktan sonra, kişinin eski haline dönmesi ve bağımlılıktan kurtulmasının zor 

olduğuna inanılmaktadır. Sağlık uzmanları, altta yatan fizyolojik süreçleri veya bireyin dış sosyal kabul 

edilebilirlik standartlarına sahip tüketim seçimlerini karşılaştırarak bağımlılığı tanımlamaktadır. (Gul ve 

Pesendorfer, 2007). Bağımlılık yaratan tüketim kavramı, kullanılan ürünün olumsuz etkilerinin zaman 

içerisinde ortaya çıktığı, bu olumsuz etkinin bağımlılığa dönüştüğü ve bağımlılıktan kurtulabilmenin tıbbi 

yardım gerektirdiği tüketim için kullanılmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı, alkol bağımlılığı, internet 

bağımlılığı vb. unsurlar bağımlı tüketimin örnekleri olarak sayılmaktadır. Bazı ürünler olumsuz etkilerine bağlı 

bağımlılık oluştururken bazı ürünler de olumlu etkisinin olmasına rağmen bağımlılık yaratan tüketim 

kapsamına girmektedir. Bağımlılık yaratan tüketimde, ürünün kullanımının gelecekteki tüketime ve 

bağımlılığa etki etmesi önemli bir unsurdur. Bu ürünlerin kullanımına bir kez başlayınca ileride daha çok 

tüketme durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, sigara ya da alkolün bir süre tüketimine devam edilmesi bu 

ürünlere karşı reddedilmesi güç bir tüketim bağımlılığının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte 

bazen de kişinin kontrol altına almaya çalıştığı tüketim bağımlılığı karşısında yapılan çabaların yetersiz 

kalması durumu ortaya çıkmaktadır (Davut, 2015). Tüketim bağımlılığını ortadan kaldırmak için gösterilen 

çabanın yetersiz kalması ne yazık ki durumun vahametini göstermektedir.  
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2.4. Tüketilen Tüketiciler 

Tüketim, sosyal, kültürel ve ekonomik bir seçim sürecini ifade etmekle birlikte bu süreç, modernitenin 

fırsatlarını ve kısıtlamalarını yansıtmaktadır (Zukin ve Maguire, 2004). Küresel rekabet birçok değişime sebep 

olmakla birlikte tüketim kültüründe de bir takım değişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. Böyle bir ortamda 

tüketicilerin bir kısmı, tüketim olgusunu sürdürebilmek için kendilerinden taviz vererek kendilerini tüketmeye 

başlamışlardır (Kuzu ve Özveren, 2011).  

Rekabet ortamının getirmiş olduğu bazı zorluklar bir takım olumsuz durumların yaşanmasına neden 

olabilmektedir. Pazarda ticari kazanç sağlama uğruna istismar edilen insanlar, “tüketilen tüketiciler” olarak 

ifade edilmektedir. Tüketicilerin önemsenmeden mal gibi alınıp satıldığı, ürün tanıtımlarında cüce insanların 

kullanılarak istismar edildiği, yasadışı organ ve bebek ticareti yapılması gibi birçok örnek tüketilen tüketiciler 

kapsamında ele alınmaktadır. Bu durum genellikle tüketime teşvik edilen ve tüketimin alışkanlık oluşturduğu 

bireylerde tüketim için yeterli imkân bulunamadığı durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu tüketiciler tüketim 

için maddi imkân bulamadıklarında “kendilerini” tüketmeye başlamakta, organlarını ya da peruk yapımında 

kullanılması için saçlarını satabilmektedir (Kuzu ve Özveren, 2011). Buna göre; kendinin, özellikle 

yetersizliklerden dolayı ticari bir amaç uğruna kullanılmasına izin veren tüketicinin “tüketilen tüketici” 

şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkündür.  

 

2.5. Yasa Dışı Tüketici Faaliyetleri ve Tüketici Hırsızlığı 

Hukuka uygun olmayan şekillerde alışveriş yapılması, satın alınan ürünlerin kötü amaçlar için 

kullanılması, mağazada hırsızlık yapma vb. tüketicinin diğer bir karanlık tarafını göstermektedir. Bu 

davranışlardan en çok dikkat çekeni tüketici hırsızlığı, yani mağazalardan eşya çalma şeklinde ortaya çıkan 

davranıştır. Bu davranış biçimi ilgili çalışmalarda farklı şekillerde sınıflandırılarak açıklanmıştır (Harris ve 

Reynolds, 2004).  

Cameron (1964) bu davranış şeklini profesyonel olarak yapanlar ve kendileri için çalanlar şeklinde 

gruplandırırken, Bernstein (1985) bu kişileri profesyoneller, o an karar vererek çalanlar, çalma eylemini 

alışkanlığa dönüştürenler, alkolikler ve kleptomanlar şeklinde beş gruba ayırmıştır. Metron (1957), Cloward 

(1959) ve Caruana vd. (2001) tüketici hırsızlığının sebeplerini sosyolojik teori bağlamında açıklarken, Huefner 

ve Hunt (2000) ve Goodwin vd. (1999) ise sunulan hizmet karşısında tatmin olmama ve memnuniyet duymama 

durumunda tepki olarak ortaya çıkan bir davranış olarak ifade etmişlerdir (Metron, 1957; Cloward, 1959; 

Caruana vd., 2001; Huefner ve Hunt, 2000; Goodwin vd., 1999; Harris ve Reynolds, 2004; akt. Özdoğan ve 

Alkibay, 2007). Hangi nedenle yapılırsa yapılsın tüketicinin hırsızlık yapması kabul edilir bir davranış değildir 

ve ne yazık ki mağaza içerisinde yapılan tüm düzenlemelere (kamera, ürün üzerine alarm yerleştirme vb.) 

rağmen pek çok hırsızlık olayıyla karşılaşılmaktadır.   

 

3. SONUÇ 

Firmalar doğru pazarlama stratejileri yürütebilmek için tüketiciyi çok iyi anlamalıdırlar. Bunun için 

tüketicinin her yönüyle incelemesi, onun olumlu yanları kadar olumsuz yönlerini içeren karanlık tarafının da 
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iyi bilinmesi gerekmektedir. Tüketicinin bu karanlık tarafı; tüketim karşıtlığı, kompulsif tüketim, bağımlılık 

yaratan tüketim, tüketilen tüketiciler, yasa dışı tüketici faaliyetleri ve tüketici hırsızlığı gibi olumsuz 

davranışları içerebilmektedir.  

Tüketicinin karanlık yüzünü ifade eden bu olumsuz davranışların ortaya çıkmasında; kişisel, sosyal, 

kültürel, psikolojik, politik ve toplumsal pek çok unsur etkili olabilmektedir. Örneğin, günümüzde şiddet 

unsuru içeren birçok dizi sigara ve alkol tüketimine yönlendirebilmektedir. Tüketimle ilgili yaşanan 

olumsuzluklar nedeniyle; kültürel ve sosyal yapının bozulması, kişilerde günlük hayatın vermiş olduğu stres 

duygusunun yoğunluğuna bağlı tükenmişlik sendromunun yaşanması, kompulsif tüketime bağlı olarak 

kronikleşen alışveriş çılgınlığı, kişilik bozuklukları, sağlık sorunları gibi birçok problemle karşı karşıya 

kalınmaktadır. Bu nedenle; tüketicinin karanlık yüzünü yansıtan olumsuz davranışlarını, bu davranışların 

çeşitli yönlerden etkilerini ve sonuçlarını daha ayrıntılı bir şekilde araştırmakta fayda vardır.  
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ÖZET: Sosyal güvenlik sistemi ile güvence altına alınan risk kategorilerinin esas alarak yaşlı, çocuk yahut 

hasta bakımı gibi ev içi yükümlülükleri bulunmayan çalışanlar veya iş arayanlar esas alınarak düzenlenmesi 

özellikle toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün bir sonucu olarak ailenin ihtiyaç duyduğu bakım ve ev işi 

hizmetlerini gören kadınların sosyal güvenlik sisteminin dışında kalmaları ve mevzuatın risklere karşı getirdiği 

olanaklardan faydalanmak için gereken koşulları sağlamakta güçlüklerle karşılaşmaları sonucunu 

doğurmaktadır. Hem fiziksel hem de duygusal emek sürecini içeren bakım, kadın emeği yoğun bir hizmet alanı 

olarak karşımıza çıkmakta olup ataerkil yapı içerisinde ilgi ve şefkati de bünyesinde barındırdığından 

genellikle kadına ait bir iş yahut kadın işi olarak ele alınmaktadır. Bakım hizmetlerinin ailenin mahremi 

içerisinde kabul edilmesi bu emeği görünmez kılmakta ve ataerkil düzen içerisinde kadınlık rolünün gereği 

olarak değerlendirilmekte olup toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirici bir işlev görmektedir. Sağlıklı ve 

yetişkin aile üyelerinin yanı sıra hasta, engelli, yaşlı ve çocuk bakımı ihtiyacı evde kadın tarafından ücretsiz 

olarak karşılanmakta, bakıma harcanan emek ve zaman kadınların istihdama dahil olma sürecini sekteye 

uğratmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatının kayıtlı bir biçimde fiilen çalışma olgusunu esas alması, ev 

içerisinde ücretsiz bakım emeği sunan kadınların emeğini görünmez hale getirmektedir. 5510 Sayılı Kanun Ek 

md.9 kapsamında sigortalı sayılacak olan “ev hizmetleri” çocuk, yaşlı veya bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım 

işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması şeklinde tanımlanmış olup, aile üyesi kadının ev 

içi bakım hizmeti kapsama alınmamıştır. Bu durum evlerde yerilen getirilen bakım hizmetinin bir görevden 

çok, aile bireyleri arasındaki yükümlülük ilişkisinin bir gereği olarak algılanmasının yansıması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvenliğin prim ödeme ve çalışmayı esas alan yapısı, evde bakım hizmeti 

sunması sebebiyle çalışma hayatına dahil olmayan yahut ara veren kadınların sosyal güvenlik şemsiyesi 

dışında kalmasına ve bağımlı sigortalı statüsünde olmasına sebep olmakla birlikte sosyal güvenlik 

mevzuatımızda doğum borçlanması, analık sigortası kapsamında sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği, malul 

çocuğu bulunan kadın sigortalıya sağlanan erken emeklilik hakkı, ev hizmetleri gören kadınların sigortalılığı, 

emzirme ödeneği, ölüm sigortası kapsamında sağlanan haklardan hak sahibi sıfatıyla faydalanma, kadınların 

yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden faydalanma olanağı, kendisine şiddet uygulanan kadına sağlık hizmeti 
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sunulması gibi kadınlara özgü düzenlemelerde göze çarpmaktadır. Tebliğimizin konusunu oluşturan 5510 

sayılı Yasa md.28 hükmü bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalıların hem sigortalılık süresi 

hem de emeklilik yaşı bakımından daha kolay emekli olmalarına ve kadının bakım emeğinin sosyal güvenlik 

hukuku kapsamında görünür kılınmasına imkan sağlayan bir düzenleme olup ilk defa  5754 sayılı Kanun‘la 

sosyal güvenlik mevzuatımıza eklenmiştir. Anılan düzenleme ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara 

gerek yaş gerekse sigortalılık süresi bakımından önemli avantajlar sağlamakla birlikte çeşitli yönlerden 

eleştirilebilir nitelikte olup tebliğimizde mevcut düzenlemeyi değerlendirip olması gereken hukuk bakımından 

önerilerimizi sunmaya çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadının ev içi bakım emeği, ağır engelli çocuk bakımı, bakım emeğinin görünür 

kılınması, erken emeklilik hakkı. 

 

EVALUATION OF REGULATIONS PLACED IN CODE 5510 REGARDING 

TO DOMESTIC LABOUR OF WOMEN WITH A DISABLED CHILD WHO 

NEEDS THE PERMANENT CARE OF ANOTHER 
 
ABSTRACT: Regulating the risk categories secured by the social security system on the basis of employees 

who do not have domestic obligations such as elderly, child or sick care, or job seekers, especially as a result 

of gender-based division of labor, the social security system of women who receive care and housework 

services needed by the family and facing difficulties in providing the necessary conditions to benefit from the 

opportunities provided by the legislation against risks. Care, which includes both physical and emotional labor 

processes, emerges as an intense service area of women's labor, and it is generally considered as a women's 

job or a women's job, as it includes interest and affection within the patriarchal structure. The acceptance of 

care services within the privacy of the family renders this labor invisible and is regarded as a requirement of 

the role of women in the patriarchal order and functions as a reinforcement of gender inequality. In addition 

to healthy and adult family members, the need for sick, disabled, elderly and child care is provided free of 

charge at home by women, and the labor and time spent on care disrupt women's participation in employment. 

The fact that social security legislation is based on the fact of working in a formal way renders the labor of 

women who provide unpaid care at home invisible. "Domestic services", which will be deemed to be insurance 

holders within the scope of Law No.5510, Annex Article 9, is defined as caring for children, elderly people or 

persons in need of care by persons other than family members, and domestic care service of the family member 

woman is not included in the scope. This situation emerges as a reflection of the perception of the care service 

provided at homes as a requirement of the obligation relationship between family members rather than a duty. 

The structure of social security based on premium payment and work causes women who are not included in 

working life or who take a break due to their home care service to be excluded from the social security umbrella 

and have dependent insurance status, but in our social security legislation, maternity indebtedness and 
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temporary incapacity allowance provided within the scope of maternity insurance. The right to early retirement 

provided to women insured with disabled children, insurance of women receiving household services, 

breastfeeding allowance, benefiting from the rights provided under the scope of death insurance as a 

beneficiary, the opportunity for women to benefit from assisted reproductive method treatments, and the 

provision of health services to women who are subjected to violence. Article 28 of Law No. 5510, which is 

the subject of our declaration, is a regulation that allows women insured who have seriously disabled children 

in need of care to retire more easily in terms of both insurance period and retirement age, and for the first time 

to make women's care work visible within the scope of social security law has been added to our social security 

legislation. Although the said regulation provides significant advantages to female insurance holders with 

severely disabled children in terms of both age and insurance period, it is criticized in various aspects and we 

will evaluate the existing regulation in our communiqué and try to present our recommendations in terms of 

law. 

 

Keywords: Women's domestic care labor, severely disabled child care, making care work visible, early 

retirement right. 

 
 

GİRİŞ 

Temel amaçlarından biri zayıf durumda olan kişilerin korunması olan sosyal güvenlik politikalarının temelini 

sosyal risklerin bireyler üzerinde yarattığı etkinin giderilmesi oluşturmaktadır. Sosyal koruma esasen, 

bireylerin karşılaşacağı ekonomik ve fiziki yaşamı için tehlike oluşturan olaylara ve risklere karşı güvence 

arayışının bir sonucu olup üretim sürecindeki dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve ekonomik krizin olumsuz 

sonuçları sosyal güvenliğin giderek önem kazanmasına sebep olmuştur (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2018: 2). 

Sosyal güvenlik sistemlerinin varlık nedenini oluşturan sosyal risk kavramı ise  Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün 102 Sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesinde tespit edilmiş olup ulusal 

hukuklar için model oluşturacak biçimde sıralanmıştır. Hastalık (tıbbi yardım), hastalık (parasal yardım), 

işsizlik, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, analık, sakatlık, ölüm ve aile yardımları şeklinde sıralanan bu 

risklere karşı sözleşmeyi onaylayan devletlerin en az üçünü kapsayacak biçimde güvence sağlaması zorunlu 

olup sıralanan tüm risklerin koruma altına alınması zorunlu değildir. Bununla birlikte kabul edilecek üç riskten 

birinin işsizlik, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, sakatlık veya ölüm risklerinden biri olması 

gerekmektedir. Ülkemiz bu sosyal risklerden yalnızca aile risklerini kabul etmemiş olup, kalan sekiz risk 

güvence altına alınmıştır (Uşan, 2009: 31). 

Sosyal risk kategorilerinin yaşlı, çocuk yahut hasta bakımı gibi ev içi yükümlülükleri bulunmayan çalışanlar 

veya iş arayanlar esas alınarak düzenlenmesi özellikle toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün bir sonucu 

olarak ailenin ihtiyaç duyduğu bakım ve ev işi hizmetlerini gören kadınların sosyal güvenlik sisteminin dışında 

kalmaları ve mevzuatın risklere karşı getirdiği olanaklardan faydalanmak için gereken koşulları sağlamakta 

güçlüklerle karşılaşmaları sonucunu doğurmaktadır (Civan, 2019: 3).  
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I-Kadının Ev İçi Bakım Emeği 

Hem fiziksel hem de duygusal emek sürecini içeren bakım, kadın emeği yoğun bir hizmet alanı olarak 

karşımıza çıkmakta olup ataerkil yapı içerisinde ilgi ve şefkati de bünyesinde barındırdığından genellikle 

kadına ait bir iş yahut kadın işi olarak ele alınmaktadır. Bakım hizmetlerinin ailenin mahremi içerisinde kabul 

edilmesi bu emeği görünmez kılmakta ve ataerkil düzen içerisinde kadınlık rolünün gereği olarak 

değerlendirilmekte olup toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirici bir işlev görmektedir. Sağlıklı ve yetişkin 

aile üyelerinin yanı sıra hasta, engelli, yaşlı ve çocuk bakımı ihtiyacı evde kadın tarafından ücretsiz olarak 

karşılanmakta, bakıma harcanan emek ve zaman kadınların istihdama dahil olma sürecini sekteye 

uğratmaktadır (Altuntaş ve Atasü Topçuoğlu, 2015: 8). Çocuk ve yetişkinlere bakımın kadınlara yüklenmesi, 

ev içinde ve dışında toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün merkezi niteliğini oluşturmakta olup, çocuk başta 

olmak üzere bağımlı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bu hizmet ev içi emeğin temelini teşkil 

etmektedir. Toplumsal ve kültürel değişikliklerin bakım hizmetinin yapısını değişikliğe uğratmakla birlikte 

insanlık tarihi boyunca kadınların bakım hizmetinin sağlayıcısı olma konumunu değişikliğe uğratmadığı 

görülmektedir. Bu durum kadınlara yüklenen bakım hizmetinin onların doğal görevi olduğu algısını 

pekiştirmekte ve ev içi bakım hizmetinin istihdam ilişkisi çerçevesinde yapılan çalışmaya kıyasla hiyerarşik 

olarak daha alt seviyede görülmesine, iş ve sosyal güvenlik hukukunun konusu olmaktan çıkmasına sebep 

olmaktadır (Fudge, 2011: 135, 136).  

TÜİK  tarafından  2014-2015 yıllarında yapılan zaman kullanım araştırmasında hanehalkı ve aile bakımına 

ayrılan zaman, çalışma durumuna ve cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların günde ortalama 3 saat 31 dakika, 

çalışan erkeklerin ise 46 dakika ayırdığı, diğer bir deyimle çalışan kadınların aile içi bakım hizmetine çalışan 

erkeklere kıyasla 5 kat daha fazla zaman ayırdığı görülmektedir (TÜİK, 2015). Dünya Bankası tarafından 2015 

yılında yapılan bir araştırmada da çocuk sahibi olan kadınların %45’inin evvelce çalıştığını, çocuk bakım 

sorumluluğunun ise işten ayrılmalarında belirleyici olduğunu ifade ettikleri ortaya konulmuştur (World Bank, 

2015: 59). TÜİK tarafından 2018 yılında yapılan eğitim durumuna göre çocuk bakımı sebebiyle işe ara 

vermeye yönelik yapılan araştırmada ise erkeklerin  %0,9’unun çocuk bakımı sebebiyle işine ara verdiği 

görülürken, bu oran kadınlarda %11,9’a kadar çıkmaktadır. Ayrıca kadınların %1,3’lük kesiminin çocuk 

bakımı sebebiyle hiç çalışmadığı da ortaya konulmaktadır (TÜİK, 2018).  

Sosyal güvenlik mevzuatının kayıtlı bir biçimde fiilen çalışma olgusunu esas alması, ev içerisinde ücretsiz 

bakım emeği sunan kadınların emeğini görünmez hale getirmektedir. Kadınlar bakım hizmeti sunması 

sebebiyle çalışma hayatına istenilen düzeyde katılamamakta, gelir kaybına veya gider artışına sebep olabilecek 

durumlar karşısında erkeklere kıyasla da daha savunmasız hale gelerek, sosyal güvenlik sisteminin dışında 

kalmakta; gelecekleri ve karşılaşacakları riskler bakımından erkeklere olan bağlılıkları ve “bakmakla yükümlü 

olunan kişi” sıfatları devam etmektedir (Civan, 2019: 4). 5510 Sayılı Kanun Ek md.9 kapsamında sigortalı 

sayılacak olan “ev hizmetleri” çocuk, yaşlı veya bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri 

dışındaki kişiler tarafından yapılması şeklinde tanımlanmış olup, aile üyesi kadının ev içi bakım hizmeti 

kapsama alınmamıştır. Bu durum evlerde yerilen getirilen bakım hizmetinin bir görevden çok, aile bireyleri 

arasındaki yükümlülük ilişkisinin bir gereği olarak algılanmasının yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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II- Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadınların Bakım 

Emeğine Yönelik Düzenlemeler 

 

Sosyal güvenliğin prim ödeme ve çalışmayı esas alan yapısı, evde bakım hizmeti sunması sebebiyle çalışma 

hayatına dahil olmayan yahut ara veren kadınların sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalmasına ve bağımlı 

sigortalı statüsünde olmasına sebep olmakla birlikte mevzuatımızda kadınları ilgilendiren çok sayıda 

düzenleme de göze çarpmaktadır. Doğum borçlanması, analık sigortası kapsamında sağlanan geçici iş 

göremezlik ödeneği, ev hizmetleri gören kadınların sigortalılığı, emzirme ödeneği, ölüm sigortası kapsamında 

sağlanan haklardan hak sahibi sıfatıyla faydalanma, kadınların yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden 

faydalanma olanağı, kendisine şiddet uygulanan kadına sağlık hizmeti sunulması bu hükümler arasında yer 

almaktadır. Kadınlara özgü olan tüm bu hükümler üzerinde durmak çalışmamızın kapsamını oldukça 

genişleteceğinden biz yalnızca kadının ev içi bakım emeği ile ilişkilendirilebilen ve 5510 sayılı Kanunda yer 

verilen düzenlemeleri irdeleyerek tespitlerde bulunmaya çalışacağız. 

 

 

A-Sigortalı Kadın Sıfatına Sahip Olma 

 

5510 sayılı Kanun md.28/8 uyarınca “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın 

sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 

toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir”.  Anılan düzenleme ağır engelli 

çocuğu bulunan kadın sigortalılara gerek yaş gerekse sigortalılık süresi bakımından önemli avantajlar 

sağlamakla birlikte 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sigortalılık süreleri bakımından bu 

haktan yararlanacaklardır. Buna göre başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan 

ve emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008’den sonra 

geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu 

süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. 1 Ekim 2008 öncesi bakıma muhtaç çocuğu olup çalışan 

kadın sigortalıların ise bu tarihten önceki süreleri erken emeklilik için değerlendirilemeyecektir 

(Tuncay/Ekmekçi, 2017: 512).  

 

2013/11 Sigortalılık İşlemleri Hakkında Genelge uyarınca  

(a) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 

kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 

sayılı Kanunlara tabi çalışırken Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren  
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(b) Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli 

fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192 inci maddeleri uyarınca sigortalı olan 

 (c) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ile 2008 yılı 

Ekim ayı başından önce 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, Kanuna göre isteğe 

bağlı sigortalılıkları devam eden  

(d) Kanunun ek 5, ek 6 ve ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışan kadın sigortalılar yararlanacaklardır. 

Ayrıca yine bu genelgeye göre, Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendine tabi sigortalı olarak tescil 

edildikleri hâlde adlarına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanlar erken emeklilik 

hakkından yararlanamayacaktır. Düzenlemenin amacı ağır engelli çocuğa bakım sebebiyle meydana gelen 

yıpranmanın telafi edilmesi olduğundan sigortalı annenin bu haktan faydalanabilmesi için çocuğun bakımını 

fiili olarak üstlenmiş olması gerekmektedir (Göktaş, 2015:214). Genelgeden de anlaşılacağı üzere fiilen 

çalışma hayatında yer alan sigortalı kadınlar ile çalışma hayatı içerisinde yer almasa dahi isteğe bağlı sigortalı 

olanlar madde hükmü kapsamına dahil olacaktır. Ayrıca sigortalı kadının bakımı üstlenilen ağır engelli 

çocuğun biyolojik annesi zorunlu olması zorunlu olmadığından evlat edindiği çocuğun, başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespiti hâlinde kadın sigortalı erken emeklilik imkânından 

yararlanacaktır (Genelge, 2013: 317.). Ağır engelli çocuğun evlat edinilmesi durumunda erken emeklilik 

olanağının tanınması, evlat edinme kurumuna ve özellikle malul çocukların daha iyi bakılmalarına vesile 

olacağından, isabetli bir uygulama olarak nitelendirilebilir. Çocukları evlat edindirmek amacıyla benzer 

uygulamalara Fransa’da rastlanmakta olup ciddi derecede hasta, yaralı ya da engelli olan bir çocuğun bakımını 

sağlamak için, mesleki faaliyetini kısmen ya da tamamen sona erdiren ebeveyne çocuk bakım yardımı ve özel 

eğitim yardımları yapıldığı görülmektedir (Karaca/Gökçek, 2003:9). 

Anılan bu düzenleme ile cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılmış ve erken emeklilik imkanı yalnızca kadın 

sigortalılar için getirilmiştir. Bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar bakımından böyle 

bir imkan getirilmesi olumlu olmakla birlikte erkek sigortalılar için bu hakkın tanınmaması kanımızca olumsuz 

sonuçlar doğurmaya elverişlidir. Bu düzenleme, esasen evvelce belirtilmiş olan ve bakım hizmetini kadın 

emeği ile özdeşleştiren ataerkil bakış açısının yasadaki uzantısı olup engelli çocuk bakımının yalnızca kadına 

ait geleneksel bir görev olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bakım hizmetini cinsiyet ile ilişkilendiren bu 

düzenleme sürekli başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan erkek sigortalılar aleyhine ayrımcılık 

yaratarak erken emekli olma olanağının dışında tutmaktadır (Güzel/Okur/Caniklioğlu, 2018:518; Başterzi, 

2010: 80-81). Bununla birlikte meseleye yalnızca engelli çocuğa bakabilecek bir kadın sigortalının 

bulunmadığı durumlarda erkek sigortalıya bu hakkın tanınması şeklinde yaklaşılması eşitlik ilkesini ihlal edici 

nitelikte olacaktır. Bu sebeple olması gereken hukuk bakımından aile içerisinde çocuğa bakabilecek durumda 

kadın sigortalı bulunsa dahi erkeğe de bu hak tanınmalı ve aile içerisinde ana yahut babadan birinin 

yararlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır (Civan, 2019:32). 

Ülkemizdeki düzenlemenin eleştirilebilir diğer yönünü erken emeklilik hakkı tanınması için kadın sigortalının 

belirli bir süre çalışmasının beklenmesi oluşturmakta olup, diğer ülke uygulamalarına bakıldığında başkasının 
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bakımını üstlenen kişilerin bakım süresi boyunca çalışıp prim ödemelerine gerek duyulmadığı görülmektedir. 

Örneğin Fransa’da söz konusu kişilerin primleri aile yardım fonları tarafından ödenmektedir. Ayrıca 

düzenlemenin yalnızca bakıma muhtaç ağır engelli çocukları kapsaması ancak bakıma muhtaç yetişkinleri 

içerisine almaması da eleştirilebilecek diğer bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer, 2012: 262). 

Düzenleme kapsamında göz önünde tutulması gereken diğer husus ağır engelli çocuğun 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‘na göre, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 

sürekli veya süreksiz olarak faydalanıp faydalanmadığıdır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 

ağır engelli çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya 

ücretsiz faydalandıkları süre için Kanunun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim 

ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir (Genelge 2013:318). 

 

 

B-Başkasının Sürekli Bakımına Muhtaç Ağır Engelli Çocuğa Sahip Olma 

 

5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin 8. fıkrasının ilk hâlinde, başkasının sürekli bakımına muhtaç malul 

çocuğu bulunan kadınlara tanınan bu hak, 10.09.2014 tarihinde 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 

Kanunu’nun 41. maddesi ile “ağır engelli” olarak değiştirilmiş olup ağır engelliliğe yönelik tespit, 20 Şubat 

2019 tarihli “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile getirilen 

düzenlemeler çerçevesinde tespit edilecektir. Anılan yönetmelik md.15 (1) de, bu yönetmelikte geçen “Çok 

ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadelerinin, ilgili mevzuatın 

uygulanması açısından ağır engellilik durumunu ifade ettiği hükme bağlanmıştır.  Yönetmeliğin 4.maddesinin 

n bendinde ise özel gereksinim, çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel 

işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel 

düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade eder şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

C-Kuruma Başvuruda Bulunulmuş Olması 

 

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın 

sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği SGİM/SGM’ye başvuru yapmak durumunda olup, ilgili birimce 

çocukların sevk işlemleri 27/7/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü 

kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri ile Masrafların Karşılanması” başlıklı beşinci bölümünde 

belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Kadın sigortalının birden fazla başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır (Genelge 

2013:313). Evvelce belirtildiği üzere kadın sigortalının Kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp 

çalışmadığına bakılmayacak ve isteğe bağlı sigortalı olan kadın sigortalılar da bu haktan yararlanabilecektir. 
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D- Toplam hizmete eklenecek ve emeklilik yaş haddinden düşülecek sürenin tespiti 

 

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve 

eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre; kadın 

sigortalının sigortalılık başlangıcının Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına, çocuğun doğum 

tarihine, ölmesi halinde ölüm tarihine, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma 

halinin başlangıç ve bitiş tarihine, çocuğun evli olup olmadığına, kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın 

sigortalıda olup olmadığına, çocuğun kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine, başka birinin 

sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 

ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenecektir (Genelge 

2013:318). Kolaylaştırılmış bu emeklilik seçeneğinin hem prim ödeme gün sayısı hem de emeklilik yaşına etki 

ettiğinden ve de herhangi bir üst sınırla sınırlandırılmadığından, özellikle de 5510 sayılı Kanun‘un yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra sigortalı olan kadınların erken emekli olabilmeleri açısından oldukça avantajlı bir durum 

sağladığı görülmektedir (Özer, 2012:265). 

Kadın sigortalılara Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin 

hesabında,  

- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından 

sonra geçen,  

-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,  

-1/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,  

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan, süreler 

dikkate alınacaktır.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan 

yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı ise, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya 

başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir. 

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum ilgili sağlık kurulu 

tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun 

tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin 

dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden 

indirim yapılacaktır. 
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2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır 

engelli durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun 

maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet 

tarihinden itibaren Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlayacaktır. 

Emeklilik yaşına etki edecek sürenin tespitinde önemli noktalardan biri de, kadın sigortalının başka birinin 

sürekli bakımına muhtaç derecede birden fazla ağır engelli çocuğunun olmasıdır. Mevzuatımızdaki düzenleme 

birden fazla bakıma muhtaç çocuğu olsa da aynı anda sadece tek bir çocuk için süre ekleme olanağı tanımakta 

olup 28.madde kapsamında hizmet süresinin başlangıcı maluliyet tarihi eski olan rapor esas alınarak 

belirlenecektir (Genelge 2013:317). Bu durumda anılan düzenlemenin eksik bir yönünü oluşturmakta olup 

kadın sigortalı her bir çocuğun bakımı için ayrı zaman harcadığından, eklenecek sürenin de ayrı olması gereken 

hukuk bakımından uygun olacaktır (Özer, 2012:267). 
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