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TAKDİM

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi artık kurumsallaşma 
aşamasını tamamladı. Dört yıl üst üste ve düzenli olarak Balkan ve Türk 
Coğrafyasından katılımcılarla giderek "Uluslararası" niteliğini artırıyor. İrtibatta 
olduğumuz Üniversite ve akademisyen sayısı da doğal olarak artıyor. Balkanların 
Türk akademisyenlerin gündemine daha yoğun bir şekilde taşınmasına aracılık 
ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dördüncü Kongre 10-16 Eylül Tarihleri arasında Makedonya'nın Kalkandelen 
şehrinde Kongre ortakları olan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Celal Bayar 
Üniversitesi, Tetova Devlet Üniversitesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın 
katkıları İle gerçekleştirildi. Kongrenin teması "Balkanlarda Riskler ve Fırsatlar" 
olarak belirlendi. Ardından talep edenlerin katılımlarıyla Makedonya'dan 
Yunanistan'a uzanan bir "kültür gezisi" yapıldı. Kültür gezisinin kongrenin önemli ve 
tamamlayıcı bir unsuru olduğuna İnanıyoruz. Elde ettiğimiz geri bildirimler bu 
gezinin Kongre amacı ile örtüştüğü yönünde.

Sosyal Bilimler Kongresi Olmanın Zorlukları ve Gerekliliği

Kongre sonrası yapılan değerlendirmelerde ortaya değişik görüşler çıkıyor. 
Bunlardan bir tanesi de kongrenin Sosyal Bilimlerinin tamamını kapsar nitelikte 
olması sebebiyle birbirinden "kopuk" oturumların yapılması mecburiyetidir. Bu ilk 
bakışta bir sorun olarak görülse de uzun dönemde yaraları olabilecek bir durumdur. 
Bu sayede farklı sosyal bilim alanlarından akademisyenlerin ortak bir faaliyette bir 
araya gelmeleri mümkün olmaktadır. Günümüzde kongreler giderek "çeşitliliklerini 
artırma" eğilimi göstermektedirler. Zira kongrelerden beklenen yaralardan bir tanesi 
bildiri mahiyetindeki çalışmalar hakkında bilimsel geribildirim almak ise bir diğeri de 
araştırmacılar arasında sosyal ağları genişletmektir. Ayrıca farklı sosyal bilim 
alanlarında hangi konuların ele alındığına dair fikir sahibi olmak ta bir diğer önemli 
husustur. Bütün bu noktalar dikkate alındığında Kongrenin bundan sonra da aynı 
kapsam da ve mahiyette devam etmesinin uygun olacağı karara bağlanmıştır.

Yeni Bir Aşama: Balkan Odaklılık ve Uluslararası Çeşitlilik

Zaman geçiyor. Balkanlar artık ilk bulduğumuz zamanlardaki gibi değil. Ülkeler 
kabuk değiştiriyorlar. Uluslararası işbirliği seçenekleri artıyor. Türkiye burada 
akademik kadroları ve faaliyetleri ile var olmak zorunda. Var olabilmek için bu 
türden gelişmeleri okumak, anlamak mecburiyetinde. Kongremiz bu yönüyle de 
önemli bir işlev üstlenebilir.

Kongre tecrübeleri ve gözlemlerimizden hareketle şunu söylemek mümkündür ki 
Türkiye'de bilimsel odak her yıl büyük değişiklik gösteriyor. Gündem farklılaşıyor, 
çeşitleniyor. Örneğin bir zamanlar Sosyal Bilimlerin hemen her alanında Avrupa 
Birliği eksenli konular gündemi oluştururken bugünlerde Ortadoğu eksenli 
tartışmalar yoğunluk kazanıyor. Gündemin akademik camiada karşılık bulması
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önemlidir fakat bilim insanı "kelebek değil arıdır" veya "turist değil, kâşiftir". 
Odaklandığı mevzuyu koklayarak, şöyle bir göz atarak geçemez. Derinlemesine 
bakması gerektiğini bilir. Bu nedenle kongremizin Balkan karakterini geliştirmenin 
yollarını da arıyoruz. Gelecekten bugünlere bakıldığında bu kongrenin de Balkanların 
gelişiminde katkısı olduğunun söylenecek olması düşüncesi bizi bu yönde atım 
atmaya sevk ediyor. Kongre gerçek anlamını ancak bu şekilde bulacaktır.

Buna ek olarak farklı şehirlerde kurulan yeni üniversitelerin genç akademik 
kadroları da giderek artan sayıda kongremizde boy gösteriyorlar. Bu türden 
faaliyetler genç akademisyenlerin tecrübe ve gelişimleri için oldukça önemli. Bunu 
duymaktan ve dile getirmekten keyif alıyoruz.

Yine zevkle ifade etmek gerekir ki artık kongremizin Azerbaycan bağlantısı da 
giderek güçleniyor. Bu ülkeden genç ve idealist akademisyenlerin hem kongrenin 
düzenlenmesi aşamasında hem de katılımcı olarak verdikleri destek takdire 
şayandır.

Buna ek olarak Kongrenin uluslararası çeşitliliğini artırmanın başka yollarını da 
arıyoruz. Elbette odağımızda her zaman Balkanlar olacak. Ancak farklı uluslararası 
camiaların da bu kongrede temsil edilebilmelerini sağlamak adına Türkçe ve Balkan 
Dillerinin yanında İngilizceyi de kongre dillerine eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede 
Balkan ve Türk coğrafyası dışından da katılımcı sayısında bir artış olacağını 
düşünüyoruz.

Bir konuya daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu kongre başladığında Türk 
Üniversitelerinin Balkanlara olan ilgisi ve irtibatı bir kaçı hariç oldukça düşüktü. 
Şimdilerde görülmektedir ki değişik uzmanlık alanına sahip kongreler de art arta 
Balkan Ülkelerine yönelmekteler. Bütün bunlar tam da bizim arzu ettiğimiz 
gelişmelerdir. Bundan sonra zaman bize kimlerin bu tür faaliyetleri "anlık bir 
hevesle" gerçekleştirdiğini; kimlerin "uzun soluklu bir yola" çıktıklarını gösterecek. 
Kongre ekibimiz uzun yol yürüyebilecek akademisyenlerden gerçekleşiyor.

Uluslararası endekslerde taranma

Kongrenin uluslararası çeşitliliğinin artmasına koşut olarak uluslararası endekslerde 
de taranması için çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda mesafe aldık. Kısa zamanda 
olumlu bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu sayede kongre kapsamında 
yayınlanan eserlerin uluslararası yansımalarının daha geniş olacağına inanıyoruz.

Gelecek Kongreler

2013 yılının planlaması tamamlandı. Yeri belirlendi. Sırbistan'ın Sancak Bölgesinde 
yer alan Novi Pazar bize ev sahipliği yapacak. Ayrıca, 2014 yılı için ön görüşmelere 
başlandı ve mesafe alındı. Kongrenin gerçekleştirileceği ev sahibi ülke yakında 
belirlenecek. Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi seçeneklerimiz var.

Teşekkür

Kongre ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Sakarya Üniversitesi kongre sürecinde 
taleplerimizi mümkün olduğunca karşılamaktadır. Ortaklık yaptığımız kurumlar da
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protokol çerçevesinde kendi paylarına düşen katkıyı sağladılar. Makedonya bizim 
her zaman bulunmaktan keyif aldığımız bir ülkedir. Tetova Devlet Üniversitesi de 
kongrenin aksamadan yürütülmesi için imkânları çerçevesinde katkıda bulundu. 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bizim ihtiyaç duyduğumuz uluslararası bağlantıları 
kurmamızın kapısını açan kurum oldu. Bu vakfın bizlere aktardığı vizyon sayesinde 
Türkiye dışındaki coğrafyalarda da yapılabilecek çok şeyle olduğunu görebildik. 
Bütün kongre ortaklarına teşekkür ediyoruz.

Ama bir hakkı layıkıyla teslim etmek gerekiyor. Her kongrede en büyük sorumluluğu 
Kongre Yürütme Kurulu'nda görev alan az sayıdaki genç akademisyen 
arkadaşlarımız üstleniyorlar. Tamamen gönüllü olarak büyük sıkıntılara 
katlanıyorlar. Kongrenin planlanması, yazışmalar, duyurular, afişlerin ve internet 
sayfasının tasarlanması, yüzlerce soruya cevap verilmesi, kongre güzergâhının 
tespiti, ulaşım ve konaklama işletmelerinin tespiti ve gerekli irtibatın sağlanması, 
yemek ve diğer ihtiyaçların planlanması, gerekli anlaşmaların yapılması, kongre 
kayıt ve hakemlik sürecinin izlenmesi, plan ve programların yapılması ve 
yürütülmesi, sponsorluk ve destek arayışlarının yürütülmesi bir solukta aklıma gelen 
onlarca görevden sadece birkaç tanesi. Bütün bunları kısıtlı imkânlarla ve tamamen 
gönüllülük esasıyla yürüten bu ekibe müteşekkirim. Böylesi bir çalışma birbirine 
inanan ve ideali olan insanların üstesinden gelebilecekleri bir iştir.

Yeni kongrelerde buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Kongre Kurucusu
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CURRENT TRENDS AND SITUATION IN MULTİCULTURAL / BİLİNGUAL 
EDUCATİON IN THE REPUBLİC OF MACEDONİA (Comparative approach)

Florim AJDINI, PhD

This paper aims to reveal aspects focuslng new developments concerning 
multicultural education in the R of Macedonia, seen from the prospective of a newly 
created political and social environment in the country, after the fail of 
communism as vvell as the impact of globalization on them as whole. It aims to 
darify and create a new point of view in the field of education by revealing and 
identifying the differences betvveen some specific dimensions of multiculturalism in 
education between the respective model in the R of Macedonia and the model in the 
countries with high rate of immigration and colonial past. In this regard, this may 
be seen as the point of generation of a double binary education, vvhich in fact 
represents tvvo different models of multicultural education (in this particular case, 
bilingual education), both depending on the social and demographic composition of 
the population in the respective countries. This paper vvill aim tovvards shedding 
some more light on the different background of multicultural seen through bilingual 
approach in HEI in the R. of Macedonia, now and İn the past. Given the fact that a 
research of this type covers issues typical for this country and the vvider region, 
being generated from the past and from the demographic composition of the 
society in the respective countries, it aims to bring about distinguishing the tvvo 
models from each other seen from the prospective of the lack of colonial 
background and immigration in one hand (the case in the vvestern countries and the 
Balkan countries) and the vvestern concept of multicultural education. As such, the 
topic covers more the sphere of Language policy in Higher education in my home 
country, it is seen from a very different prospective compared to the vvestern 
countries and as such, it is supposed to bring about getting students and the 
attendants more familiar vvith these issues helping them to develop a better 
formulated concepts on their ovvn, on issues of multiculturalism in education, on 
first hand seen through different political, social and cultural prospective.

Key vvords: multicultural education, integration, teaching approaches, language 
policy, political Systems, preservation of identity.

1.0. Introduction
There have alvvays been argues and misunderstandings amongst 

sociologists and linguists as vvell as politicians and teachers, as to vvhat Multicultural 
society is and vvhat are the differences it makes in terms of education 
transformation in given societies. This has been a long-lasting situation vvhich has 
required from them to give their contribution tovvards research projects on the 
ground, leading tovvards nevv results and data vvhich vvould make possible a better 
definition of the Multicultural society and the type of education concepts it 
generates throughout different times of development of the human society. 
Hovvever, the focus has alvvays been to give a clearer picture regarding 
multicultural education, in the light of the modern vvorld of globalization. Thus, a 
phenomena that has constantly generated various debates regarding a more 
complete definition of Multicultural education in overall multicultural environment, 
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has alvvays been seen through the impact it has had in schooling in varlous 
countries of the vvorld. In this regard, the term Multicultural education from the 
cultural and language policy prospective has been studied and seen from two points 
of view. In these constraints, according to the results of the research carried out, İt 
has been proved that the concept of Multicultural society and its impact in the 
education of its citizens, may be divided in two different streams, seen from the 
perspective of globalization vs. preservation of cultural identity of given ethnical 
groups in the concerned society.

I think history is inextricably linked to identity. If you don't know your 
history, if you don't know your family, vvho are you?

(Mary Pipher )
Canada is the only country in the vvorld that knows how to live vvithout an 
identity.

(Herbert Marshall McLuhan )
Young people, vvho are stili uncertain of their identity, often try on a 
succession of masks in the hope of finding the one vvhich suits them the 
one, in fact, vvhich is not a mask.

( Whystan Hugh Auden )
My definition:
Globalization is the unigue propeller of advancement in novvadays 
multicultural education, as long as we ali reach the point to realize vvhere 
vve exactly need to dravv the 'life saving' line betvveen the global and 
national cultural identity!

In modern days, Multicultural education represents a complex concept vvhich 
is mostly explained through nevv trends of education occurring in the globalized 
vvorld, as well as the tendency, objecting this phenomena, aiming to preserve 
smaller identities focusing cultures and language through a different type 
education, effected mostly through a rather passive combat, in order the respective 
societies to preserve what preserved can be. To illustrate this, there is needed to 
be taken two different types of societies, with a strong focus into their multicultural 
development both in terms of education and cultural development. It is needed a 
unique example of a multicultural society, of a vvestern model, primarily based upon 
the immigration phenomena as a generator of this kinds of society and education, 
and on the other hand a type of society vvhich has not been impacted from this 
phenomena, throughout its development as a specific cultural and educational 
identity. This theory is firstly based upon two different concepts vvhich are vvell 
knovvn to the human civilization and its development throughout the ages.

As language is one of the main benchmarks of cultural and political 
globalization, this paper vvill focus its impact İn terms of changes in the societies 
vvhere Multicultural education occurs. In this regard, I vvould stress out the impact 
that colonialism as a phenomena has triggered regarding Multicultural education in 
the vvestern vvorld, and on the other hand the nevv completely different type of 
Multicultural education occurring in countries vvith non coloniallst past, as vvell as 
those countries vvhich have been ruled by a single political system based upon the 
prevalence of on single nation över the rest of the cultures and languages, vvhich is 
the case of the ex-Yugoslavla, and the Soviet Union.

To give a better and more clear picture of these three types of societies 
and the Multicultural education they are practicing, I'll take the example of the 
United States, and the development that this type of education is undergoing out 
there, for at least the last two or three decades (Milligan, 1999:2). its proponents, 
it is asserted, have argued compellingly, that education that excludes the 
experiences and contributions of other diverse cultural and ethnic groups is miss 
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educative and as such it prevents the entire society of benefiting from the treasure 
endovved in the multicultural nature of that particular society.

This approach of a Multicultural society tovvards education may not be 
seen as compatible in other countries belonging to the other two groups of 
societies, vvhich have been developed under other political systems, vvhere other 
rules and concepts of education have been applied. The reasons for this may be 
different and there is a range of explanations, that the system in larger countries 
vvhere immigratlon is an ongoing demographic process, vvhich makes these 
countries even more multicultural, and there after makes education even more 
acceptable to these people entering the respective societies, for the fact that the 
only way for the nevv comers to get integrated into those societies is a multicultural 
approach to education. But on the other hand different from these societies, are the 
ones vvhere multicultural education is simply inexistent, thus other ethnic groups 
are not at ali recognizable. This is more appropriate for communist and other 
severe political regimes including apartheid in South Africa, Ex-Soviet Union, 
present Soviet Union, as vvell as the Ex- Yugoslavia and countries like China and so 
on. The unique definitions of these systems concerning possibilities of multicultural 
or bicultural education, relays only on the foundations of their political regimes, 
vvhich recognizes only one larger nation as the ruler of the country who is entitled 
to reflect the identity of that particular country. Another, or the third group is the 
one involving smaller countries vvhich are predominantly young democracies or 
countries vvhich have long tradition in belng ruled by the free democratic thought, 
and vvhich have set another system of values in their education system, vvhich as 
such is predominantly based upon the right of the constitutive peoples to have the 
equal right to reflect their identity in every segment of life, making this vvay the so 
called group of bi national countries based upon a democratic system of ruling the 
State, vvhere both nations are absolutely equal and thus they are carriers of the 
identity of that particular country.

As we can see from everyday life, and as the history telis us, these 
countries can be divided in three majör groups of countries:

1. Countries vvith direct / indirect colonialist background
2. Countries being ruled by non-democratic systems, İnvolving ex- 

communist and present communist States, as vvell as democratic 
countries based upon political system vvhich oppresses ethnic 
minorities livlng vvithin their own territories.

3. Countries being ruled by democratic political systems, vvhere the 
constitution guarantees the right of ali ethnic groups to be part of 
that particular country's identity, involving countries İlke Belgium, 
Canada ete.

In this regard, having to deal vvith three different political systems, vvhere 
ali of them in one vvay or another, to a certain degree, although characterized by 
different vvays in praetleing multicultural education, are multicultural societies, 
vvhich in many contexts differ from each other concerning their approach to 
multiculturalism in education. Hovvever, one thing is common to ali of them, and 
this is integratlon of the so called smaller ethnic groups and their identities firstly at 
local level of that particular society, opening this vvay the gates tovvards a better 
and vvider integratlon of a larger scale, making them become citizens of these 
societies, recognlzing themselves in the light of a unique identity of a particular 
country.
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A good example for this, are the vvestern democracies, involving in the first 
rank the USA, as well as Great Britain, France, Germany, The Netherlands, ete. 
Seen fTom the prospeetive of the USA, their perception on multicultural education, 
fnom a also pertinent national transformation effort in education, vvhich aims 
towards the transformation an creation of the multicultural social environment 
reigned by an accommodative atmosphere of the cultural diversity that would make 
ali different ethnic groups feel the strength of an education vvhich leads tovvards 
cultural unity, or the so called ’oneness in difference'. This is a vvestern concept on 
multicultural education, which so far has proved to be the most efficient one in 
terms of getting everybody knovving better everybody.

Hovvever, although this is broadly practiced concept, mostly in the vvestern 
vvorld, as such it provokes argues and debates among scientists of a vvider range 
involving even politicians. This situation, on first rank, is occurring due to the fact 
that the above mentioned societies are funetioning on the basis of different political 
Systems vvhich as such are closely linked to their historical past.

1.1. Different approaches tovvards Multicultural education, seen 
from different prospeetives, depending on the type and scale of a society 
being multicultural, may be generated from the follovving factors:

• The more a given society is multicultural the higher the need for 
multicultural / bilingual education occurs.

• Colonialist vs. non- colonialist States ( VVestern democracies and States 
based on ethnic population not being impacted by the immigration )

• Past and present communist regimes vs. democratic societies, seen from 
the prospeetive of Multicultural education.

• The higher the immigration flow into a given country, the stronger the 
need for Multicultural education.

• Globalization as a process vvhich supports and makes Multicultural 
education thrive.

• Globalization or preservation of cultural identity vvithin given ethnical 
groups in respeetive societies? Is there a red line? If there is, vvhere are 
the boundaries betvveen globalization and the national cultural identity?

1.2. Different approaches, different concepts/the issue: The current 
situation in the globalizing vvorld

Based upon the definition of (Ovando& Collier, 1998:147), vvhich States 
that Multicultural education is a highly challenging concept vvhich can be vievved as 
an organizing principle for systemic school reform, glves an overall and vvell 
structured path to be follovved by ali those subjects in the education Systems of the 
countries vvhere Multicultural education is practiced. Ali countries vvhere this type of 
education occurs must see it as a transformative socio-political approach, vvhich 
should be seen as a trip to "fairyiand". In other vvorlds, and in overall circumstances 
this concept must be seen as a vvay of education contribution to the overall 
globalization process especially applying for the countries with past colonialist 
cultural legacy, vvhich in first rank is characterized as a double binary supporting 
each other, of these processes, i.e. globalization, aiming to make our vvorld a better 
place to live.
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Fig. no.l A glimpse of Globalization and the impact of Multicultural education

* 81 % involves coloniallst countries dealing wlth the so called "real multicultural 
education or countries characterized with extremely high rate of immigratlon.
* 13 % involves non-colonialist countries characterized with almost an in noticeable 
immigration rate ( ex-communist and communist countries ).
* 4% smaller countries with bilingual or bicultural with lower rate of immigration 
such as the countries; Belgium, Canada, Macedonia, ete.
♦ 2% Countries with low rate or almost inexistent multicultural education, 
characterized by mono ethnic demographic composition (Japan)

1.3. Good sides and bad sides concerning the preservation of national 
identities in terms of integration of small cultures in a broadly globalized 
vvorld.

• To give a better and more clear picture of these three types of societies 
and the Multicultural education they are practicing, I'll take the example of 
the United States, and the development that this type of education is 
undergoing out there, for at least the last two or three decades.

• Its proponents, it is asserted, have argued compellingly, that education 
that excludes the experiences and contributions of other diverse cultural 
groups both men an women, is miss educative as well as robs its entlre 
society of the treasure endowed in the multicultural nature of that society 
(Milligan, 1999:2).

Furthermore, Milligan's findings İn this regard, represent traditional 
findings which have their roots far in the Coloniallst past of some nations as well as 
in the Communists past of some countries which at present times have set new 
Multicultural education, different from the one being practiced İn the USA, GB, 
France, such as the Soviet Union, ex Yugoslavia, ete., where Multicultural 
education, was primarily privileging bigger nations in the disadvantage of smaller 
cultures.

Education that excludes the experiences and contributions of other diverse 
and smaller cultural groups, depending on the type of society where it is practiced, 
in terms of the resistence by the mainstream culture in the respectlve types of 
societies.

417



AJDINI

Fig.no.2 impact by the mainstream culture över small identities, according to the 
type of society

There is an incredible resistance by the mainstream culture, to 
accommodate change that is suggestive of justice owed to the minority cultures. 
This has proved to be stronger in post communist and communist countries (the 
arrow up on the chart) or societies such as the Soviet Union as vvell as the People's 
Republic of China and other. Lower impact (the medium llght blow arrow) 
characteristic for the countries such as Ex- Yugoslavia. Slightly lovver impact has 
been registered in nevvly born democracies such as the R. of Macedonia and Bosnia 
and Herzegovina, which is due to the lack of stronger freedom in speech and more 
liberal education in political terms referring to these respective countries.

1.4. Effects triggered from multicultural education depending on the 
impact of globalization as a modern phenomena

At present times, multicultural education is not seen only as an 
educationally reform movement, but it can be seen as a way to get different 
cultures closer to each other, it can be defined rather as a struggle between these 
cultures as well, in the sense that it needs to comply and resist to globalization as a 
process. In this regard, it reveals a tvvofold mission of multicultural education by 
involving a struggle first, against the education Systems İn a particular country, 
depending on the type of society vvhere it occurs as well as resistance and struggle 
against the povver of the globalizing vvorld. In other vvords, this vvould mean how 
smaller communities and cultures vvould create a strategy of preservation of their 
culture, vvhich would be integrated in the Multicultural education curriculum of the 
respective States.

1.5. Effects triggered from this approach, concerning the identity of 
smaller ethnic groups

There are several effects that may cause identity disflguration in the case of 
smaller ethnical groups, both in terms of their mother tongue as vvell as their 
overall cultural heritage. They are usually transmitted through the follovving:

• Propensity to marginalize and misrecognise non-dominant populations, 
and second, to ensure that ali leamers have the opportunity to be 
educated in conditlons vvhere they are empovvered to freely explore and 
develop the moral and political fabrlc of their lives.

• Thus, multicultural schooling is seen as the presence of children dravvn 
from different racial, cultural and socio-economlc backgrounds to learn 
together in the same classroom not just for the sake of it, but to expose 
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them to different cultures, where their respective cultures are accepted as 
valuable educational resources.

• This approach varies depending on the type of society, whether it is one of 
the three societies mentioned in the previous slides.

Fig.no.3 The scale of benefits seen from the prospective of smaller cultures in ali 
three types of societies (colonialist-green, non-coloniallst-blue and post communist 
orcommunist societies-marked İn red).

Benefits from Multicultural i.e. Bilingual education, seen from the 
prospective of currlculums involvlng equal content of cultural identity benchmarks 
from the concerned cultures, are usually charactrized by a constant conent of 
impact which leads tovvards the tendency of marginalizing or misrecognizing non- 
domlnant or smaller ethnic groups, by ensuring that ali learners have Involved in 
this type of education, do have the opportunity to be educated in an multicultural 
environment where they are given the right and freedom to explore freely the 
cultural fortune of the others as well as to expose theirs to their counterparts in the 
same classroom. The benefits from this approach are as follovvs:

• It helps individuals gain greater self-understanding by vievving themselves from 
the perspectives of other cultures, and so to respect them;
• It provides ali the students with the skills, attitudes and knowledge needed to 
function within their ethnic culture, the mainstream culture and wlthln and across 
other ethnic cultures;
• It reduces the pain and discrimlnation experienced by members of some ethnic 
and racial groups because of their unique racial, physical and cultural 
characteristics;
• It llberates individuals who know and look at the world from their own cultural 
and ethnic perspectives and therefore are denied important parts of the human 
experience, from this cultural and ethnic encapsulation or blinders;
• It exposes students to cultural and ethnic alternatives;
• It helps students to master essential reading, writing and computational, ete.

1.6. Bipolar perceptions of multicultural education in countries with non- 
colonialist past

The perception that multicultural education will or will not divide and 
undercut unity, is the one that makes scientist argue regarding the model they 
should advance in a particular society. It Is a situation which makes almost 
impossible a good and well functional Multicultural curriculum design. Hovvever, 
one thing is certain. So far there, has not been found an appropriate model vvhich
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vvould süite to ali three types of socleties stated above. This misunderstanding, has 
for some decades not been expressed and transmltted through the so called 
polarlzed debates, vvhich are exacerbated by divergent vievvs ( concerning the 
three models of socleties ) such as what teachers and students think exactly 
about the an American multicultural identity, and what the rest of the vvorld thinks 
about it, in terms of vvhether it is a good system or a system vvhich alienates them 
from being what they are. In ali three types of socleties, this is a problem vvhich in 
many ways makes the situation even more complex vvhen it comes to the 
curriculum design in the schools of ali three levels, vvhich reflects difficulties in ali 
three types of concerned States or cultures, object of study of this paper.

In this regard, the case in the Republic of Macedonia, is stili stuck and 
seems not to have made any progress further, making out of the situation a very 
complex political argue, vvhich sometimes escalates in an extremely bipolarized 
society, alvvays when it comes to the curriculum that should be designed and put 
into place for Multicultural education. This is a point vvhich represents a nevv 
political fertile situation, which is almost the same as the one during the communist 
times, vvhen University education for other ethnic groups other than Macedonians 
was an issue which was not even discussed. The difference is that now this issue is 
being discussed but these discussions have been continually running into a dead 
end. These clrcumstances have for some time now was overshadovving the 
establishment of a well formulated Multicultural education, where at least both 
communities vvould progress in an equal way and would enjoy the fruits of this kind 
of education (Banks, 1999:5). This situation has also perpetuated harmful 
misperceptions about theory and practice multicultural education and has 
consequently raised ethnic tension, between the two larger communities in the 
country, tensions vvhich keep on further taking stronger positions and carrying out 
a passive political battle, vvhich of them vvill prevail. Such situation is this particular 
case of Macedonia, is primarily generated on the basis of political interests and 
plans of the larger community vvhich is ruling with the country, vvhose tendency has 
constantly been to oppress the ethnic Albanian culture and civilization in the North- 
vvestern part of the country, for the last two decades, respectively since the fail of 
the communist regime.

The main point in this process to be reached is primarily based upon political 
appetites of the ruling nation, i.e. the Macedonians vvhich see the country as a 
unique picture of identity mostly dominated by their culture, language and 
civilization. According to Manning & Baruth, ( 1996:7-8), this kinds of societies 
are vvorking on the basis of bipolar perceptions referred to prejudices upon each 
other and as such are subsequently looked at closely in terms of the opponents 
and proponents of multicultural education.

The case of Macedonia needs to be taken further, for the fact that the 
situation in terms of Multicultural education here cannot be compared with the one 
in the vvestern democracies, for the very fact that, this is not a society vvhich is 
affected by immigration of a bunch of nationalities, vvhich need to be integrated in 
it. It is the contrary, vvhich means that vve have to deal here vvith another model of 
Multicultural, rather bicultural education, vvhich vvould bring both cultures and 
civilizations, next to each other, getting both of the communities to knovv better 
each other's culture language and make the country more stable in the context of 
bicultural education. This vvould strengthen its position as a nevv democracy, 
follovving the models of Belgium, Canada and so on, vvhich as such have proved to 
be very prosperous and good for communities to feel at home.

In other vvords, this approach concerning Multicultural education seen from 
the prospective of Bilingual education may be seen as a political agreement 
betvveen both nations living in the country. The other vvay around, or another 
concept, vvould be a term vvhose meaning is close to cultural pluralism, leading 
tovvards a full integration in a multicultural immigrant based society, vvhere one 
cultural group takes on and incorporates one or more cultural traits of another
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group, vvhich usually results in new or blended cultural patterns (Ovando & Colller, 
1998:144). This approach, so far has been constantly copied and implemented 
within the education segments of the R. of Macedonia, but unfortunately has not 
proved to be successful, as it has bipolarized the society as whole instead. It is a 
good momentum, to condude that, the vvestern type of multicultural education, 
vvhich is predominantly based upon integration and socialization of a range of 
immigrant communities, cannot be suitable for the case of the R of Macedonia, as it 
divides the society, as it is primarily based upon political appetites, of the daily 
politics, and as such may not be the right solution for the country. It is a model 
based upon the neglecting and oppression and isolation of a smaller culture by the 
larger one, and as such it leads to bipolarization of the society, creating problems in 
terms of alienation of both nations living in the same country or society. 
Consequences are of a larger scale, vvhich may not be striking very soon, but in 
long run they may affect the society in different segments of political, social as vvell 
as identity character.
1.7. General conclusions:

Finally, vvhat are the implications of the discussions regarding 
multicultural education in the three types of societies analyzed in this 
research paper?

The overall situation in this context unfortunately may be defined as 
arguing and complex. It looks like a battle on multicultural education vvhere many 
of different parties are fighting, and vvhere the battle is being defined and led by 
researchers, educators and politicians. Depending on the current happenings as 
well as on the type of the society vvhere it occurs, there is a constant passive 
resistance vvhich has an ongoing trend, and vvhich from time to time becomes even 
more rude and violent, ali depending the country vvhere it occurs being ali the time 
reflected through the scale of democracy ruling that particular State. In this regard, 
there is needed to be created and cultivated an accommodative atmosphere, vvhich 
in any case has to be introduced through a vvell planed strategy vvhich vvould have 
envisaged an appropriate curriculum in Multicultural education, vvhich as such, at 
first rank must be based upon the needs and the overall cultural identity of the 
communities involved in the process. This approach is mostly suitable for the case 
of the R of Macedonia. This approach in practical terms must be introduced through 
a joint effort and vvill, of course with the support of the authorities and the 
communities, vvhere learners vvould develop a sense of sharing egually the cultural 
and civilization values of a particular country, or State vvhere they live. A perfect 
example for this is the case of Canada and Belgium, as vvell as Svvitzerland. This 
approach has proved that it is the only vvay of coexistence İn the schools, across 
these countries, vvhere communities live and learn constantly being encouraged by 
the sense of belonging at their very home. The case of the US is a case based on 
first hand on a rich cultural composition created as a result of a constant and 
dynamic immigration vvhich as such offers a potential for learning about the 
abundance of knovvledge in a collaborative manner, leading to an overall integration 
of various groups in the society. The struggle on language, culture and Curriculum 
design, given the fact of a constant resisting bipolar attitude of the mainstreamers 
to vvin the battle (the case of Spanlsh in USA and the Case of Albanian in 
Macedonia) needs to be seen through an intervention of political character.

The main 'challenges' imposed in this context are those leading to 
Acculturation, and Assimilation of not enough large and smaller cultures and 
cultural identities. In this regard, it is important to say that both sides, and even 
more sides, depending on the society, there is a passive movement tovvards 
oppression of these smaller cultures and languages, vvhich can be noticed in the 
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curriculums of the respective countries. It is a passive battle vvhich must be led, in 
order for these smaller cultures, not to be 'reborn again', which vvould make their 
appearance in another cultural light, much different from the one reflecting their 
ovvn original identity. This type of education needs to be a compromise reached by 
the two or three sides, involving mutual understanding based upon the respect 
and evaluation of the cultures involved equally in the Multicultural education, in 
those segments of the society vvhich need to be strengthen and vvhich a such vvould 
contribute to certain degree to a political stabilization of a given country.

The other risk vvhich smaller ethnic groups may undergo, is the one 
regarding Assimilation. In the context of teaching the children to become avvare 
that ethnic minorities may be absorbed över a period of time, into the mainstream 
of the dominant group in society, by adopting language, cultural modes and values 
of the hoşt society, it is a hard task, vvhich needs to be involved institutionally in 
the curriculum of this type of education. This must be implemented through 
teaching methods vvhich vvould focus on the values of each ethnic group, seeing 
them İn the light of mutual positive estimation and admiration. The other way 
around, vvould be leading tovvards coercive long run assimilation into the dominant 
mainstream, each is not neither democratic nor fair. When it is a coercive 
assimilation it is no more the goal of multicultural education. As a matter the fact, 
these phenomena happen in communist countries vvhere the term immigration is 
almost inexistent.

1.8. Contribution cultural diversity and language preservation

These are tvvo main elements vvhich need to be taken çare vvhen drafting a 
Multicultural Education Curriculum. This means that, behaviors, ideation, symbols 
as vvell as other values and beliefs that are shared by different ethnic groups, in a 
give society, vvhich in ali cases include institutions or other components of human 
societies that are created by the governments of these respective countries, to 
meet their survival needs (Banks, 1999:115). The case of Banks, in the case of 
societies vvhich based upon bl national identities functioning well in practical terms, 
represents an aggregation of beliefs, attitudes, habits, values and practices, and 
therefore this vvould create a culture and finally an identity of an ethnical group as a 
vievv of reality, or as model vvhich vvould put Multicultural education into function for 
the benefit of the vvhole society, or a society vvhich vvill be based upon the equal 
cultural and language rlghts, on long run development. On the other hand, the 
perception of multicultural education is seen as an approach vvhich should be based 
upon the respect of a prosperous society vvhere its citizens vvill be constantly 
knovving each other better and seeing their identity as a part of a unique identity of 
that particular country.

This is a term that relates to a multifaceted perspective on culture. 
According to Arvizu (1994:76), it means recognition of variatlon among tvvo or 
three different ethnic groups (Belgium, Svvitzerland, Finland and Canada)
related to the preservation of their cultural heritages, and ethnic identities, alvvays 
seen as a substantlal part of these countries official identity. In the political context 
of these particular societies, this arouses the need to understand at their best 
their differences betvveen them, vvhich vvould create stronger and sustainable and 
respectful net values among the people living in these countries. It is observed 
(Boyle-Baise, 1999:17-18), that commonly, cultural diversity and cultural pluralism 
are intertvvined in multicultural education discourse. In the case of Multicultural or 
Bilingual education in Macedonia as vvell as in the countries stated above, the 
Boyle-Baise's concept must be seen as a project of mutual equivalent recognition 
and redress, betvveen the nations living in these particular countries, vvhere the 
affirmation of cultural and language diversity and the promotion of cultural 
pluralism are functioning efficiently in ali segments of these societies and embodied 
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in their unique national identities, which unfortunately Is not the case in the R of 
Macedonia as a new democracy, aiming to find its way to the European Union.
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ÖZET

Vergilerin özellikle sosyo-psikolojik etkilerinin bilinmesi ve ideal bir vergi sistemi 
oluşturulurken dikkate alınması çok önemlidir. Vergilerin bireylerin davranış, karar 

ve tercihleri üzerindeki etkileri dikkate alınmadığı takdirde devlet açısından vergi 
kaybının çok ötesinde sorunlar otaya çıkabilir. Mükelleflerin vergiye karşı tutumlarını 

belirleyen pek çok neden vardır. Çalışmamızda bu nedenler verginin taraflarından 

kaynaklanan nedenler ve vergi sisteminden kaynaklanan nedenler olarak 

sınıflandırılıp açıklanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi Psikolojisi, Vergi Tutumu

GİRİŞ

Niteliği gereği vergi; mükelleflerden zorunlu olarak alınan bir devlet geliri 

olduğundan, mükellef açısından kişisel olarak gelir mahrumiyetini ifade etmektedir. 

Dolayısıyla mükellefin vergiye karşı bir tepkisi her zaman olacaktır. Vergileme 

karşısında mükelleflerin psikolojik tutumlarının İncelenmesi, tutumların davranışlara 

yol açan eğilimler olması dolayısıyla önceliklidir. Ancak, vergileme karşısında 

tutumlar bireysel nitelik taşıdığından genelleme yapılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Vergi tutumu ilk başta bireysel bir görünüm taşısa da aslında toplumun 
genel tutumunu yansıtmaktadır. Etkin bir vergi sisteminin kurulabilmesi, 

mükelleflerin vergileme karşısındaki tutum ve davranışlarının bilinmesi ile mümkün 

olacaktır. Bu sayede vergi düzenlemelerinin ve uygulamalarının başarı şansı 

artabilecektir.

425

mailto:burcu_gedlz@hotmall.com
mailto:saylnf@gmall.com


GEDİZ ORAL, SAYIN _____   

VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN NEDENLER

Vergiye karşı tutum ve davranışları belirleyen nedenleri verginin taraflarından 

kaynaklanan nedenler ve vergi sisteminden kaynaklanan nedenler olarak iki başlık 

altında inceleyebiliriz.

Verginin Taraflarından Kaynaklanan Nedenler

Verginin, vergi alacaklısı olan vergi idaresi ve vergi borçlusu olan mükellef olmak 

üzere iki tarafı vardır. Bu iki tarafın da vergilendirmeye ilişkin tutum ve davranışları 

ile aralarındaki ilişkinin niteliği, vergi sisteminin başarısı üzerinde etkili olmaktadır 

(Çelebi, 1997: 75).

Mükellefin Değer Yargılan

Mükellefin, vergi, yönetim ve yönetimin etkinliği konusunda sahip olabileceği farklı 

değer yargılarını kısaca şöyle açıklayabiliriz.

Mükellefin Vergiye İlişkin Değer Yargıları

Verginin zorunlu olarak ödendiğini düşündüğümüzde her vergiye karşı, ölçüsü ve 

şiddeti değişmek üzere, mükellef tarafından bir direniş gösterileceği kabul edilebilir 

(Doğan, 1984: 58). Bu anlamda mükellefin vergileme karşısında tutum ve 

davranışlarının, zorunlu olarak yerine getirdiği bu yükümlülük hakkındaki değer 
yargılarından etkilenmesi kaçınılmazdır. Eğer mükellefler vergi kaçırmanın haklı 

olduğuna inanıyorlarsa vergi kaçırmak için uğraşırlarken, tam tersi bir düşünceye 

sahip iseler dürüst beyanda bulunmak için uğraşırlar. Bir başka değişle inançlarına 

uyumlu ve rasyonel bir durum hayal ederler (Çelikkaya, 2002).

Vergi Bilinci: Mükellefin vergiye ilişkin değer yargılarını, vergi bilincinin bir sonucu 

olarak kabul edebiliriz. Vergi bilinci, mükellefin, devletin niçin vergi alması ve 

kendisinin neden vergi ödemesi gerektiği konusundaki bilgisini yansıtır. Gelişmiş 

demokratik toplumlardaki çağdaş vergi bilinci, ekonomik bilgi temeline oturmakta 

ve mükellef, talep ettiği kamu hizmetlerinin ancak kendisinin ödeyeceği vergilerle 

üretilebileceğini bilmektedir. Günümüzde, mükelleflerin sahip olması gereken vergi 

bilinci budur. Oysa, özellikle demokratik devlet anlayışının tam olarak gelişmemiş 

ve yerleşmemiş olduğu ülkelerde devletin bireyler tarafından sanki "gökyüzünde 

beslenen ve yeryüzünde sağılan bir varlık" gibi algılandığı gözlenmektedir (Çelebi, 

1997: 76).

426



MÜKELLEFLERİN VERGİ KARŞISINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARINI

BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Vergi bilinci, sadece vergiyi ödeme bilinci olarak algılanmamalı, aynı zamanda 

ödenen vergilerin harcandığı yerlerin de kontrolünü ifade eden bir kavram olarak 

değerlendirilmelidir (Şener, 1997: 9). Aşırı bürokrasi, savurganlık ve yolsuzlukların 

yaygın olduğu ortamlarda, kamu harcamalarının yapılışındaki süreç mükelleflerin 

vergiye uyumlarını olumsuz etkileyecek unsurlara sahip olabilecektir (Tunçer, 2002: 

122).

Vergi Ahlakı: Ahlaki davranış, kültürün ve içinde bulunulan çağın bir parçasıdır. Ne 

yapılacağı konusundaki kararlar büy ük ölçüde ne öğrenildiğine ve deneyimlere 

bağlıdır (Steinberg vd, 1995: 141). Bir toplumda yaşam tarzı kuşaktan kuşağa 

öğrenme ve deneyimlerle aktarılmaktadır. Toplumda vergi ödemenin ahlaki bir 

davranış olduğu (veya olmadığı) yönünde ortaya çıkabilecek ve zamanla yerleşecek 

genel bir kanaatin, mükelleflerin vergi idaresi karşısındaki tutum ve davranışlarını 

olumlu (veya olumsuz) yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

Mükellefin vergiyi, manevi bir disiplin etkisi altında, bir görev ve bir borç olarak 

kabul etmesi veya kanunen ödenmesi gereken vergi borcunun tam ve eksiksiz 

olarak zamanında ödenmesi şeklinde tanımlanabilen vergi ahlakı, özellikle 

vergilemenin mükellef beyanlarına dayalı olduğu ülkelerde büyük önem 

taşımaktadır (Doğan, 1984: 60, Çelebi, 1997: 77, Derdiyok, 1993: 38). Vergi 

ahlakının oluşmasına katkıda bulunan iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; 

vergilerle finanse edilen devlet harcamalarının verimli olup olmaması sorunu, diğeri 

ise; belirli vergilerle belirli devlet harcamaları arasında doğrudan bir ilişkinin 

aranması gerekliliğidir (Muter vd., 1993: 25).

Mükellefin Yönetim ve Yönetimin Etkinliğine İlişkin Değer Yargıları

Vergi yönetimini, kamu hizmet birimi ve kendisine yardımcı olmaya çalışan bir birim 

olarak algılayan mükellefin, devlet otoritesinin uzantısı ve kendisinden karşılıksız bir 

şeyler almaya çalışan bir birim olarak algılayan mükelleften daha uyumlu ve 

işbirlikçi tutum İçinde olacağı düşünülebilir. Vergi yönetiminin vergi kaçakçılığı, vergi 

afları ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi konusundaki başarısızlığı, mükelleflerin 

"vergi yönetiminin adil olmadığı" yönünde değer yargısına sahip olmalarına neden 

olabilecektir.

Vergi Afları: Vergi afları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kısa dönemde vergi tahsilatlarını arttırma, vergi idaresinin ve 
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yargının yükünü hafifletme gibi önemli olumlu etkileri vardır. Uzun dönemde ise 

vergi atlarının vergisel uyumu azalttığı savunulmaktadır (Savaşan, 2006: 41).

Genel olarak, "vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki 

yaptırımların ortadan kaldırılması" şeklinde tanımlanan (Güner, 1998: 261) vergi 

afları, vergisini düzenli olarak ödeyen mükellefler açısından adil bir uygulama 
değildir. Çünkü vergi afları ile ödemekle yükümlü oldukları vergiyi faizsiz kullanıp 

daha sonra yine aynı miktarda vergi ödeyenleri ödüllendirirken, vergi borçlarını 

vadesinde kendi iradeleriyle ödeyenler ve stopaj usulü ile vergileri alınanlar 
cezalandırılmaktadır. Ayrıca, vergi ve cezalarını ödemedikleri belirlenen 

mükelleflerin affa uğradığını gören dürüst mükellefler de, aynı yönde hareket 

edebileceklerdir. Üstelik vergi affı, gelecekte de vergi atlarının gerçekleşebileceği 

yönünde beklentileri beraberinde getirebileceği gibi, af sonucu kamuoyunun o 
zamana kadar tespit edilemeyen vergi kaçağının boyutları hakkında bilgi sahibi 

olması da bu gelişmeyi güçlendirecektir. Bu durum, şüphesiz, mükelleflerin vergi 

kanunları ve uygulamasına ilişkin uyumunu azaltan bir unsur olacaktır (Güner, 

1998: 263).

Vergi atlarının, hükümetlere düşük maliyetle acil gelir sağlayabilmesinin ötesinde 
vergi uyumuna ilişkin olarak daha fazla mükellefin kayıt altına alınması ve daha sıkı 

uygulamaları içeren yeni bir vergi rejimine geçilmesini kolaylaştırması gibi bazı 

yararları da bulunmaktadır (Tunçer, 2001: 8).

Kayıtdışı Ekonomi: Vergi yönetiminin etkinliği konusunda tartışılan bir diğer konu 

kayıtdışı ekonomidir. Ülkemizde kayıtdışı ekonomi milli gelirin %40'ına ulaşmıştır. 

Piyasa ekonomisinde vergilenmeyen veya eksik olarak vergilendirilen iktisadi 

faaliyetler olarak tanımlanan (Aktan, 1999: 52) kayıtdışı ekonominin, ekonomi 

içindeki payı arttıkça, kayıtlı ekonominin giderek küçüleceği ve bu küçülmenin 

vergisizliğe, vergisizliğin borçlanmaya, borçlanmanın faize, faizin ise enflasyona 

neden olacağı belirtilmektedir (Gökbunar, 1997: 317). Kayıtdışı ekonominin en 
önemli iki nedeni kamunun getirdiği sıkı sınırlamalar ve vergi oranlarındaki 

yüksekliktir. Vergi kaçakçılığı, kayıtdışı ekonominin bir unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla kayıtdışı ekonomi bir vergi başkaldırısı niteliğindedir 

(Gökbunar, 1996: 110).

Piyasada ayakta kalamama tehlikesi ile karşı karşıya kalan kayıtlı çalışanlar, yani 

vergilerini tam olarak ödeyen mükellefler, faaliyetlerini kayıtdışına çıkarma gibi bir 

arayış içine girebilir veya kendilerine yönelik istisna vb. ek kolaylıklar sağlanmasını 

isteyebilirler (DPT, 2001: 15).
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Yönetimin Mükellefe İlişkin Değer Yargıları

Yönetimin mükellef hakkındaki düşünceleri de mükellefin tutum ve davranışları 

etkileyen bir faktör olarak kabul edilebilir.

Yönetimin ve Personelin Tutumu: Mükelleflerin tutum ve davranışları, vergi 
idaresinin mükellefe karşı davranış biçimiyle yakından ilgilidir. İdarenin mükellefleri 

potansiyel vergi suçlusu gibi görmesi uzlaşma arayışlarındaki talepleri göz önüne 

almak istememesi biçiminde kendini gösterebilir (Çelebi, 1997: 81). Vergi 

idaresinde gerçekleştirilen işlemlerin karmaşık ve zaman alıcı bir boyuta sahip 

olması, idareden beklenen ilgi ve yardımın gerekli düzeyde sunulamaması 

mükellefin tutum ve davranışını olumsuz yönde etkileyebilir. Mükellef nasıl bir 

davranış kalıbı içinde olursa olsun, vergi idaresinin görevini yapmak zorunda 

olduğunu göz ardı etmemek gerektiği unutulmamalıdır.

Siyasi İktidarların Tutumu: Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını siyasi 

iktidarların tutumu da etkilemektedir. Siyasi iktidarlar, genellikle baskı gruplarının 

istekleri doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna vergilemeden vazgeçebilmekte ve 

vergi yükünü belirli kesimlere yükleyebilmektedirler. Ayrıca, siyasi partilerin 

vergileme konusundaki değişik görüşleri, birbirine zıt uygulama projeleri nedeniyle 

politik istikrarın bulunmadığı ülkelerde her seçim döneminde mükelleflerin 

beklentilerine neden olmaktadır. Her şeye yeniden başlanacak havası verilen "vergi 

paketi" projelerinin çokluğu, ciddi ve istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimi 

uyandırdığından, mükellefler kendi kararlarıyla kişisel çıkarlarını korumaya 

yönelmektedirler (Tosuner, 1995: 71).

Vergi Sisteminden Kaynaklanan Nedenler

Vergi sistemi kavramı içinde; vergi yasaları, vergi yönetimi, vergi denetimi ve vergi 

yargısı kavramları yer almaktadır. Bir vergi sistemini oluşturan vergilerin topluca, 

önceden belirlenmiş mali ve sosyo-ekonomlk hedeflere ulaşmada uyumlu bir bütün 

oluşturmaları gerekir (Muter vd., 1993: 26).

Vergi Sistemi ve Tekniği: Bir ülkenin kendisine özgü bir vergi sisteminin olması, o 

ülkenin vergilendirme yetkisine sahip olmasına ve bu yetkinin parlamento 

tarafından kullanılabilmesine bağlı olup, vergilendirme yetkisinin kullanılması bir 

zorunluluktur (Tosuner, 1989: 123). Burada değinmemiz gereken bir konu temsilsiz 

vergilemedir. Temsilsiz vergilemede egemenliğin mutlak sahibi olan toplum, yetki 
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vermediği bir otorite tarafından vergilendirilmektedir. Yetkilendirmenin olmadığı 

durumda, vergilerle muhatap olan mükellefler vergiye karşı tepki göstermektedirler. 

Çünkü temsilsiz vergilemede meşruluk mekanizması çalışmamaktadır (Aktan, 2006: 

133).

Etkin bir vergi sistemi normatif ilkeler niteliğinde uygulanması gereken bazı 
vergileme prensiplerine dayandırılmalıdır. Vergileme ilkeleri normatif nitelik 

taşıdığından her çağa ve her ülkeye göre değişebilmektedir (Muter vd., 1993: 27). 

Günümüzde hala önemini koruyan ve uygulanan vergileme ilkeleri mali, ekonomik, 

sosyal ve idari vergileme ilkeleridir. Vergileme ilkelerine uygun olarak 

hazırlanmayan vergi düzenlemeleri mükelleflerin tepkisiyle karşılaşabilmekte ve 

istenmeyen mali, iktisadi ve sosyal etkilere neden olabilmektedir (Gökbunar, 1998: 

199).

Ayrıca vergi sisteminin esnek olması gerekmektedir. Böyle bir vergi yapısı bir 

yandan otomatik stabilizatör işlevi görürken, diğer yandan mevcut yapıyı enflasyon 

gibi ekonomik sorunların olumsuz etkilerinden koruyabilecektir. Mükellef açısından 
bakıldığında, enflasyon ortamında vergi dilimlerinin, istisna ve muafiyetlerin sürekli 

aşınması gündeme gelecek ve mükellefler daha yüksek miktarda vergi vermek 

zorunda kalacaklardır (Pınar, 2000: 102).

Vergi tekniği ise, vergilemede öngörülen amaçların gerçekleştirilmesinde, vergi 

matrahı, denetimi ve tahsili biçimlerini belirlemeye yönelik konuları kapsamaktadır. 

Vergi tahsilatı ile ilgili yasal, idari ve düzenleyici tüm tedbirler vergi tekniğinin 

konusunu oluşturur. Vergi tekniğinin başarısı, adil bir hukuk düzeni ve gelişmiş bir 

ekonomik yapı içinde daha yüksek olacaktır. Vergi tekniği, öngörülen mali ve 

ekonomik amaçların gereklerine uygun bir şekilde düzenlenirken toplumda egemen 

davranış biçimleri ve değer yargıları da dikkate alınmalıdır (Muter vd., 1993: 26).

Mevzuatın Sürekliliği ve Anlaşılabilirliği: Vergi yasalarının garip ve karmaşık bir 

şekilde oluşturulması, vergi mükelleflerinin ve vergi uygulamacılarının içerik olarak 

bunları anlamakta zorluk çekmelerine neden olmaktadır. Bu durum, vergi 
kaçırmanın daha da karmaşık şekillerini ortaya çıkarmakta olup, vergi mükellefleri 

açısından uyum maliyetlerinin, devlet açısından ise, vergi toplamanın getirdiği 

maliyetlerin (yönetim maliyetlerinin) artışına yol açmaktadır. Bu nedenle, vergi 

mevzuatında sık sık yapılan düzenlemelerin ve mevzuatın anlaşılmazlığının 

mükellefin vergiye uyum maliyetlerini arttırdığını ve mükellefi olumsuz yönde 

etkilediğini belirtebiliriz (Gökbel, 2002: 30).
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Vergi Yükü ve Vergi Oranları: Vergi yükü, belli bir dönemde devlet ve diğer kamu 

tüzel kişilerine yapılan ödemeler ile bu ödemeleri yapan mükelleflerin aynı 

dönemdeki gelirleri arasındaki rakamsal ilişkilerin belirlenmesidir (Anıl, 1973: 9). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının 

en önemli belirleyicisi, mükellefler üzerinde oluşan vergi yüküdür. Vergi yükünün 

belirleyicisi ise vergi oranlarıdır. Dolayısıyla, vergi oranları mükelleflerin psikolojik 

tutumlarını belirlemede önemli olmaktadır. Mükelleflerin vergileme karşısındaki 

tutumları ile vergi oranları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Vergi oranları arttıkça, 
mükelleflerin ödeyecekleri vergi miktarı ve vergi yükü artmakta, mükelleflerin 

vergileme karşısındaki tutumlarının derecesi olumsuz yönde değişmektedir (Aktan 

ve Çoban, 2006: 141).

Bireylerin vergi yükü algılamaları kamu harcamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde 

değişmektedir. Bu duruma mali bağlantı adı verilmektedir. Verginin amacı 

bilindiğinde ve bu amaç toplum tarafından benimsendiğinde vergiye karşı direnç 

azalmaktadır (Gökbunar, 1995: 80).

Vergilerin Sayısı: Mükellefler ödemek zorunda oldukları vergi sayısının çok olduğuna 
inanıyorlarsa, üzerlerindeki vergi yükü çok ağır olmasa dahi, psikolojik nedenlerden 

dolayı vergiye olumsuz bakabilirler. Aynı zamanda vergi sayısının ikiliği, vergi 

sistemini daha karmaşık hale getireceğinden denetimi zorlaştırır ve kayıtdışı 

ekonominin artmasına sebep olur (Tuay ve Güvenç, 2007: 33).

Adaletsiz Vergileme: Vergi yükünün toplumu oluşturan bireyler arasında adil ve 

dengeli bir şekilde dağıtılmaması, bazı kişi ve gruplara ayrıcalık tanınması toplumsal 

açıdan bazı hoşnutsuzluklar oluşturmakta ve kendilerine haksızlık yapıldığına inanan 

mükellefler vergilemeye tepki gösterebilmektedirler (Aktan ve Çoban, 2006: 142).

Eğer mükellefin yaşadığı toplumda vergi ödememe davranışı yaygınsa ve vergi 
ödemeyen kişiler cezalandırılmıyorsa bu durum vergisini düzenli ödeyen dürüst 

mükellefin de vergiye karşı olumsuz tavır takınmasına ve vergiye yönelik şevkinin 

kırılmasına neden olmaktadır. Bu tutumların arkasında yatan en önemli kavram 

adalet kavramıdır. Sistemin adil olmadığını düşünen mükellefin, vergiye gönüllü 

uyumu hissedilir derecede düşecektir (Tuay ve Güvenç, 2007: 25)

Vergi sisteminde adaleti zedelendiği konusunda dile getirilen hususların başlıcaları 

kayıtdışı ekonomi, vergi oranlarının yüksekliği, yaygın muafiyet ve istisnalar, götürü 
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usulde vergileme, vergi atlarıdır. Vergilemede adalet olmadığı yönündeki 

düşünceler, vergi ahlakında da bozulmaya yol açmaktadır (Çelebi, 1997: 79).

Cezalar, Denetim Olasılığı ve Önceki Denetimler: Denetimin temel amacı kişileri 

yasalara uygun hareket etmeye yöneltmektir. Mükelleflerin bir gün 

denetlenebileceklerini düşünmeleri yasalara uygun davranma eğilimlerini arttırır. 
Zira vergi denetimi yasalara aykırı vergisini doğru ve zamanında ödemeyenler için 

ciddi risk oluşturur. Doğru beyanı sağlayan kriter ise, bu riskin büyüklüğüdür. 

Sonuçlar çok net olmasa da yapılan ampirik çalışmalar yüksek cezalar ve denetim 

olasılığının kaçakçılığı engelleyeceğini, denetim oranı ile vergi direnci arasında 

negatif ilişki olduğunu göstermektedir (Gök, 2007: 147). Ayrıca denetimin sıklığı 

arttıkça denetimin doğru beyana katkı sağlayacağı yönündeki eğilim yükselmektedir 
(Çelikkaya ve Gürbüz, 2008: 53).

Dolayısıyla mükelleflerin tutumu denetim olasılığına, denetim sonucu maruz 
kalınması muhtemel cezaların caydırıcı özelliklerine ve önceki denetim sonuçlarının 
etkinliğine bağlı olarak değişebilmektedir (Gök, 2007: 147).

SONUÇ

Vergi mükelleften zorla alınan bir iktisadi değer olduğundan, mükellef üzerinde 
mutlaka bir etki bırakmaktadır. Bu etki olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz bir 

etki de olabilmektedir. Olumsuz etkileri tamamen ortadan kaldırmak mümkün 

olmasa da, başta vergilemede adaletin sağlanmasıyla minimum düzeye 
indirilebileceğini söyleyebiliriz.

Vergiye karşı tepkilerin birçok nedeni vardır. Mükelleflerin vergiye karşı tepki 
göstermesindeki en önemli neden vergileme karşısındaki sergiledikleri tutumdur. 
Vergileme karşısındaki tutumun ise öncelikle vergi oranlan ile sıkı bir ilişkisi vardır. 

Başlangıçta bireysel olma özelliği taşıyan tepkiler, zamanla toplumsal tepkilere 
dönüşebilmektedir.

Ülkede vergi bilincinin yerleşmiş olmaması vergi yönetimini etkinlikte 

uzaklaştıracaktır. Vergi bilincinin yerleşmesi için mükellefin, talep ettiği kamu 

hizmetlerinin ancak kendisinin ödeyeceği vergilerle üretilebileceğine inanması 

gerekmektedir. Yüksek enflasyon ve faiz oranlarına paralel olarak bütçe 

harcamalarının büyük çoğunluğunun faiz ödemelerinde kullanıldığı ülkelerde, vergi 

bilincinin yerleşmesi güçtür. Etkin bir vergi yönetimi, sadece vergi gelirlerinin 

artmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda, mükellefin devlete olan güvenini de 

sağlamlaştıracaktır.
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ÖZET

Dünyada birçok ülkede performans esaslı bütçeleme (PEB) sistemi, Yeni Kamu 

Yönetimi anlayışının da etkisiyle, kamu kuruluşlarında kullanılması öngörülen temel 

bütçeleme yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Türkiyede de 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçeleme sisteminine geçilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, PEB sisteminin hazırlık ve uygulama sürecinde ortaya çıkan 
sorunları ortaya koymak ve çözüm önerilerine yer vermektir. Ayrıca çalışmayla 

performans esaslı bütçeleme konusunda farkındalığın artırılmasına katkı da 
hedeflenmiştir. Bu çerçevede konu ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılmış ve 

sorun alanları sekiz ana başlık halinde sınıflandırılmıştır: Kanun kaynaklı sorunlar, 
süreçte yer alan aktörlerin davranış ve tutumları, nitelikli personel ihtiyacı, PEB 

eğitiminin yetersizliği, teknolojik yetersizlikler, maliyet muhasebesinin yokluğu, 
performans ölçümündeki sıkıntılar, stratejik planlamayla ilgili sorunlar. Çalışmada 

bu başlıklara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Bütçelemesi, Kamu Mali Yönetimi, Performans Esaslı 

Bütçeleme

GİRİŞ

İkinci dünya savaşından sonra liberal politikaların başarısız olması, refah devleti 
anlayışına geçilmesi, hızlı teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve yaşanan krizler 

kamu yönetiminde yeniden yapılandırmayı zorunlu kılmıştır. Refah devleti 

anlayışının bir gereği olarak da devletin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda halkın 
refah seviyesini optimum seviyeye ulaştırma görevi, halkın devletten beklentilerinin 

artmasına, kamu kurumlarının gerçekleştirdikleri faaliyetlerde vatandaş odaklılık, 

hesapverilebilirlik ve katılımcılık yaklaşımlarının benimsenmesini sağlamıştır. 

Dünyada kamu mali yönetiminde yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye'de de 

10 Aralık 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul
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edilmiştir. Bu kanun kapsamında kamu mali yönetiminde hesapverebilirlik, mali 

saydamlık ve mali disiplin hedeflenerek performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Performans esaslı bütçeleme; kamu kaynaklarında verimliliği, etkinliği ve 

tutumluluğu sağlamak amacıyla kaynakların belirlenen amaçlar kapsamında tahsis 

edilmesini ve kurumlara ayrılacak ödeneklerin kurumların performansı ile 

ilişkilendirilmesini öngören, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak 

ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyan, faaliyet raporlarıyla 

sonuçları raporlayan, girdilerden ziyade sonuçlara odaklanan bir sistemdir. Temel 

unsurlarını stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporunun 
oluşturduğu PEB sistemi, iyi işlediği/işletildiği taktirde kendisinden beklenen 

amaçları gerçekleştirebilecektir. Fakat günümüz uygulamaları değerlendirildiğinde; 
PEB sisteminin beklendiği kadar başarılı bir şekilde uygulanamadığı, uygulamalarda 

bazı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu alanda yapılan geniş literatür 
taramasıyla (kitap, makale, tez, rapor vb.) bu sorunlar tarafımızca sekiz başlık 

halinde sınıflandırılmış ve ilgili başlıklarda sorunlara yönelik çözüm önerilerine de 

yer verilmiştir.

KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde PEB 

sistemi benimsenmiştir. Bu sistemle birlikte kamu mali yönetim sistemimize sonuç 

odaklı bir yönetim anlayışı getirilmiştir. Yeni bütçe sistemiyle ilgili temel kavramlar 

kanunda belirtilmiş ancak sistemle ilgili ayrıntılı düzenlenmeler ikincil ve üçüncül 

mevzuat çalışmalarına bırakılmıştır.

5018 sayılı Kanunun 9. Maddesinde "Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak 

kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik 

planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 
esasların belirlenmesine DPT Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır." Anılan maddenin 

devamında "kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans 

göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile 

performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye" de Maliye 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır. OECD ülkelerinin çoğunluğunda böyle bir ikili yapı 

bulunmamaktadır. Bu unsurların ayrı merkezi kurumlarca düzenlenmesi ve geçiş 

dönemi planlaması ve yönetiminin ayrı merkezi kurumlarca yapılmasının sürece 

olumsuz etkilerinin olması mümkündür (Oral, 2005:148). Stratejik planla bütçe 

arasındaki ilişki performans programı aracılığıyla kurulmaktır. Stratejik planda 

ortaya konulan amaç ve hedefler performans programlarında önceliklerine göre 

faaliyetlere dönüştürülmektedir. Bu faaliyetlere göre bütçeden ödenek tahsisi 
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gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kanunla yetki verilen bu iki kurum arasındaki 

koordinasyon stratejik plan, performans programı ve bütçe arasındaki ilişkinin 

kuvvetli olması, PEB sisteminin amacına ulaşması açısından son derece önemlidir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu İdarelerinin cari bütçelerinin Maliye 

Bakanlığınca, yatırım bütçelerinin ise DPT Müsteşarlığınca (Kalkınma Bakanlığınca) 

değerlendirilecek olması, kurumların kendi bütçeleri üzerindeki söz haklarını 

azaltabilecek, farklı bakış açıları nedeniyle cari harcamalar ile yatırım harcamaları 

arasında uyumsuzluk ortaya çıkabilecektir. Bu durum harcamacı birimlerin 

kararlarına merkezi bütçe kurumlarının aşırı müdahalesi performansın 

gerçekleştirilmesi karsısında bir engel ve gerekçe niteliği taşıyabilecektir. Bu 

nedenle merkezi bütçe birimlerinin idarelere yönetim için yeterli alan bırakması, 

performans sorumluluğunun ortaya çıkması açısından gereklidir (Erüz, 2005:71).

Kanundan kaynaklanan en önemli sorunlardan bir tanesi de performans 

değerlendirmesiyle ilgilidir. 5018 sayılı Kanun'da performans değerlendirmesi 

sistematik bir süreç olarak yeterince ele alınmamış olup hangi kurumların 

değerlendirme yapmaktan sorumlu olduğu, değerlendirme sonuçlarının bütçe 

kararlarının alınmasında ne ölçüde kullanılacağı ve değerlendirme sonucunda 
yapılan önerilerin kurumlar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin hangi 

mekanizmalar ile takip edileceğine İlişkin düzenlemeler net bir şekilde ve tek bir 

başlık halinde ele alınmamıştır. Kamu mali yönetim sisteminde köklü değişimlerin 

yaşandığı bu süreçte performans değerlendirmesi konusuna gereken önemin 

verilmesi gerekmektedir (Yenice, 2006:131-132).

Çalışanların PEB sistemini benimsemeleri ve performans bilgilerini kullanmaları 

açısından bir teşvik olarak görülen ödül ceza sisteminin 5018 sayılı kanunda 

düzenlenmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. PEB sistemine 

daha önce geçen ülkelerin tecrübelerinden de görülmektedir ki, bütün yasal 

düzenlemeler yapılsa ve PEB sisteminin araçları oluşturulsa bile eğer kamu 
yönetimindeki aktörler bu sistemi benimsemez ve edinilen performans bilgileri 

kullanmazlarsa bu konuda başarı sağlanamayacaktır. Bu yüzden çalışanların 

motivasyonunun artırılması ve performans bilgilerini kullanmalarının sağlanması için 

ödül ceza sistemi büyük önem taşımaktadır (Oral, 2005:149-150).

SÜREÇTE YER ALAN AKTÖRLERİN DAVRANIŞ VE TUTUMLARI

İktisadi ve siyasi açıdan oldukça güçlü, etkin bütçe sonuçlan elde etme yönünde 

oldukça kararlı olan birçok hükümet, resmi bütçe ilkelerine ve modern bütçe 
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tekniklerine uymalarına rağmen istenmeyen bütçe açıkları ve etkinsizliklerle karşı 

karşıya kalabilmiştir (Demirbaş, 2010:6). Bir reformun başarısında yazılı olan 
kurallar kadar yazılı olmayan kurallarda çok etkilidir. Bütçeleme sürecinde yer alan 

aktörlerin tutum ve davranışları, izledikleri menfaatler, bütçelemenln yazılı olmayan 

kısmını oluşturmaktadır ve bu tutum ve davranışlar, bütçe sürecindeki etkileşimleri 
yapılandıran önemli sınırlandırmalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Karacan, 

2010:7). Bu nedenle mevcut PEB sisteminin kendisinden beklenen faydayı 

sağlaması ve başarılı bir şekilde uygulanmasında, PEB süreci içersinde yer alan 

aktörlerin tutum ve davranışları çok önemli bir yere sahiptir.

Demokratik toplumlarda, bütçeler üzerindeki temel kararları seçilen politikacılar 
verir. Fakat bu kararlar, atanmış bürokratlar tarafından uygulanmaktadır. 

Bürokratlar da bir fayda maksimlzasyonu içerisindedirler ve karşı karşıya oldukları 

sınırlamalar dahilinde, kendileri için en iyi avantajı korumaya çalışırlar (Buchanan 
and Flowers, 1987: 138; aktaran: Aktan, 2001). Durum böyle olunca bir ülkede 

uygulanan bütçe sisteminin başarısı büyük ölçüde süreçte yer alan bürokratların 

tutum ve davranışlarına bağlı olmaktadır. PEB sistemine daha önce geçen ülkelerin 

tecrübeleri de göz önüne alındığında, bütün yasal düzenlemeler yapılsa ve 

performans değerlendirmesine ilişkin araçlar oluşturulsa bile eğer kamu 

yönetimindeki aktörler bu sistemi benimsemez ve edinilen performans bilgilerini 

kullanmazlarsa bu konuda başarı sağlanamayacaktır (Kurnaz, 2010:139).

PEB sisteminin oluşturulması ve performans yönetimine geçilmesi büyük ölçüde 

yöneticilerinin bunu sahiplenmesine bağlıdır. Üst yöneticiler, bu sistemi ne kadar 

sahiplenirlerse alt kadroların/bürokratların sistemi kabul etmesi o kadar hızlı 

olacaktır. Özellikle bürokratik engellerin aşılmasında üst yönetim desteği çok 

önemlidir. Fakat günümüz PEB uygulamalarına baktığımızda kamu kurumlarında 

geleneksel bütçe sisteminden kalma alışkanlıkların halâ devam ettiği ve bürokratik 
engellemelerin sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu algının kırılması zaman 

alacaktır fakat bu süreçte üst yönetim desteğinin daha da artırılması, sistem İçin 

büyük önem arz etmektedir.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACI

Kamu kurumlarındaki personelin kalitesindeki artış, PEB sisteminin başarılı bir 

şekilde uygulanması açısından son derece önemlidir. Personel, kendisine gönderilen 

yasal belgelerin ne anlam ifade ettiğini bilemiyor ve sistemin işleyişi açısından 

gerekliliğini kavrayamıyorsa, hangi tür yasal düzenleme yapılırsa yapılsın doğru 

şekilde uygulayabilme olasılığı düşüktür. Dolayısıyla mevzuatın performansa 
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odaklanmasında kamu personelinin de önemli etkileri bulunmaktadır (AksaraylI vd., 

2007:318). Bilindiği üzere, 5018 sayılı kanun öncesi dönemde kurumlanın mali 

işlemlerin önemli bir kısmı Maliye Bakanlığı birimleri tarafından 

gerçekleştirildiğinden, yeni mali yapının yürütülmesinde idarelerin mali birimleri 

personel sayı ve niteliği itibariyle yeterli olmayacaktır. Bu birimlerin Maliye 

Bakanlığından personel aktarılması veya yeni personel atımıyla desteklenmesi ve 

yeni mali yönetim ile kontrol anlayışına uygun olarak hizmet içi eğitime tabi 

tutulması önem arz etmektedir. Mali birimlerin personel ve eğitim olarak yeterince 

desteklenmemesi halinde ise yeni bütçeleme sistemine geçişte önemli sorunların 

yaşanacağı açıktır (Özen, 2008:273).

PEB modelinin birinci unsuru olan stratejik plan, kamusal kaynakların stratejik 

önceliklere göre dağıtılmasını sağlayan yönlendirici bir belgedir. Bu nedenle kamu 
kurumlan tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve hedeflerin nasıl belirlendiği son derece önemlidir (Moğol ve Şahin, 

2010:12). Sistemin temelini oluşturan stratejik planların hazırlanması, stratejik 
planın kurum için ne ifade ettiğini bilen ve ne şekilde hazırlanması gerektiğini bilen 

personelin varlığını gerekli kılmaktadır. Stratejik planlarda meydana gelen 

aksaklıklar, performans programı ve faaliyet raporlarını da etkileyerek PEB'in 

başarısını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle özellikle mali birimlerde 

çalışan personele bu konuda gerekli eğitimler verilerek, sistem hakkında yeterli 

donanım kazandırılmalıdır (AksaraylI vd., 2007:318).

PEB sistemin başarılı bir şekilde uygulanması hedefleniyorsa, PEB sürecinde yer 

alan mevcut personelin nitelikleri çeşitli eğitim ve programlarla arttırılmalı, 

personelin niteliklerini attırmak için yaptığı çalışma ve eğitimler desteklenmeli ve bu 

yönde çeşitli teşvikler sağlanmalıdır.

PEB İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMLERİN YETERSİZLİĞİ

Performans kavramı ülkemiz kamu kesimi için yeni bir kavramdır. Performansa 

dayalı sistemlerinin kendilerine özgü kavramları içeren bir dili bulunmaktadır. Bu 

dilin benimsenmesi ve performans kültürünün oluşturulabilmesi için eğitime önem 

verilmelidir. Kurumlarda çalışan en alt düzeydeki personelden en üst düzeydeki 
yöneticiye kadar tüm çalışanların bu konuda eğitim alması ve bilgilendirilmesinin 

sağlanması, geçiş sürecine büyük katkılar sağlayacaktır. Performansa dayalı bir 

düşünce tarzının ve performans kültürünün oluşturulabilmesi ancak bu sayede daha 

kolay başarılabilir (Oral, 2005:152-153).
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Bilginin çeşitlenmesi ve yaygınlaşması; kaliteli eğitim sunumunun altyapısını 

oluşturmaktadır. Artan eğitim kalitesi ise, kalifiye kamu personeli ihtiyacını 
karşılamak açısından oldukça önem taşımaktadır. Nitekim bilginin yaygınlaşması ve 

çeşitlenmesi ile birlikte kamu personelinin seçiminde çeşitli sınav ve eğitim 

programlan uygulamaya konulabilmektedir. Yükselen eğitim kalitesi ise bilgi 

toplumunun ihtiyacı olan yeni bilgilerin sağlanmasına yönelik verilerin hızlanmasına 

yol açacaktır. Sistemde personel kalitesinin artması, PEB sisteminin etkinliğinin 

optimizasyonu için gerekli bir koşuldur (AksaraylI vd.,2007:317).

PEB öncesi süreçte verilen eğitimler, kamu çalışanları tarafından yeterli 
görülmemektedir. PEB sistemi kendine özgü unsur ve kavramları bünyesinde 

barındıran, ülkemiz açısından yeni bir sistem olarak kabul edilebilir. Bu sistem 

içersinde yer alan unsur ve kavramların iyi anlaşılması, kamuda performans 

kültürünün oluşturulabilmesi için bir zorunluluk arz etmektedir. Kamuda performans 
kültürü, tüm personele gerekli eğitimlerin verilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu 

nedenle PEB kültürünü geliştirici eğitimlere büyük önem verilmelidir. Bu konuda 

gerekli çaba gösterilmeden personelden uygulamada üstün bir başarı göstermelerini 

beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

TEKNOLOJİK ALT YAPI YETERSİZLİĞİ

Yönetim ve bütçeleme süreçlerinde performans bilgisinin kullanılması, belirlenen 

amaç ve hedeflere ulaşma durumunun ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve 

değerlendirilmesine yönelik bir performans bilgi sisteminin kurulmasını 

gerektirmektedir. Böyle bir sistemin kurulması, söz konusu bilginin kullanımını ve 
kontrolünü kolaylaştırıcı bir unsur olarak gerekli olmakla birlikte, bilgi teknolojisinin 

kullanılmasına dayalı olması, veri toplama ve analiz etme yeteneğine sahip yetişmiş 
insan gücü ve diğer fiziki kaynakları içeren kurumsal kapasite gerektirmesi 

nedeniyle maliyetli olabilmektedir. Ayrıca, maliyetli olduğu kadar güvenilir ve 

anlamlı verilerin toplanmama riski, sistemin zaman kaybettirici olarak görülmesine 

yol açabilmektedir (Kurnaz, 2010:139).

Bilginin elde edilmesi ve çeşitlenmesinde büyük öneme sahip olan internet ve 

bilgisayar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan oranda kullanılmaya başlanmıştır. 
Hızlı, güvenilir ve kaliteli bilginin elde edilmesi; süreçte ortaya çıkan zaman kaybını 

ve katlanılan maliyeti en aza indirgeyerek kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına 
katkı sağlamaktadır. Bu aynı zamanda İletişimde ortaya çıkan zaman kaybının ve 

maliyetin azalmasına paralel olarak sürekli bilgi akışına olanak sağlayacaktır. 

Sürekli bilgi akışı ise, kamu kaynaklarının performansa göre tahsisatının temelini 
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oluşturmaktadır. Çünkü sürekli bilgi akışı sağlanmadan kamu kuramlarının kaynak 

kullanımı ve performans sonuçları hakkında istenilen verileri elde etmeleri ve 

depolamaları imkânı ortadan kalkabilmektedlr. Bu durum ise PEB sisteminin 

etkinliğini engellemektedir (AksaraylI vd., 2007:316).

Kamu kurumlarında PEB sistemine uygun bilişim sistemleri ile teknolojik alt yapının 

yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Teknolojik altyapı/bilişim 
sistemi/performans bilgi sisteminin oluşturulması ve kullanılması, para ve zaman 

yönünden maliyetli olduğu unutulmamalıdır. Performans ölçüm sonuçlarının 

güvenilir ve etkili bir şekilde analiz edilmesi ve PEB'den beklenen başarının 

sağlanması için kamu kurumlannın teknolojik alt yapısı güçlendirilmeli ve bu 
alanlara yönelik yatırımlar artırılmalıdır.

MALİYET MUHASEBESİNİN YOKLUĞU

Tahakkuk Esaslı Muhasebe, muhasebe işlemlerini kaydetmek için nakit ve tahakkuk 

esaslarının bir karışımını kullanır. Tahakkuk esasında, alınan mal ya da yaptırılan 

hizmet karşılığı doğmuş olan bir devlet borcu gerçekleştiğinde gider, gelirlerde 

tahakkuk ettiğinde gelir kaydedilecektir. Böylece devletin varlıkları ve sorumlulukları 

ile ilgili bilgiler tam ve zamanında kayıt altına alınacaktır (Erkan Karaarslan, 2 Mayıs 

2012). Bu yönüyle tahakkuk esaslı muhasebe sistemi, PEB'in amaçlarından olan 

hesapverebilirliğin ve saydamlığın sağlamasında PEB sistemine veri oluşturulması 
açısından önemli bir yere sahiptir. Fakat ülkemizde uygulanan tahakkuk esaslı 

muhasebe sisteminde maliyet muhasebesinin olmaması, ciddi bir sorun teşkil 

etmektedir. Sistemde maliyet muhasebesine yer almaması kamu hizmetlerinin 

gerçek maliyetlerinin ne olduğu konusunda bir belirsizliğe yol açabilecektir. Maliyet 

muhasebesi sisteminin, PEB sistemine entegre edilmesi; sisteminin uygulanmasını 

kolaylaştıracak, verilerin güvenirliğini arttıracak ve sağlıklı analizler yapılmasına 

yardımcı olabilecektir.

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Kurumsal performansın etkin şekilde yönetilebilmesi; performans ölçütlerinin tespit 
edilerek, kurum performansının ölçülmesini zorunlu kılmaktadır. Performans 

ölçümü, kurumlann önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmada kullanılan 

girdi, çıktı ve sonuçlar arasında bir ilişki kurarak kurumun daha rasyonel karar 

alabilmesine imkânı sağlamaktadır. Bu açıdan PEB sisteminin başarılı bir şekilde 
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uygulanmasında, performans ölçü ve göstergelerinin başarılı bir şekilde saptanması 

önemlilik arz etmektedir.

PEB sisteminde kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında belirli hedeflerin 

kaynaklara yönlendirilmesi ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin değerlendirilmesi 

önemli bir unsurdur. Performans ölçüleri veya göstergelerinden oluşan performans 

bilgileri ilk aşamada kuruluş düzeyinde ölçülebilirken, bir sonraki aşamada merkezi 

kuruluşların katkılarıyla sektörel ve makro düzeyde ölçülüp 

değerlendirilebilmektedir. Ölçülerin ve verilerin doğruluk, kalite ve güvenilirliğinin 

sağlanması kritik önem taşıyan bir durum olmakla birlikte, hesapverme sorumluluğu 
bulunanlara, karar vericilere ve vatandaşlara tutarlı, karşılaştırılabilir, güvenilir ve 

kullanışlı bilgilerin aktarılması hayati bir konudur. Ancak, sistemin uygulanmasında 

önemli bir risk unsuru, ölçmenin kolayca gerçekleştirilecek bir süreç olmamasıdır 

(Demircan, 2006:58).

Kamu kesiminde sayısal olarak ölçülebilen çıktılar üreten kamu idarelerinin az 

olması, kurumda her zaman ölçülebilecek nitelikte bir performans hedefinin 
olmaması, PEB sisteminde her faaliyetin ölçülmesini güçleştirebilmektedir. Ayrıca 

çıktı-sonuç odaklı olan PEB sisteminde ölçülecek performans her zaman sonuç 

odaklı olmayabilir. Örneğin; üniversitelerin ölçebildiği performans, mezun olan 
öğrenci sayısıdır fakat sonuç odaklı performans ölçüsü işe yerleşen mezun sayısıdır. 

Bu konu hakkında üniversiteler her zaman gerekli bilgiye ulaşamadıklarından bu 

ölçüyü kullanamayacaklardır (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 214). Kurumda 

ölçülebilecek performans hedefinin belirlenmiş olması, PEB sisteminin başarılı bir 

şekilde uygulanması açısından önemlidir. Performans sonuçlarıyla hedefler 

ilişkllendirilerek ödeneklerin doğrudan doğruya gerçekleşen performans sonuçlarına 

göre dağıtılması, PEB'den beklenen faydaların gerçekleşmesini sağlayacaktır; ancak 

kamuda her birimin ölçülebilecek performansın net olmamakta ve teoride 

uygulanan bu sistemin pratikte uygulanamayabilmektedir.
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Performans ölçümüne dayanılarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirme 

sonuçlarına göre iyi performansın ödüllendirilmesi ve kötü performansın 
cezalandırılması etkinliği artırıcı bir yöntem olacaktır. Kamu çalışanlarına 

performans ölçümlerinin kötü bir şey olmadığı, PEB'In başarısı için çok önemli bir 

unsur olduğunun mutlaka anlatılması, bu konudaki şüphe ve kokuların giderilmesi 

sistemin uygulanışını kolaylaştıracaktır.

STRATEJİK PLANLAMAYLA İLGİLİ SORUNLAR

Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eden 

stratejik planlama; kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini, bunlara 

ulaşmak için uygulanacak politika ve yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Bu 

yönüyle kurum bütçesinin stratejik planda belirtilen amaç ve hedefleri ifade edecek 

şekilde hazırlanmasına rehberlik ederek PEB'in temel amaçlarından olan kaynak 

tahsisinde etkinlik ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine katkı sağlar 

(DPT, 2006 :7). PEB sisteminin başarısı, süreçte yer alan aktörlerin sistemi 

benimsemesi ve sisteme olan inancıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle stratejik 

planlamanın PEB sistemi için gerekli ve zorunlu bir unsur olduğunun öncelikle kamu 

çalışanları tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Stratejik plan hazırlamanın zor 

bir iş olması ve kurum yöneticilerine ağır sorumluluklar yüklemesi; yöneticilerin iş 

konusundaki yetkinliğini ön plana çıkarması, stratejik planlamanın kamu çalışanları 

tarafından benimsenmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden stratejik planlamanın 

kendisinden beklenen faydayı sağlaması, kamu çalışanların bu yöndeki inançlarına 
ve stratejik plan hazırlanmasında büyük sorumluluk sahibi olan yöneticilerin bu 

konuya gereken önemi vermesine bağlıdır.

Unutulmamalıdır ki kamu kuruluşlarında stratejik planlamanın başarısı, bir seferde 

yapılan ve statik nitelik taşıyan yasal düzenlemelerle sağlanamaz. Kuruluş 

düzeyinde stratejik planlamanın ayrıntılı olarak ele alınan amaçlara İstenilen katkıyı 
verebilmesi İçin elde edilen deneyim ve yapılan değerlendirmeler ışığında gerek 

sürecin tasarımında gerek uygulamasında ihtiyaç duyulan değişikliklerin sürekli 

olarak yapılması gerekir. (Erkan, 2008: 202). Stratejik planların doğru olarak 

düzenlenmesi; kamu kaynaklarının kullanımında performansa göre tahsisin 
yapılmasını ve kamu hizmetlerinin stratejik önceliklere göre belirlenmesini 

sağlayacaktır. Amacına uygun hazırlanmış stratejik plan; kurumsal stratejik 

öncelikleri doğru şekilde ortaya koyacak ve kamusal kaynakların performansa göre 

dağıtılmasını sağlayacaktır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Kamu mali yönetiminde hesapverebllirlik, mali saydamlık ve mail disiplinin 

sağlanması açısından son derece önemli olan PEB sistemi, mevcut kaynakların 

idarelerin amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmasını sağlayarak kamu 

kaynaklarında etkinliğin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Ülkemiz de kamu mali 

yönetiminde yaşanan bu gelişmelere paralel olarak 5018 sayılı Kanun ile kamu 

yönetiminde hesapverebilirliğin, mali saydamlığın ve mali disiplinin sağlaması 

amacıyla PEB sistemini benimsemiştir. Sistemin kendisinden beklenen faydaları 

sağlaması tüm yönleriyle uygulandığı takdirde mümkün olacaktır. Bu açıdan gerekil 

altyapı sağlanmadan sistemden büyük başarılar beklemek doğru bir yaklaşım 

değildir. PEB sistemi ülkemiz açısından değerlendirildiğinde sistemin başarısını 

olumsuz yönde etkileyen sorunların mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorunları 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

• 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çalışmalarında PEB ile ilgili bazı

düzenlemelerin yer almaması, kanunda yer alan bazı düzenlemelerin de net 
bir şekilde ifade edilmemiş olması PEB sisteminin hazırlık ve uygulama 

sürecinde birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

• Kamu kurumiarında çalışan personelde, geleneksel bütçe sisteminden kalma 

alışkanlıkların hâlâ devam ettiği görülmektedir.

• Kamu kurumiarında PEB sistemini uygulayacak nitelikli personel sayısı yeterli 
görülmemektedir.

• PEB uygulaması konusunda kamuda çalışan personel ve üst düzeydeki 
yöneticilere bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeyi sağlayacak eğitimlerin 

verilmesi konusunda daha çok çaba sarf edilmelidir.

• Elde edilen verilerin, sistemli ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesini 

sağlamak için güçlü bir teknolojik alt yapı ve bilgi işlem sistemlerine ihtiyaç 
vardır.

• Sistemde maliyet muhasebesinin yer almaması kamu hizmetlerinin gerçek 

maliyetlerinin ne olduğu konusunda bir belirsizliğe yol açabilecektir.

• Performans ölçümleri sonucunda ortaya çıkan performans sonuçlarının 

olumlu ya da olumsuz olmasının yaptırımı veya ödülü bulunmamaktadır.
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• PEB sisteminin temel unsurlarından biri olan stratejik planlamanın çalışanlar 
tarafından zor bir iş olarak görülmesi ve kurum yöneticilerine ağır 

sorumluluklar yüklemesi; yöneticilerin iş konusundaki yetkinliğini ön plana 

çıkarması, stratejik planlamanın kamu çalışanları tarafından benimsenmesini 

zorlaştırmaktadır.

PEB sisteminin kendisinden beklenen başarıyı sağlaması; yukarıda belirtilen sorun 
alanlarının çözümüne yönelik gerekli hukuki/idari düzenlemelerin sağlanması ve 

süreçte yer alan aktörlerin sistemi yeterince anlamaları ve benimsemeleriyle 
mümkündür. PEB sisteminin başarısını olumsuz etkilediği düşünülen sorunların 

çözümü için gerekli adımların atılması, sistemin amacına ulaşması açısından son 

derece önemlidir. Aksi takdirde Türkiye'de, 1973 yılında geçilen program bütçe 

deneyiminin başarısızlıkla sonuçlanması gibi PEB sisteminin de başarısızlıkla 

sonuçlanma ihtimali yüksektir.
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ÖZET

Yoksulluk genel olarak bir halkın ya da belirli bir kesiminin asgari yaşam 
standardına erişememe durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım asgari yaşam 
standardının ne olduğunu ve nasıl ölçüleceği sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. Yoksulluğun neden olduğu negatif dışsallıklann çözümünde ulusal 
önlemler ile küresel işbirliğine dayalı çabalar giderek önem kazanmaktadır. 
Çalışmada yoksullukla mücadele maliye politikası araçlarından vergi politikası 
özelinde gelir vergisinde vergi harcamaları değerlendirilecektir. Özellikle sosyal 
amaçlı vergi harcamaları bir gelir transferi yaratacağından yoksullukla mücadelede 
bir araç olarak değerlendirilebilecektir. Bu bağlamda OECD tarafından yayınlanan 
vergi harcamaları raporundaki veriler esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Gelir Vergisi, Vergi Harcamaları

YOKSULLUK KAVRAMI VE ÖLÇÜLMESİ

Yoksulluk basit bir matematiksel hesaplamaya dayanamayan ve tamamen insan 
yaşamını ilgilendiren bir olgu olduğundan üzerinde fikir birliğe varılmış kesin bir 
tanım bulunmamaktadır. En genel tanımlamayla yoksulluk bireyin asgari yaşam 
standardından yoksun kalmasıdır. Bu mahrumluk; barınma, yemek-içme, giyinme 
ihtiyaçlarını karşılayamama, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanamama ve kamu kurumlannın karar alma mekanizmalarına katılamamaya 
kadar uzan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilebilir (Aydın ve Turgay, 2011:251).

Dünya Bankası mutlak yoksulluk kavramına vurgu yaparak yoksulluğu belirli bir 
gelir düzeyine göre tanımlamaktadır (Coşkun ve Tireli;,2010:42). Bireyin gıda, 
giyim, barınak gibi basit İhtiyaçlarını karşılayamaması durumu mutlak yoksulluk 
olarak ifade edilmektedir. Ulusal gelir düzeyinden bağımsız olarak bir dolardan az 
gelir düzeyine sahip olunması mutlak yoksulluk olarak ifade edilmektedir 
(Uzun,2003:i56).Günde iki doların altında geliri olanlar ise yoksul olarak kabul 
edilmektedir.

Birleşmiş Milletler ise yoksulluk kavramını geniş bir boyutta tanımlamakta ve İnsani 
Gelişmişlik İndeksinden yararlanarak yoksulluğu ölçmeye çalışmaktadır. UNDP 
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)' ye göre yoksulluk; insani gelişme için 
zorunlu olan fırsatlardan (hayat boyu sağlık, özgürlük, kendine güven, ortalama bir 
hayat standardına sahip olma) yararlanamamak şeklinde tanımlanmıştır. UNDP;
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Beşeri Kalkınma İndeksinden yararlanarak yoksulluğu ölçmeye çalışmaktadır
(Uzun,2003:157).

Tablo l'de Dünya Bankasının 1 dolardan az gelire sahip olanlara göre tanımladığı 
mutlak yoksulluk bölgeler İtibariyle ele alınmıştır. Tablodan da görüleceği üzere 
yoksullukla mücadelede Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde ciddi başarılar elde 
edilmiştir. Oransal olarak dünya ölçeğinde bir azalma söz konusu olmasına karşılık, 
Güney Asya, Hindistan ve Alt Sahra Afrika'sındaki yoksulluk problemi hala 
ciddiyetini korumaktadır.

Tablo 1: Bölgelere Göre Gelir Düzeyine Göre Yoksulluk 1990-2008

Kaynak:(World Bank,2012:72)

Günde IŞ’dan daha az gelirle yaşayanların sayısı (milyon)

Bölgeler 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Doğu Asya Ve Pasifik 926 871 640 656 523 332 284

LÇin_____________ 683 633 443 446 363 212 173

Avrupa ve Merkezi Asya 9 14 18 18 11 6 2
Latin Amerika ve
Karayipler 3 53 54 60 63 48 37

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 13 12 12 14 12 10 9

Güney Asya 617 632 631 619 640 598 571

Hindistan 448 462 463 473 484 466 445

Alt Sahra Afrlkası 290 330 349 376 390 395 386

Toplam 1909 1910 1704 1743 1689 1389 1289

Günde IŞ’dan daha az gelirle yaşayan nüfusun oranı (yüzde)

Bölgeler 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

ı Doğu Asya Ve Pasifik 56,2 50,7 35,9 35,6 27,6 17,1 14,3

Çin 60,2 53,7 36,4 35,6 28,4 16,3 13,1

Avrupa ve Merkezi Asya 1,9 2,9 3,9 3,8 2,3 1,3 0,5
Latin Amerika ve
Karayipler 12,2 11,4 ıı,ı 11,9 11,9 8,7 6,5

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 5,8 4,8 4,8 5 4,2 3,5 2,7. .

Güney Asya 53,8 51,7 48,6 45,1 44,3 39,4 36

Hindistan 51,3 49,7 47,2 45,6 44,5 40,8 37,4

Alt Sahra Afrikası 56,5 59,4 58,1 57,9 55,7 52,3 47,5

Toplam 43J______ 41 34,8 34,1 30,8 25,1 22,4

Tablo 2'de 2011 yılı Beşeri (insani) Kalkınma İndeksi verileri değerlendirilmektedir. 
187 ülkenin verileri değerlendirilerek oluşturulan İndekste değerler eğitim, sağlık ve 
gelir kriterlerine göre belirlenmekte olup 0 ile 1 arasında değişim göstermektedir. 
İGE değeri 0-0,499 arasındaki ülkeler "Düşük İnsani Gelişmişlik", 0,500-0,799 
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arasında yer alan ülkeler "Orta İnsani Gelişmişlik" ve 0,800-1 değerleri arasında yer 
alan ülkeler de "Yüksek İnsani Gelişmişlik" kategorisinde bulunmaktadır. 1990 
yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
hazırlanan İnsani Gelişme Raporlarında ülkelerin yaşam kalitesi ve standardını 
değerlendiren bir ölçüm birimi olarak yer almaktadır. İnsani gelişme kavramına 
ilave olarak 1997 insani gelişme raporunda "İnsani Yoksulluk" kavramına yer 
verilerek, İnsani Yoksulluk Endeksi (Human Poverty Index) İle yoksulluk 
tanımlanmaya çalışılmıştır. İnsani yoksulluk endeksi bir ülkedeki yoksul sayısını ya 
da oranını göstermekten ziyade, yoksullukla mücadelede bir ülkenin aldığı yolu, 
yani yoksullukla mücadele politikalarının etkinliğini somut göstergeler ışığında 
ölçme olanağı vermektedir (Susam,2008:60)

Tablo 2: İnsani Kalkınma İndeksi'ne Göre Ülkeler (2011)

Kaynak: (UNDP,2011:127-130)

Sıra 
No Ülkeler

İnsani Kalkınma 
İndeksi Değeri 
2011

Doğumda 
Yaşam 
Beklentisi 
2011

Ort. Eğitim
Süresi 
2011

Kişi Başına 
GMSH (2005 
Rakamlarıyla
J___________

1 Norveç 0,943 81,1 12,6 45,557

2 Avustralya 0,929 81,9 12 34,431

3 Hollanda 0,91 80,7 11,6 36,402

4 ABD 0,91 78,5 12,4 43,017

29 Yunanistan 0,861 79,9 10,1 23,747

46 Hırvatistan 0,796 76,6 9,8 15,729

55 Bulgaristan 0,771 73,4 10,6 11,412

59 Sırbistan 0,766 74,5 10,2 10,236

70 Arnavutluk 0,739 76,9 10,4 7,803

74 Bosna Hersek 0,733 75,7 8,7 7,664

92 Türkiye 0,699 74 6,5 12,246

183 Çad 0,328 49,6 AŞ_________ 1,105

184 Mozambik 0,322 50,2 1,2 898

185 Burundi 0,316 50,4 2,7 368

186 Nijer 0,295 54,7 1,4 641

187 Kongo 0,286 48,4 3,5 280

YOKSULLUKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
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Yoksullukla mücadelede resmi kurumlar, sivil örgütler ve uluslararası kuruluşlar 
görev almaktadır. Küreselleşenin etkisiyle ulus devletlerin ve ülkelerin resmi 
kuruluşlarının yoksullukla mücadelede başarı şansları sınırlanmış ve küresel 
önlemlerin önemi daha da artmıştır.

Yoksullukla mücadele eden uluslararası kuruluşların başında Dünya Bankası 
gelmektedir. Dünya Bankası'nın yoksullukla mücadele stratejileri zaman içerisinde 
değişiklik göstermiştir. 196O'lı yıllarda Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerin 
sanayileşmesini hızlandırmak ve altyapı yatırımlarını arttırmaya yönelik programlar 
uygularken 1970'li yıllarda kırsal kalkınmaya önem verilmiştir. 1980'li yıllarda birçok 
gelişmekte olan ülkede borç stokunun artmasına bağlı olarak yaşanan 
istikrarsızlıklara çözüm olarak makro dengelerin sağlanmasına önem verilmiştir. 
İkinci plana atılan yoksullukla mücadele 199O'lı yıllara gelindiğinde tekrar Dünya 
Bankası'nın önem verdiği konular arasına girmiştir. 1990 yılında hazırlanan Dünya 
Kalkınma Raporu'nda yoksulluğu azaltmak için; (i)geniş tabanlı ekonomik büyüme, 
(ii)yoksullann beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve (iii) sosyal güvenlik ağlarının 
oluşturulması önerilmiştir (Çeştepe ve Genç,2011:57-58). Özellikle 2000 yılında 
hazırlanan Dünya Kalkınma Raporu'nda yoksullukla mücadelede ekonomik 
genişlemenin yanı sıra siyasi ve sosyal İlerlemenin de sağlanması gerekliliğinin altı 
çizilmektedir (Gökbunar ve Cura,2008:21). Yine Dünya Bankası tarafından yayınlanan 
2002 raporunda küreselleşme ile yoksulluğun azaldığına vurgu yapılarak yatırım, ve 
ticaret önündeki engellerin kaldırılması hususunda ulus devletlerin gerekli 
düzenlemeleri yapması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Dünya Bankası tarafından 
önerilen tüm stratejilerin vergi politikası ile doğrudan veya dolaylı olarak etkisi 
bulunmaktadır.

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VERGİ POLİTİKASI: GELİR VERGİSİNDE YER ALAN 
VERGİ HARCAMALARININ TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yoksullukla mücadelede ödeme gücünü esas alan bir vergi politikası uygulamak 
öncelikli hedeftir. Bu bağlamda gerek gelir gerekse de harcama ve servet üzerinden 
alınan vergiler yoksullukla mücadelede kullanılabilirken gelir vergisi sübjektif 
niteliğiyle yani kişisel ve ailevi durumları dikkate alan yapısı ile yoksullukla 
mücadele edilmesine olanak sağlamaktadır (Aydın ve Türgay, 2011:255).

Devletlerin vergi harcamaları yoluyla sosyo ekonomik hedeflere ulaşması da 
mümkündür. Vergi harcaması, bütçe dışı bir harcama olup, vergi kanunları 
tarafından oluşturan vergiyi hafifletici tedbirlerin tümüdür (Kraan, 2004:130). Ailen 
ve Tommasi'ye göre vergi harcaması; maliye politikalarında belirlenen ekonomik ve 
sosyal amaçlara ulaşmak, bireyleri ve firmaları belli faaliyetlere yönlendirmek için 
genel kabul görmüş vergi yapısından ayrılmayı ifade etmektedir. Vergi harcaması 
bu kapsamda vazgeçilen vergi geliridir (Ailen veTommasi, 2001;60)3.

3 Uygulamada vergi harcamaları şu şekilde yer almaktadır:

Vergi Muafiyet ve İstisnası: Vergiye tabi olması gereken gerçek veya tüzel kişilerin ve vergi 
konularının vergi kapsamı dışına çıkarılmasıdır.
Vergi Kredisi: Belirli bir miktarın vergi yükümlülüğünden düşülmesidir.
Oran İndirimi: Belirli bir mükellef grubu veya faaliyet için vergi oranlarının indirilmesidir.
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Bu anlamda sosyal amaçlı vergi harcamaları bir gelir transferi yaratacağından 
yoksullukla mücadelede kullanılabilecek bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışmamızda bu bağlamda gelir vergisinde yer alan vergi harcamalarının ülkeler 
açısından karşılaştırılması yapılacaktır.

Vergi harcamaları ve bu harcamaların etkilerini tespit etmede karşılaşılan 
güçlüklerin başında ülkelerin bu konuda sistemli bir raporlama sisteminin 
bulunmayışı gelmektedir. En sistematik raporlama, bazı OECD ülkeleri tarafından 
yapılmakta olup bu konuda en son rapor 2010 yılında OECCD tarafından yayımlanan 
"Tax Expenditures in OECD Countries"dir. Bu kapsamda çalışmamızda 2010 yılında 
yayınlanan rapordaki OECD ülkelerinde ve Türkiye'de Vergi harcamalarının gelişimi 
değerlendirilecektir.

A.Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Gelir Vergisi Harcamaları

Türkiye; uluslararası karşılaştırmalarda, yoksulluk göstergeleri açısından pek parlak 
bir durumda değildir. 24 Ocak 1980 kararları ile uygulamaya konulan program ile 
ekonomik ve toplumsal yapıda değişimler gerçekleşmiş ihracat artmıştır, tarım 
kesiminin ticaret hadlerinde ise daralma yaşanmaya başlamış ve özellikle de tarım 
kesimindeki ücretlerde daralma yaşanmıştır (Gürses,2007:62).

199O'lı yıllarda ardı ardına yaşanan krizler neticesinde ekonomide görülen 
daralmaya bağlı olarak işsizlik miktarında artış görülmüş ve gelir dağılımında 
yaşanan bozulmaya bağlı olarak yoksulluk oranında artış söz konusu olmuştur 
(Arpacıoğlu ve Yıldırım,2011:68).

Türkiye'de yoksulluğu ölçmeye ilişkin çalışmaların çok sınırlı olduğunu söylememiz 
mümkündür. Bu alandaki en yeni çalışmalardan birisi Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından 2010 yılında yapılan yoksulluk çalışmasıdır. 2002 yılından itibaren 
harcamaya dayalı mutlak yoksulluk göstergeleri ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını 
ortaya koyacak ve uluslararası karşılaştırmalara imkan verecek şekilde revize 
edilmiştir.

Tablo 3:Yoksulluk Sınırı Yöntemine Göre Fert Yoksulluk Oranları (2002- 
2010)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kişi Başına
Günlük 1$ altı 0,2 0,01 0,02 0,01 -
Kişi Başına
Günlük 2,15 $ 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21

Vergi Alacağının Ertelenmesi: Vergi ödemelerinin belirlenen bir başka tarihte tahsil 
edilmesidir.

İndirim: Vergiye tabı gelirin hesaplanmasında, vergi matrahından ilgili vergi kanunlarınca 
ekslltilebllmesine İzin verilen tutarlardır.
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altı

(1) Satınalma gücü paritesine (SGP) göre hesaplama yapılmıştır. 2010 yılı için 1 $'ın 
SGP'ne göre karşılığı olarak 0,990 TL kullanılmıştır.

(*) 2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır.

Kaynak: (TÜİK,2010)

2001 krizinin ardından uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve 
sonrasında uygulanan programlara bağlı olarak yoksulluk Türkiye genelinde 
yoksulluk oranında bir düşme görülmüştür. Söz konusu dönemdeki vergi 
harcamalarının gelişimini ise Tablo 4'de görmemiz mümkündür.

Tablo 4: Gelir Vergisi Kanununda Yer alan Vergi Harcamalarının Toplam
Vergi Harcamaları İçindeki Payı ____ ___________r_____ ______ ,

2006 2007 2008 2009 2010 2011

GVK'dakl Vergi Harcamaları Milyar TL (1) 2,533 2,798 3,143 9,729 10,840 10,818

Toplam Vergi Harcamaları Milyar TL (2) 8,592 8,854 9,772 14,684 15,540 17,565
Toplam Vergi Harcamaları içinde Gelir 
Vergisi Harcamalarının Payı (’/z) 0,29 0,31 0,32 0,66 0,69 0,61
Kaynak: Maliye Bakanlığı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Bütçe Kanunu ve Ekleri, 
2006, 2009, 2011 Vergi Harcama Tahminleri verilerinden hesaplanmıştır.
Çok yıllı bütçeleme uygulamalarıyla ve bütçe hesaplarında saydamlık ilkesi 
doğrultusunda, özellikle 2006 yılından itibaren bütçe ekleri olarak düzenli veri akışı 
sağlanan vergi harcamalarında artış eğilimi grafikten de izlenebilir. 2006 yılında 
%0,3 olan gelir vergisi içerisindeki vergi harcamalarının GSYH içindeki payı 2007 
yılında %0,8'e yükselmiş ve 2009'da daha önce saptanmamış bir seviyede 
tahminlenmiştir. 2008 yılı sonlarında küresel krizin etkilerini gidermeye yönelik 
düzenlemelerin yapılmasına bağlı olarak vergi harcamalarında bir artış söz konusu 
olmuştur. Yoksulluk oranları ile vergi harcamalarındaki değişim karşılıklı 
değerlendirildiğinde vergi harcamalarındaki art şa bağlı olarak yoksulluk oranlarının 
azaldığını söylememiz mümkündür.

B. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Yoksullukla Mücadelede Getir Vergisi 
Harcamaları

OECD ülkeleri arasında vergi harcamalarını raporlama konusunda en sistemli 
ülkelerden olan Hollanda, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Almanya UNDP tarafından yayımlanan Beşeri Kalkınma Endeksinde yüksek insani 
gelişmeye sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Söz konusu ülkelerde indeks 
değerlerinin 200 yılından itibaren artış trendi içerisinde olduğunu söylememiz 
mümkündür. Her ne kadar özellikle 2008 yılında yaşanan krizin ardından özellikle 
Amerika Birleşik Devletlerinde yoksulluk oranları 2000 yılına kıyasla bir artış 
göstermiş olsa da diğer yoksul ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyelerde 
seyretmektedir.

Tablo 5'de bu ülkelerin 2001 yılından itibaren gelir vergisi harcamalarındaki değişim 
gösterilmiş ve sonrasında ise bu değişimin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
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ülkelerde gelir vergisi harcamalarında görülen artışın temel nedeni ise 2008 krizinin 
ardından yaşanan gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermeye yöneliktir.

Tablo 5: Seçilmiş OECD Ülkelerinde, Türkiye ve Latin Amerika Ülkelerinde 
Gelir Vergisi Harcamalarının GSMH'ya Oranı

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kanada 4,67 4,71 4,95 5,44 5,77 6,26 6,51 6,54 6,54 - -

Almanya 0,34 0,29 0,29 0,26 - - -

Kore - - 1,79 1,83 - -

Hollanda - ı,ıı 1,02 0,99 0,99 0,98 0,97

İspanya - - 2,58 3,37 - -

Birleşik 
Krallık - 4,17 4

ABD - 7,26 6,83 6,33 6,34 AŞ1_ 6,19 6,17 5,8 5,92 6,25

Kaynak: (OECD, 2010:172-210 ve Villela vd.,2010:53).

Kanada: 1997'den bu yana vergi harcama raporları, cari yıl, geçmiş beş yıl vergi 
harcama tutarlarını ve izleyen iki yıl vergi harcama tahminlerini içermektedir. Her 
dört yılda bir vergi harcama listeleri ve tanımları yayınlanır. Kanada'da gelir vergisi 
açısından vergi harcamaları tablodan da izlenebilecektir. 1994 yılında gelir vergisi 
bünyesinde uygulanan vergi harcamaları 126 kalem iken 2004 yılına gelindiğinde 
143 kalem olarak raporlanmıştır. Dolayısıyla GSYH içerisinde vergi harcamalarının 
payının da 2001 yılında % 4,67 iken 2005 yılında % 5,77 ve 2009 yılına 
gelindiğinde % 6,54 olarak tahminlendiği görülmektedir. Bu değişimin görülmesinin 
nedeni; küresel krizin etkilerini hafifletmek için kişisel gelir vergisinde 2008 yılında 
oran indirimine gidilmesidir. Ayrıca yoksullara ve dar gelirlilere yönelik çeşitli 
düzenlemelerin de yapılmasıdır (Karakut, 2010:181).

Almanya: 2006 yılı sonrasında yapılan değişiklik ile "altın kural" uygulamasına 
bağlı olarak yeni sübvansiyonlar vergi harcamasından ziyade, yardım ve finansal 
destekler şeklinde verilmeli ve mutlaka karşılığı ödenmelidir. Ayrıca bir zaman 
sınırlaması içermeli ve süreç içerisinde tutarlarında azalma olmalıdır. Bu uygulama, 
Almanya'da vergi harcamalarının genişlemesine engel olmakta ve mali federalizmi 
güçlendirmektedir. Söz konusu altın kural gereği, gelir vergisi içerisindeki vergi 
harcamalarının GSYH'ya oranında azalma grafikte de izlenebilecektir. 2005 yılında 
% 0,34 olan payın 2008 yılında % 0,26 olarak tahminlendiği görülmektedir. 
Almanya'da "Gündem 2010" reform paketinin yürürlüğe konulması ile birlikte, 
gelirin vergi dışı kalan kısmı kişi başına 7.235 Euro'dan 7.664 Euro' ya çıkarılırken 
en düşük vergi oranı %19,9'dan %16'ya düşürülecektir (Gonca, 2005). Aynı 
zamanda Almanya'da 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan düzenlemeler ile birlikte 
çalışanların maaşlarında yapılan kesintilerde azalma söz konusu olacaktır. Bu 
gelişmelere bağlı olarak, izleyen yıllarda gelir vergisine yönelik vergi 
harcamalarında artış olacağı yönünde tahminler söz konusudur.
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Kore: Son yıllara kadar Kore, OECD'nin 1996 yılında yayımladığı Vergi Harcama 
Raporunu takip etmekte ve her yıl bütçeden ayrı olarak Vergi Harcama Raporu 
yayımlamaktadır. Fakat standart vergi sisteminin yerel özelliklerinden dolayı 
yayınlanan vergi harcama verilerinin toplam miktarı yansıtamadığı 
düşünülmektedir. OECD kaynaklı verilere de bakıldığında gelir vergisi bünyesinde 
uygulanan vergi harcamalarının 2006 ve 2007 yıllarındaki bilgilerine 
ulaşılabilmektedir. Kore'nin 2006 yılında % 1,79 olan gelir vergisindeki vergi 
harcamalarının GSYH'ya oranının 2007 yılında % 1,83 olarak tahminlenmiştir.

Hollanda: 2004 yılından itibaren Hollanda'da 5 yıllık süreçler dâhilinde vergi 
harcamalarının tahminlendiği görülür. Böyle bir uygulamaya gidilmesinin nedeni 
vergi harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması olarak değerlendirilebilir. 
Diğer taraftan, bu sayede vergi harcamalarına kıyasla daha az maliyetli mali 
enstrümanlarla hedeflere ulaşabilme imkânı olup olmadığı da sorgulanmaktadır. 
Hollanda'da gelir vergisi açısından vergi harcamalarının gelişimi incelendiğinde; 
2006 yılında % 1,11 olan payın, 2008'de % l'in altına düştüğü izlenmektedir. 
Sonraki yıllarda da vergi harcamalarının azaltılması hedefinin, 2012 yılı tahmininin 
% 0,97 olarak açıklanmasıyla desteklendiği ifade edilebilir.

İspanya: Gelir vergisindeki vergi harcamalanna ilişkin olarak sadece 2008 ve 2009 
yıllarının verilerine ulaşılabilmektedir. İki yıllık veriler incelendiğinde bir artış 
trendinin olduğu gözlenmektedir.

Birleşik Krallık: Gelir vergisindeki indirimler açısından sistem değerlendirildiğinde 
3 kategori söz konusudur. Yapısal indirimler olarak adlandırılan ilk sınıflandırma; 
kişisel gelir üzerinde çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik düzenlemeleri içerir. 
İkinci grup içerisinde yer alan vergi harcamaları ise; tam mükelleflerin sermaye 
kazançları ve ilk 8000 GBP (United Kingdom PoundJ'lik gelire ilişkin muafiyet ve 
istisnaları kapsar. Üçüncü grup ise; hem yapısal indirimleri hem de vergi 
harcamalarını kapsayan, çocuk yardımı, yaşlılık yardımı vb. uygulamaları kapsar 
(OECD, 2010:125). Birleşik Krallık'ta gelir vergisi kapsamındaki vergi 
harcamalarının gelişimiyle ilgili uzun zaman aralığını kapsayan veriye ulaşmak 
mümkün olmamıştır. 2006-2007 dönemi ve 2007-2008 dönemi olmak üzere iki 
tahmin bulunmaktadır. Söz konusu verilere göre; gelir vergisi kapsamında vergi 
harcamalarının GSYH'ya oranı % 4'ler civarındadır.

ABD: Elde edilen tüm gelirler için beyanname vermenin zorunlu olmadığı ülkede; 
çok düşük gelirli kişiler, hayır işleriyle uğraşan kuruluşlar (vakıflar) ve kiliseler (dini 
yerler, ibadethaneler) vergiden muaf tutulmakta ya da çok düşük oranlardan 
vergilendirilmektedir. Vergi tarifesi artan oranlıdır ve mükelleflerin medeni 
durumlarına ve ayrı ya da ortak beyanlarına göre değişen dört ayrı tarife yapısı 
bulunmaktadır. % 15 ila % 39.1 arasında değişen 5 ayrı vergi oranının uygulandığı 
görülür (Öz ve Akdemir, 2002:2). 2002 yılında % 7,26 olan payın giderek azaldığı 
2009'a gelindiğinde % 5,8 tahminlendiği görülür. Vergi harcamalarının 2002 
yılındaki bu yükselişi "The Victims of Terorism Tax Relief Act 2001" yasası ile 
açıklanabilmektedir. George W. Bush tarafından 23 Ocak 2002 tarihinde imzalanıp 
yürürlüğe giren bu yasa, 19 Nisan 1995'de Oklahama şehrinde meydana gelen 
patlamada, 11.09.2001 saldırılarında ve mektup kaynaklı şarbon ölümlerinde 
hayatını kaybeden üç binden fazla kurbanın aileleri ile ilgilidir. Söz konusu yasa ile
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360 milyon USD gelir kaybına uğranılacağı tahmin edilmektedir. Sadece gelir 
üzerinden alınan vergiler açısından yapılan hesaplamalara göre ABD federal 
hükümetinin 2002 yılında 133 madde başlığı altında toplam 717 milyar 543 USD 
tutarında vergi harcaması yapacağı tahmin edilmiştir. Bu tutar, ABD Federal 
Hükümeti'nin 2002 yılında elde edeceği gelirin %32'sine denk gelmektedir. Küresel 
krizin etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kurtarma paketlerinde gelir vergisi 
açısından oran indirimi gibi uygulamalar yer aldığından 2008 yılından itibaren 
ABD'de vergi harcamaları artış trendi içerisine girmiştir. Bu artış eğilimine bağlı 
olarak, vergi harcamaları 2011 yılında % 6,25 olarak kaydedilmiş

SONUÇ

Yoksulluk neden ve sonuçları ile tüm dünyayı ilgilendiren çok yönlü bir sorundur. Bu 
sorunun çözümünde geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmeli ve işbirliğine 
gidilmelidir. Vergi politikası ise yoksulluk probleminin çözümünde kamu otoritesinin 
kullanabileceği araçlardan biridir. Ancak şimdiye kadar vergi politikası ile yapılan 
düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Vergi politikası yoluyla yoksulluk sorunun 
çözülebilmesi için gelir dağılımındaki farklılıkları dikkate alacak düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.

Vergi politikasının alt bileşenlerinden olan vergi harcamaları ile yoksullukla 
mücadele etmek söz konusudur. Sosyal nitelikteki vergi harcamaları yaratacağı gelir 
transferi ile yoksul kimselerin gelir düzeylerinde göreli bir iyileşme yaratabilecektir. 
Vergi harcamaları politikasında ücretlilerin en az geçim indirimi dahilindeki 
gelirlerinin vergi dışı bırakılması, evlilik ve doğum gibi sebeplerle yapılan ödemelerin 
vergi dışı bırakılması vb. istisna, muafiyet ve indirim uygulamalarıyla yoksullukla 
belirli ölçüde mücadele edilmesi mümkündür. Bu noktada dikkat edilmesi gereken 
husus hesap verilebilirliğe ve şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi ve mali disiplini 
zedeleyici uygulamalardan kaçınılmasıdır.

Çalışmada incelenen ülkeler değerlendirildiğinde gelir vergisi harcamalarının bir 
artış trendi içerisinde olduğunu söylememiz mümkündür. Bu artışın başlıca 
nedenleri arasında İse 2008 Küresel Krizinin ardından bozulan gelir dağılımını 
düzeltmek ve yoksullukla mücadele etmektir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ HARCAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ 
GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Birol KOVANCILAR

Arş. Gör. Aslıhan ÖZEL

ÖZET

Kültür insanların aktiviteleri içerisinde önemli etkiye sahip olgulardan biridir. İnsanı 
niteleyerek kişinin toplumdaki yerini, statüsünü ve değerini belirlemesini 
sağlamaktadır. Bireyler kültürel aktivitelere katılarak hem kendi niteliklerini 
geliştirmekte, hem de boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirip kötü huylar ve 
alışkanlıklar edinmekten kaçınmaktadırlar. Bireyler aynı zamanda bu özellikleriyle 
çalışma alanında daha rahat iş bulabilmekte ya da ücret avantajı elde 
edebilmektedirler. Yüksek kültüre sahip İnsanlardan oluşan bir toplum, demokrasi, 
eşitlik, hoşgörü, tolerans ve insan haklan alanlarında da daha bilinçli olacak ve 
ekonomik gelişme gerçekleşecektir.

Kültür ideolojik bir yapıya sahip olduğundan insanları hatta toplumlan yönlendirmek 
için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Kültür, siyaset alanında oldukça sık 
başvurulan bir araçtır. Değişen siyasi ve ekonomik yapı kültür ve kültürün 
unsurlarıyla bireylere aktarılmaktadır. Devletler, kültürün ve kültürü oluşturan 
unsurların ekonomik, sosyal ve siyasi önemi nedeniyle, kültürel alanlara doğrudan 
veya dolaylı finansman sağlamaktadır.

Çalışmanın amacı 2006-2011 yılları arasında Türkiye'de ekonomik ve fonksiyonel 
sınıflandırma içinde yer alan Dinlenme, kültür ve din hizmetlerine ait harcamaları 
incelemektir. Kamu mâliyesi alanında, kamu harcamalarının analizi kamu kesiminin 
büyüklüğü ve niteliği hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda kamu harcama 
kalemlerinden biri olan dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin gelişiminin incelenmesi 
ve yorumlanması, hizmetin yeri ve önemi hakkında yorum yapılmasına imkân 
tanıyacaktır.

KÜLTÜRÜN TANIMI

Kültür sözcüğü Latince'de "Colere", sürmek, ekip biçmek; "Cultura" ise ekin 
anlamında kullanılmaktadır. 17. yüzyıla kadar aynı anlamda kullanılan sözcük ilk 
kez Voltalre, tarafından insan zekasının gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi 
anlamında kullanılmıştır(Güvenç, 2003:96).

"Latince toprağa bir şeyler ekip ürün almak üretmek anlamlarına gelen ve Türkçe'de 
kültür olarak nitelendirilen sözcüğün yedi değişik anlamı bulunmaktadır (Turan, 
1990:11):
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a) Tarımda: ekin, ürün;

b) Tıpta: Uygun koşullarda bir mikrop türünü üretmek;

c) Tarih öncesi dönemler için: İnsan eliyle yapılmış ve ortak nitelikleri 
bulunan eşyalar topluluğu İle belirlenen evreler, çağlar;

d) Belli bir konuda edinilmiş geniş ve sistemli bilgi;

e) Eleştirme, değerlendirme, zevk alma yetilerinin geliştirilmiş olması 
durumu;

f) Bir topluma, ulusa ya da uluslar topluluğuna özgü düşünce, davranış 
ve sanat yapıtlarının tümü;

g) Tarihsel gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddesel ve tinsel 
(manevi) değerlerle bunları yaratma ve bir sonraki kuşaklara aktarılan 
araçların tümü"

Kültür, özel felsefe disiplinlerinin konuları olan dil, din, bilim, teknik, sanat, ahlak, 
devlet, siyaset, estetik vd. bir dizi fenomenden oluşmaktadır. (Özlem,2008:153) Bu 
tanımlarına bakarak kültürü; insanlığın çeşitli tarihsel dönemler veya çeşitli 
toplumlara özgü olan tüm duyuş, seziş, düşünüş tarzlarının dil, din, teknik, sanat, 
ekonomi, mitos, bilim ve felsefe formları içinde kendini dışa vurması olarak 
tanımlayabiliriz. (Özlem, 2008:157)

KÜLTÜR MAL VE HİZMETİNİN KAMU KESİMİ TARAFINDAN SUNULMASININ 
NEDENLERİ

Kültür mal ve hizmetinin kamu kesimi tarafından sunulmasının gerekçelerinin 
başında yaydığı pozitif dışsallıklar ve erdemli mal niteliği gelmektedir. Ayrıca beşeri 
sermaye ve sosyal sermaye niteliği de kültürün kamu kesimi tarafından sunulması 
ya da desteklenmesinin gerekçelerindendir.

Ayrıca piyasa, kültürel kamusal malların optimal düzeyde dağılımında başarısız 
olacaktır. Bu durumda devlet sübvansiyonlar, vergi teşvikleri, düzenlemeler ya da 
kamu kesimince sunumu şeklindeki araçları kullanarak kültürel malların uygun bir 
biçimde dağılımının sağlanması için adım atmalıdır. Bu konuya ilişkin bir sav, 
kültürel malların sosyal kültürel sermaye oluşturduğu ve pozitif dışsallığının 
bulunmasından dolayı, yalnızca onu tüketen bireye değil geniş açıdan bulunduğu 
topluma da fayda sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı hükümetlerin 
bu tür kültürel mal ve hizmetleri sübvanse etmesi gerektiği 
savunulabilmektedir.(Kovancılar ve Kahriman, 2007:25)

Özellikle gelişen teknoloji ve iletişim araçlarıyla yayılan ve etki alanını genişleten 
kültür, gün geçtikçe insan hayatını daha da etkilemekte ve aynı zamanda içerik 
değiştirmektedir. Geçmiş yıllarda daha çok sanat ve alanlarıyla bağdaştırılan bu 
olgu artık günümüzde daha teknolojik araçlarla ifade edilmektedir. Kültürün 
üretiminde ve tüketiminde teknoloji büyük bir ekonomik alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Dışsallıklar Çerçevesinde Kültür
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Marshall, 189O'lı yıllarda yayınladığı "Ekonominin Prensipleri" adlı eserinde dışsal 
faydayı, "herhangi bir mal veya hizmet piyasasında endüstri yoğunlaşması 
sonucunda, endüstriye giren firmanın önceki firmaların ortalama üretim 
maliyetlerinin azalmasına neden olması" durumunda ortaya çıkan fayda olarak 
tanımlamaktadır. Harcamalarda belli bir artış yapıldığı zaman üretimin oransal 
olarak artmasına neden olan etkileri "içsel ekonomiler" (internal economies) ve 
"dışsal ekonomiler" (external economies) olarak iki gruba ayırmıştır. (Marshall, 
1922:265-266)

Devlet müdahalesinde sanat eserlerinin üretim ve tüketimiyle ilgili "dışsallıklar" 
temel bir sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. Dışsallıklara devlet müdahalesinin 
nedenleri şöyle sıralanmaktadır (Kovancılar, ve Kahrlman, 2007:31) :

• insanlar doğrudan iştirak etmeseler de kültür ve sanat faaliyetlerinden 
yerel veya ulusal düzeyde gurur duyabilirler,

• Kültürel ve sanatsal yaratıcılığın sonucu olan sanat dışı alanlardaki 
yeniliklerden faydalanabilirler,

• Kültür ve sanatın desteklendiği bir toplum yapısı, insanlara çıktılarından 
zevk alabilecekleri bir günü seçme imkanı sağlayarak bireylere artmış bir 
refah duygusu sağlayabilir,

• bireylerin gelecek nesillere kültürel ve sanatsal miras bırakma isteği bir 
diğer neden olabilir.

Devlet müdahalesi malın özel faydası ile sosyal faydası ya da özel maliyeti ile 
sosyal maliyeti arasında fark olduğu zaman gerekli olmaktadır. Devlet müdahalesi 
sonucunu ortaya çıkaran, değerlendirilmiş ya da erdemli mal ve hizmetler, yarı 
kamusal mal ve hizmetlerin temel örneğidir. Tüketimleri sonucu dış fayda doğan 
mal ve hizmetler olarak tanımlanabilirler(Batırel, 2007:39).

Bir diğer açıdan devlet desteği, sanatın ve sanatçının bağımsızlığı bakımından her 
zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla doğrudan devlet desteği yerine 
talep cephesini artıracak politikaların oluşturulması bağımsız bir kültürel ortam 
yaratmak açısından olumlu sonuçlar da doğurabilecektir. (Akdede, 2011:38)

Erdemli Mal Niteliği İle Kültür

"Musgrave tarafından erdemli mallar (merit goods) kavramı tanımlanmış ve 
kapsamı belirlenmiştir. Erdemli mal ve hizmetler kamusal mal ve hizmet tanımına 
uymadıkları halde; piyasa ekonomisince sunulmaları halinde yeterince 
tüketil mey ecekleri endişesi ile kamu bütçelerinden finanse edilen mal ve 
hizmetlerdir. Erdemli mallar, toplum üyeleri talep etmeseler dahi sunulması gereken 
mallar olarak tanımlanmıştır. Güzel sanatlara devlet desteği de bu temel üzerine 
yaslanmaktadır. Opera ve konserlere katılan bireyler, bu mal ve hizmetlerin 
sunumunun maliyetine katılmak için ödeme yapmaya yeteri kadar İstekli değillerse, 
bu mal ve hizmetler kamu sektörü tarafından sunulmalıdır"(Rosen, 1998:52). Sanat 
ve kültür hizmetleri, kamu konutları, sosyal tesisler, okul kitapları, toplu konut 
hizmetleri, dinlence yerleri ve parklar, öğrenci yurtları, kreşler vs. gibi mal ve 
hizmetler erdemli mallar kapsamında değerlendirilmektedir.
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Beşeri Sermaye Niteliği İle Kültür

Bazı durumlarda beşeri sermayenin ekonomideki tanımlan, kültürü açık biçimde 
beşeri sermayenin bir bileşeni olarak kabul etmektedir. Bazı ekonomistler beşeri 
sermayeden, insanlarda depolanan eğitim, beceriler, kültür ve bilgi yığını olarak 
bahsetmektedir (Costanza ve Daly, 1992:38). Bazı ekonomistler, çeşitli olguların 
ampirik açıklamalarını araştınrken, beşeri sermayeyi kültürü de içerecek biçimde 
geliştirmişlerdir. Bazı yazarlar, genel beşeri sermaye değişkenleri kontrol edildikten 
sonra, kültürü açıklanamayan gelir boşluğu olarak tanımlamışlardır (Chisvvick, 
1983:325). Niteliği gereği kültürün beşeri sermayeden bağımsız değerlendirmesi 
mümkün olmamaktadır (Throsby, 1999:4).

Bir diğer görüş ise dinlenme, kültür ve din hizmetlerinin beşeri gelişmeye katkısının 
dolaylı olduğuna ilişkindir. Bu harcama kaleminin kapsamına bireysel ve toplumsal 
moral hizmetleri girmektedir. Bireyler boş zamanlarını değerlendirerek yaşamlarını 
kendileri için yararlı ve doyurucu bir biçimde sürdürmekte ve kendilerini 
yenileyebilmesine olanak sağlamaktadır (Erdoğdu, 2009:326).

Sosyal Sermaye Niteliği İle Kültür

En iyi bilinen ve en açıklayıcı tanımlardan biri Putnam'ın çalışmasında 
bulunmaktadır. Buna göre Sosyal Sermaye; toplumu oluşturan fertler, sivil toplum 
örgütleri ve kamu kurumlan arasındaki koordinasyon faaliyetlerini güven, norm ve 
iletişim ağı özellikleri ile kolaylaştırarak toplumun üretkenliğini arttıran, toplumsal 
örgütlenmenin özelliklerini ifade etmektedir. (Temple, 2001:125)

Sosyal sermaye kavramı, modern anlamda sosyolog James Coleman tarafından 
1988 yılında yazılmış olan makalede tanımlanmıştır. Coleman bu makalesinde 
gençlerin okuldan ayrılma problemlerinin nedenlerini değerlendirirken aile geçmişi 
ile ilgili kavramlar arasında tanımlama yapmıştır: Finansal sermaye, beşeri 
sermaye ve sosyal sermaye. Finansal sermaye çocuğun eğitimi için gerekli olan 
refahı veya gelir düzeyini yani finansal olanağı ifade etmektedir. Beşeri sermaye 
ailenin eğitim düzeyini ve öğrenme için etkili bir çevre yaratabilmesini 
açıklamaktadır. Sosyal sermaye ise çocuk ile aile arasındaki yakın ilişkinin yanında 
evin ve okulun ait olduğu toplumun sürekliliğini de göstermektedir. (Coleman, 1988: 
110)

Sahne ve gösteri sanatları devlet ve diğer kamu kuruluşları tarafından 
desteklenmektedir. Çünkü bu tür sanatlar yüksek kültürel değerler içermekte ve 
sosyal sermayenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.(Akdede, 2011:39)

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

1995 yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim 
Projesi kapsamında yeni bir bütçe sınıflandırması üzerine çalışmalar başlatılmış, 
1998 yılında IMF uzmanlarıyla birlikte çalışılarak GFS (Government Finance 
Statistics / Devlet Mali İstatistikleri) esasına dayalı bir sınıflandırma modeli ortaya 
konulmuştur. Avrupa Birliğine katılım sürecinde bütçe kodlamasının uluslararası 
standartlara uygun hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve 1998 yılında 
tamamlanmış olan yeni bütçe kod yapısı yeniden gözden geçirilerek GFS deki 
değişikliklere ve Avrupa Birliğinde uygulanan ESA'95 (European System of
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İntegrated Economic Accounts) standardına uygun hale getirilmiştir. Yeni bütçe 
kodlamasının getirdiği önemli yenilikler, detaylı bir kurumsal kodlamayla program 
sorumlularının tespitine imkân vermesi, mevcut bütçede var olmayan fonksiyonel 
sınıflandırmanın sağlanması, aynı kodlamanın konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki 
kuruluşlarda da uygulanabilir olması, uluslararası karşılaştırmalara imkân vermesi 
ve ölçmeye ve analize elverişli olması olarak sıralanabilir. Bu özellikleri ve özellikle 
de analize elverişli istatistik! veriler üretmeye imkân vermesi nedenleriyle yeni 
bütçe kodlaması Analitik Bütçe Sınıflandırması olarak adlandırılmıştır. (Bümko, 2012)

Nihayetinde 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile 1927'den beri uygulanan Genel Muhasebe Kanunu'nun 
uygulamaları terk edilmiştir. Bütçe sistemimiz uluslararası standartlara göre 
yeniden düzenlenmiş, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu mali yönetiminin 
sağlanması, Avrupa Birliği ile uyumlu bir mali yönetim ve kontrol sisteminin 
kurulması amaçlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği 
yeniliklerden birisi de, kamu harcamalarında ekonomik sınıflandırmanın yanı sıra 
fonksiyonel sınıflandırmayı bütçe istemine getirmesidir. Kamu harcamalarının 
fonksiyonel sınıflandırılması ile kamu harcamalarını fonksiyonlarına göre analiz 
edebilme ve değerlendirme yapabilme olanağı doğmuştur. Kanun'a göre kamu 
harcamaları 10 temel fonksiyon altında sınıflandırılmıştır:

1. Genel kamu hizmetleri

2. Savunma hizmetleri

3. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

4. Ekonomik işler ve hizmetler

5. Çevre koruma hizmetleri

6. İskân ve toplum refahı hizmetleri

7. Sağlık hizmetleri

8. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri

9. Eğitim hizmetleri

10. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri

Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü COFOG (Classification of Functions of 
Government) sınıflandırma sistemine göre eğlence, kültür ve din için devlet giderleri 
kolektif temelde sağlanan hizmetlerin bireysel, hane halkı ve kolektif temelde 
sağlanan hizmetlerin harcamalarını içerir. Müşterek hizmetler bir bütün olarak 
topluma sunulmaktadır. Bu hizmetler hükümet politikalarının yönetimi; mevzuatın 
hazırlanması ve uygulanması; eğlence ve kültür hizmetleri sağlamak için 
standartlar; dinlenme, kültür ve din işleri ve hizmetleri sağlamak için deneysel 
geliştirmeler ve uygulamalı araştırmalar gibi faaliyetleri içermektedir, (ünstats, 2012)
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Bu çalışmada dinlenme, kültür ve din hizmetleri kamu harcamaları bu sınıflandırma 
çerçevesinde merkezi hükümet ve yerel yönetimler harcama kalemlerine göre 
2006-2011 yılları arasında analiz edilmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.

TÜRKİYE'DE DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİNİN SUNULMASI

Türkiye'de Kültür politikaları, 1971 yılına kadar hükümet programlarında belirtildiği 
üzere ağırlığı Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere daha çok çeşitli devlet kuruluşları 
tarafından gerçekleştirmiş, 1971 yılından sonra Kültür Bakanlığı ülke düzeyinde 
kültür faaliyetlerini yaymak için geniş ölçüde çalışmalara başlamıştır.

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na göre genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri: merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 
güvenlik kurumlan ve mahallî idareleri kapsamaktadır. Merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri: genel bütçeli, özel bütçeli (üniversiteler ve diğer özel 
bütçeli idareler) idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar; sosyal güvenlik 
kurumlan ve mahallî idarelerdir.

Merkezi yönetim kapsamında dinlenme, kültür ve din hizmetlerini sunan genel 
bütçeli kamu idareleri: Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı; 
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın-Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'dür. Özel bütçeli kamu idareleri kapsamında ise yükseköğretim 
kurumlan ile, diğer özel bütçeli idareler içinde yer alan Atatürk Dil, Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından sunulmaktadır. Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar kapsamında ise 
Radyo ve Televizyon Üst Kurumu tarafından bu hizmet kalemi 
değerlendirilmektedir. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları sosyal 
güvenlik kuruluşlan tarafından yapılmamaktadır. Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar 
da dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamalarını gerçekleştirmektedir.

2006-2011 Yılları Arasında Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerin 
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Gelişimi

"Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" harcamalarının gelişimi, toplam bütçe ve GSYH 
içerisindeki payları merkezi yönetim ve yerel yönetim bütçeleri çerçevesinde 
değerlendirilecektir.

Tablo 1: Merkezi Yönetim "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" Harcamalarının Gelişimi 
(2006-2011 yıllan arası), (Bin TL)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 HARCAMALAR 178.126.033 204.067.683 227.030.562 268.219.185 294.358.724 313.301.823
■ ■ . J

VIII-D İNLEN M E. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 2.811.454 3.278.530 3.864.526 4.593.035 5.442.435 6.615.819 1 

-
Dinlenme ve Spor HOmeUen 306.620 400.746 490.487 660.602 1.080.763 1.231.988 ’

Kültür Hizmetleri 782.248 866.484 1.049.437 1.044.290 1303.190 1.599.757

Yayın ve Yayım Hizmetleri 211.679 184.717 167372 204.747 234.997 330.100
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1 Om Hizmetleri 1.473.858 1.791.435 2.120.828 2.581.762 2.763.469 3.429.539

Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Htz 37.049 35 148 36.202 101.634 60.016 24.435

GSYH 7S8.390.78S 843.178.421 950.534.251 952.634.796 1.103.749.801

______________

1.281.453.519

Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6ClB43F 
F35F2AAE4FS4DAF9B'dakl tablolardan yararlanılarak düzenlenmiştir. (Erişim tarihi: 11.06.2012)

Tablo l'de 2006-2011 yılları arasında cari fiyatlarla merkezi yönetim "Dinlenme, 
Kültür ve Din Hizmetleri" harcamalarının gelişimi incelendiğinde yıllar itibariyle gözle 
görülür bir artış olduğu görülmektedir. Ancak Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 
içerisinde en büyük payın Din Hizmetlerine alt olduğu görülmektedir. Kültür 
hizmetleri ikinci sırada yer almaktadır. Cari olarak bu rakamlar genel olarak gelişim 
süreceğini gösterdiğinden, bu harcamaların toplam harcamalar ve GSYH İçindeki 
gelişimleri Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2: Merkezi Yönetim "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinin" GSYH ve Bütçe 
İçerisindeki Gelişimi (2006-2011 yılları arası), (%)

GSYH PAYI (%) BÜTÇE PAYI (96)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HARCAMALAR 23,487 24,202 23,885 28,156 26,669 24,449

VIII-DİNUfNME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,371 0,389 0,407 0,482 0,493 0,516 1,578 1,607 1,702 1,712 1,849 2,112

Önlenme ve Spor HizmeOen 0,040 0,048 0,052 0,069 0,098 0,096 0,172 0,196 0,216 0,246 0,367 0,393

KOltûr Hizmetten 0,103 0,103 0.11 0,11 0,118 0,125 0,439 0,425 0,462 0,389 0,443 0,511

Yayın ve Yayım Hizmetleri 0,028 0,022 0,018 0,021 0,021 0,026 0,119 0,091 0,074 0,076 0,08 0,105

Dm Hizmetleri 0,194 0,212 0,223 0,271 0.25 0,268 0,827 0,878 0,934 0,963 0,939 1,095

Sınıflandırmaya Gitmeyen Dinlenme. KOitûr ve Din Hiz. 0,005 0,004 0,004 0,011 0.005 0,002 0,021 0,017 0,016 0,038 0.02 0,008

1OO 100 100 100 1OO 1OO 100 100 100 100 1OO 100

Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6 
ClB43FF35F2AAE4F54DAF9B'dakl tablolardan yararlanılarak düzenlenmiştir. (Erişim tarihi: 
11.06.2012)

Tablo 2'de görüldüğü gibi, 2006-2011 yılları arasında merkezi yönetim "Dinlenme, 
Kültür ve Din Hizmetleri" harcamalarının merkezi bütçe içindeki payı ortalama 
%1,76'dır. 2006 yılında % 1,578 olarak gerçekleşen bu oran, herhangi bir azalma 
göstermeksizin 2011 yılında 2,112'ye ulaşmıştır. Ancak Din Hizmetleri'nin ardından 
gelen Kültür Hizmetleri'nin gelişimi incelendiğinde 2006 yılında %0,439 olarak 
gerçekleşen oran 2008 yılına kadar artış göstermiş, 2009 yılında %0,389 olarak 
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gerçekleşmiş ve ilerleyen yıllarda artış trendine girerek 2011 yılında 0,511 olarak 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 2009 yılında azalan Kültür Hizmetleri'nin bütçe 
içerisindeki oranının, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri'nin bütçe içerisindeki artış 
trendinde olarak görünmesinin sebebi diğer alt kalemlerde artış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, görülmektedir ki kültür hizmetlerinin desteklenmesi 
Din Hizmetleri, Dinlenme ve Spor Hizmetleri, Yayın ve Yayım Hizmetleri ve 
Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri kadar 
önemsenmemektedir.

2006-2011 yılları arasında merkezi yönetim "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" 
harcamalarının GSYH içindeki payı ise ortalama %0,4 olarak gerçekleşmiştir. 2006 
yılında % 0,371 olarak gerçekleşen bu oran, giderek artarak 2011 yılında 
%0,516'ya ulaşmıştır. Kültür Hizmetleri'nin GSYH içerisindeki gelişimi 
incelendiğinde 2006 ve 2007 yıllarında % 0,103 olarak gerçekleşen bu oranın 2008 
ve 2009 yıllarında %0,110'a yükseldiği, 2010 yılında %0,118, 2011 yılında %0,125 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kültür Hizmetleri'nin GSYH içerisindeki payının 
da bütçe içerisindeki payı gibi Din Hizmetleri'nin ardından geldiği görülmektedir.

Tablo 3: İl Özel İdareleri ve Belediyelerin “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinin" Gelişimi 
(2006-2011 yılları arası), (Bin TL)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

İL ÖZEL İDARELERİNİN TOPLAM HARCAMALARI 5.662.057 6.177.932 6.838.966 5.278.591 8.652.767 10.216.828

BELEDİYELERİN TOPLAM HARCAMALARI 21.640.204 25.832.553 30.959.084 20.467.947 34.510.288 41.188.636

İL ÖZEL İDARELERİ 352.909 222.240 213.004 158.934 289.196 398.543

TÛM BELEDİYELER (A+B+C) 1.072.692 1.329.490 1.668.644 1.044.198 1.794.102 2.460.906

İL BELEDİYELERİ (A+B) 713.048 836.371 999.368 686.668 1.008.937 1.333.437

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ (Â) 619.080 694.684 827.322 591.780 803.808 1.063.498

B-ŞEHİR DIŞINDAKİ İL BLD. (B) 93.968 141.687 172.046 94.868 205.129 269.939

İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ ( C) 359.644 493.119 669.276 357.530 785.165 1.127.469

GSYH 758.390.785 843.178.421 950.534.251 952.634.796 1.103.749.801 1.281.453.519

Kaynak:https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khb_yenl?_afrLoop=2646472135860 
463&_afrWlndowMode=0&_adf.ctrl-state=g0f4dmozf_78'dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
(Erişim tarihi: 11.06.2012)

Yerel yönetimler tarafından da sunulan "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" 
harcamalarının gelişimi Tablo 3 ve Tablo 4'de sunulmuştur. Cari fiyatlarla 
harcamaların gelişimi kaynağımızda sadece "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" 
ana kalemi olarak sunulmakta olduğundan, çalışmamız da ulaşılan veriler ışığında 
değerlendirilecektir. Bu aşamada, "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" 
harcamalarının gelişimi İl Özel İdareleri, İl Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri, 
Büyükşehir Dışındaki İl Belediyeleri İle İlçe ve Belde Belediyeleri çerçevesinde 
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değerlendirilmiştir. Tablo 3'de, gerek İl Özel İdareleri, gerekse Belediyelerin 
harcamaları incelendiğinde 2006 yılından itibaren artış trendinde olan harcamaların 
2009 yılında bir düşüş yaşadığı, ilerleyen yıllarda yine artış trendine girdiği 
görülmektedir. Bunun 2008 yılında yaşanan Global Kriz'in etkilerinin 2009 yılında 
hissedilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 2009 yılında GSYH artışı da, 2008 
yılına göre oldukça az olmuştur.

Tablo 4: İl Özel İdareleri ve Belediyelerin "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinin" GSYH ve 
Bütçe İçerisindeki Gelişimi (2006-2011 yılları arası), (%)

GSYH PAYI (%) BÜTÇE PAYI(%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011

İL ÖZEL İDARELERİ 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 6,23 3,60 3,11 3,01 3,34 3,90

TÜM BELEDİYELER (A+B+C) 0,14 0.16 0,18 0.11 0,16 0,19 4,96 5,15 5,39 5,10 5,20 5,97

İL BELEDİYELERİ (A+B) 0,09 0,10 0,11 0,07 0,09 0,10 3,30 3,24 3,23 3,35 2,92 3,24

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ (A) 0,08 0,08 0,09 0,06 0,07 0,08 2,86 2,69 2,67 2,89 2,33 2,58

B.ŞEHİR DIŞINDAKİ İL BLD. (B) 0,01 0.02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,43 0,55 0,56 0,46 0,59 0,66

İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ ( C) 0,05 0,06 0,07 0,04 0,07 0,09 1,66 1,91 2,16 1,75 2,28 2,74

GSYH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kaynak:https://portal. muhasebat. gov.tr/mgmportal/faces/khb_yenl?afrLoop=2646472135860 
463&._afrWlndowMode=0&_adf.ctrl-state=g0f4dmozf_78'dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
(Erişim tarihi: 11.06.2012)

2006-2011 yılları arasında yerel yönetimlerin "Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" 
harcamalarının toplam bütçeleri içindeki payı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tablo 
4'de, İl Özel İdarelerinin toplam bütçesi içerisinde "Dinlenme, Kültür ve Din 
Hizmetleri"'nin payının 2006 yılında %6,23 olarak gerçekleştiği, 2007 yılında büyük 
bir düşüş yaşandığı ve ardından gelen yıllarda -2009 yılı hariç- artış gerçekleştiği 
görülmektedir. 2007 yılındaki düşüş bütçe sistemindeki değişikliklerden 
kaynaklanmaktadır. 2009 yılındaki düşüş ise yukarıda da belirtildiği gibi 2008 Global 
Krizinin etkilerinden kaynaklanmaktadır. GSYH içerisindeki paylar da bütçe 
içerisindeki paylarla paralellik göstermekte ve ortalama %0,03 oranında 
gerçekleşmektedir. Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Dışındaki İl Belediyeleri ile 
İlçe ve Belde Belediyeleri'nden oluşan Tüm Belediyeler toplam bütçeleri içerisinde 
"Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri" harcamalarının payı 2006 yılında %4,96 olarak 
gerçekleşmiş ve yıllar itibariyle artış trendinde olduğu görülmüştür. 2011 yılında bu 
oran %5,97 olarak gerçekleşmiştir. Tüm Belediyeler toplamının GSYH içerisindeki 
payları incelendiğinde ise 2006 yılında %0,14 olarak gerçekleşen oranın 2009 yılına 
kadar arttığı, 2009 yılında düşüş yaşandığı, 2010 yılından itibaren artış trendine 
girerek 2011 yılında %0,19'a ulaştığı görülmektedir. İl özel idareleri ve belediyelerin 
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri harcamalarının toplamının GSYH içindeki payı ise

467

https://portal
gov.tr/mgmportal/faces/khb_yenl?afrLoop=2646472135860


KOVANCILAR, ÖZEL

2009 yılına kadar %0,20 olarak seyretmiş, 2009 yılında bu oran %0,13 olarak 
gerçekleşmiş ve 2011 yılına kadar eski seyrini yakalamıştır.

EKONOMİK-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE DİNLENME, KÜLTÜR 
ve DİN HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ

Merkezi ve yerel yönetimlerin dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları, 
fonksiyonel sınıflandırma kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Tablo 5: Merkezi Yönetim Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Fonksiyonel 
Sınıflandırmaya Göre Gelişimi (2006-2011 yılları arası), (Bin TL)

YILLAR Personel 
Giderleri

Sosyal Güvenlik 
Kurumu Prim Gideri

Mal ve Hizmet 
Alımlan

Faiz 
Harcamaları

Cari 
Transferler

Sermaye 
Giderleri

Sermaye 
Transferleri

Borç 
Verme Toplam

2006 1.458.520 196.132 452.792 301.984 367.446 28.791 5.789 2.811.454 ।

2007 1.764.202 235.597 469.142 ■ 336.881 413.154 53.808 5.746 3.278.530

2008 2.104.965 278.417 489.880 • 331.795 524.939 90.849 43.681 3.864.526

2009 2.451.127 314.067 675.965 • 501.265 504.530 141.941 4.140 4.593.035 î

2010 2.731.145 511.625 485.964 - 738.939 784.921 127.743 62 098 5.442.435

2011 3.370.896 591.589 570.291 • 903.045 1.ÜO4.315 167.558 8.125 6.615.819
______—J

Kaynak: https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/khbDetay_yenl?blrlmDlzlni=Merkezi+Y%C3  
%B6netlm+B%C3%BCt%C3%A7esi&_afrLoop=2727283997928954&tur=B%C3%BCt%C3%A7e+%C4  
%B0statlstlkleri&donusSayfa=lndex&_afrWlndowMode=0&_adf.ctrl-state=llnz746ey5_117'dakl  
verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 13.06.2012)

Merkezi yönetim dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları fonksiyonel 
sınıflandırmaya göre incelendiğinde personel giderlerinin toplam harcama ar içinde, 
diğer gider kalemlerine göre daha fazla pay ayrıldığı görülmektedir. Ancak oransal 
olarak incelemek için Tablo 6 düzenlenmiştir

Tablo 6: Merkezi Yönetim Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Fonksiyonel 
Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (2006-2011 yıllan arası), (%)

YILLAR Personel 
Giderleri

Sosyal Güvenlik 
Kurumu Prim Gideri

Mal ve Hizmet 
Alımlan

Faiz 
Harcamaları

Cari 
Transferler

Sermaye 
Giderleri

Sermaye 
Transferleri

Borç 
Verme Toplam

2006 51,88 6,98 16,11 • 10,74 13,07 1.02 0,21 100

2007 53,81 7,19 14,31 10,28 12,60 1,64 0.18 100

2008 54.47 7,20 12.68 • 8,59 13,58 2,35 1.13 100

2009 53,37 6,84 14,72 • 10,91 10,98 3,09 0,09 100

2010 50.18 9,40 8,93 • 13,58 14,42 2,35 1,14 100

2011 50,95 8,94 8,62 • 13,65 15,18 2,53 0,12 100
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Kaynak:https://portal. muhasebat.gov. tr/mgmportal/faces/khbDetay_yenl?blrimDlzlnl=Merkezl+Y%C3 
%B6netlm+B%C3%BCt%C3%A7esl&_afrLoop=2727283997928954&tur=B%C3%BCt%C3%A7e+%C4 
%B0statistikleri&donusSayfa=index&_afrWlndowMode=08ı_adf.ctrl-state=llnz746ey5_117'daki 
verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 13.06.2012)

2006-2011 yıllan arasında Merkezi yönetim dinlenme, kültür ve din harcamalarının 
fonksiyonel sınıflandırmaya göre incelendiğinde personel giderlerinin toplam 
harcamaların %50'sinin üstünde seyrettiği görülmektedir. 2010 yılında düşüş 
olduğu göziemlense de 2011 yılında artış vardır. Sosyal güvenlik kurumu prim 
giderinin payı 2006 yılında %6,98 iken 2009 yılına kadar yükselmiş, 2009 yılından 
itibaren artış trendine girmiş, 2011 yılında düşüş göstermiştir. Mal ve hizmet 
alımlarının payı ise yıllar itibariyle düşüş göstermektedir. Cari transferlerin toplam 
harcamalar içindeki oranı 2006-2009 yılları arasında azalmış, 2009 yılından itibaren 
artış trendine girmiştir. Sermaye giderlerinin payı belirlenen yıllar arasında %13.07 
ile %15,18 arasında dalgalı bir seyir izlemektedir. Sermaye transferleri ise 2009 
yılına kadar artış eğilimi içerisindeyken, 2009 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 
Borç verme kalemi ise 2008 ve 2010 yıllarında sapma göstermiş, bu yıllar dışında 
%l-2 arasında değişmektedir.

Tablo 7: Yerel Yönetim Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Fonksiyonel

YILLAR
Personel
Giderleri

Sosyal Güvenlik
Kurumu Prim Gideri

Mal ve Hizmet 
Alımları

Faiz 
Harcamaları

Cari 
Transferler

Sermaye 
Giderleri

Sermaye 
T ransferleri

Borç 
Verme Toplam

2006 226.352 31.066 510.613 ■ 59.142 629.648 45.970
-- -II

1.502.793

2007 209.589 30.748 646.704 84.760 672.212 337 1.644.350

2005 242.527 33.821 1.083.788 • 121.714 510.340 2.414 1.994.604

2009 238.094 38.718 1.039.960 • 139.381 343.387 6.012 1.805.552

2010
l—2----------

308.583 52.554 1.245.492 • 86.833 398.196 4.727 2.096.385

2011 365.586 60.677 1.649.788 171.231 615.384 7.754 2.870.420 |

Kaynak:https://portal.muhasebat.gov. tr/mgmportal/faces/khbDetay_yeni?blrlmDizini=Mahalli+%C4%  
B0dareler4-B%C3%BCt%C3%A7e+%C4%B0statistiklerl8ı_afrLoop=27274875847006438ıtur=B0/oC3%B 
Ct%C3%A7e+%C4%B0statlstlkleri8ıdonusSayfa=index&_afrWlndowMode=0&_adf.ctrlstate=llnz746e  
y5_175'dekl verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 13.06.2012)

Yerel yönetimler dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları fonksiyonel 
sınıflandırmaya göre incelendiğinde personel giderlerinin mal ve hizmet alımları ile 
sermaye giderlerinin, diğer gider kalemlerine göre daha fazla pay ayrıldığı 
görülmektedir. Daha ayrıntılı incelemek ve daha sağlıklı yorum yapabilmek için 
Tablo 8 düzenlenmiştir

Tablo 8: Yerel Yönetim Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Harcamalarının Fonksiyonel 
Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (2006-2011 yılları arası), (°/o)
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ILLAR Personel 
Giderleri

' Sosyal Güvenlik 

Kurumu Prim Gideri
Mal ve Hizmet 

Alımlan
Faiz 

Harca malan
Cari 

Transferler
Sermaye 
Giderleri

Sermaye 
Transferleri

Borç
Verme Toplam

2006 15,06 2,07 33,98 • 3,94 41,90 3,06 • 100

2007 12,75 1,87 39,33 • 5,15 40,88 0,02 • 100

2008 12,16 1,70 54,34 • 6,10 25,59 0,12 100

2009 13,19 2,14 57,60 • 7,72 19,02 0,33 •- 100

2010 14,72 2,51 59,41 • 4,14 18,99 0,23 • 100

2011 12,74 2,11 57,48 ■ 5.97 21,44 0,27 • 100

Kaynak: https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/l<hbDetay_yeni?birimDizini=Mahalll+%C4% 
B0dareler+B%C3%BCt%C3%A7e+%C4%B0statistikleri&_afrLoop=2727487584700643&tur=B%C3%B 
Ct%C3%A7e+%C4%B0statistlkleri8ıdonusSayfa=lndex&_afrWlndowMode=08L_adf.ctrlstate='llnz746e  
V5_175'dekl verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. (Erişim Tarihi: 13.06.2012)

Tablo 8 incelendiğinde, 2006-2011 yılları arasında yerel yönetimlerin dinlenme, 
kültür ve din hizmetleri harcamaları içinde mal ve hizmet alımlarının payının giderek 
artan bir seyirle 2006 yılında %33,98'den, 2011 yılında %57,48'e ulaştığı 
görülmektedir. Yine 2006 yılında sınıflandırma içinde birinci sırada olan sermaye 
giderleri kalemi de azalarak 2006 yılında %41,90'dan, 2011 yılında %21,44'e 
gerilemiştir. Merkezi yönetim giderleri arasında ilk sırada yer alan personel 
giderlerinin oranı ise aynı dönemde dalgalı bir seyir izleyerek 2011 yılında %12,74 
olarak gerçekleşmiştir.

SONUÇ

2006-2011 yılları arasında Türkiye dinlenme, kültür ve din hizmetleri 
harcamalarının gelişimi incelendiğinde; insanın yaşam kalitesine ve kimliğine 
katkıda bulunan bu hizmet türünün gerek merkezi gerekse yerel yönetimler 
çerçevesinde %0,4-0,6 arasında desteklendiği görülmektedir. Yıllar İtibariyle bu 
oran, ülkelerin bu hizmet türünü, bütçe içindeki diğer hizmetler kadar 
önemsemediğinin bir göstergesidir. Özellikle yerelleşmenin önem kazandığı son 
yıllarda, merkezi yönetim harcamaları yerel yönetimlerin harcamalarının oldukça 
üzerinde gerçekleşmiştir. Merkezi yöentim harcamaları içerisinde ise personel 
harcamalarının payı ilk sırada yer alırken, yerel yönetimlerde mal ve hizmet atımları 
ile sermaye giderleri kalemleri öne çıkmaktadır.

AB'nde ise dinlenme, kültür ve din hizmetleri harcamaları °/ol,l-l,3 arasında 
desteklenmektedir. Üye ülkelerin niteliklerinden dolayı gerek merkezi, gerek yerel, 
gerekse bölgesel düzeyde desteklenen bu harcamalar AB ortak kültür alanı 
yaratabilmek ve kültürel çeşitliliği koruyabilmek için kullanılmaktadır.
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ÖZET

Pazarlama araştırmalarında ve daha geniş bir çerçeveden bakıldığında sosyal 

bilimlerin her alanında Likert ölçeği sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

Likert türü ölçeklerde ölçek kategorilerinin isimlendirilmesinin ölçüm sonuçları 

üzerinde etkili olup olmadığının incelenmesidir. Bu araştırmada iki farklı türde 

kategori isimlendirmesi yapılmış olan 7'li Likert ölçeği ile elde edilen veriler arasında 

farklılık olup olmadığı incelenmeye çalışılmaktadır. Araştırma bulguları kategori 

isimlendirmesinin araştırma sonuçları üzerinde belirgin bir farklılık yaratmadığını 

ortaya koymakla beraber, konunun farklı boyutlarıyla ele alınmasının yararlı 

olacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ölçme, Ölçüm, Likert Ölçeği, Kategori İsimlendirmesi.

GİRİŞ

Ölçme, bilimsel bir çalışmanın kalitesini belirler. Bilimsel bir çalışmanın 

doğruluğundan ve güvenilirliğinden bahsedebilmek için ölçme olmazsa olmaz bir 

unsuru teşkil etmektedir. Dolayısıyla ölçmede kullanılan ölçüm aracının kalitesi de 

önemli olup, bu bağlamda iki husus önem arzetmektedir. Birincisi, ölçme aracının 

hassasiyeti gözlemin duyarlılığını arttırır ve daha doğru sonuç verir. İkincisi de, 

ölçme işleminin kolayca yapılmasına imkan tanıyan bir yapıda olmasıdır (Tekin, 

1980: 40). Ancak direkt ölçülebilen bazı yapıların yanında (boy, ağırlık vb.), dolaylı 

olarak ölçülebilen yapılardanda bahsetmek mümkündür. İnsan davranışları, 

tutumlar, duygular, düşünceler ve algılar gibi sosyo-psikolojik kavramları 

ölçümleyebilecek birçok ölçek bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında özellikle algı 

ve tutumları ölçen ve oldukça fazla kullanılan ölçeklerden biri de Likert ölçeğidir. 

Çalışmalarda, genellikle 5'11 Likert ölçeği tercih edilmesine rağmen, literatür
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tanımasıdır. Üçüncüsü, hem cevaplayan hem de cevaplatan kişi için çaba 

gerektirmemesi ve dördüncüsü ise, kuralların ölçümü yöneten kişiye bağlı 

olmamasıdır (Netemeyer ve diğ., 2003: 2).

Araştırmanın Amacı

Yukarıda da belirtildiği gibi, araştırmanın amacı; kategori isimlendirmesinin ölçüm 

üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. Araştırmada cevabı aranacak sorular 

ise şunlardır:

Aynı ifadeler, 7 kategorili tamamı isimlendirilmiş ve sadece uç noktaları ile 

orta noktası isimlendirilmiş Llkert ölçeği ile ölçüldüğünde sonuçlar ne 

düzeyde değişiklik göstermektedir?
Ölçeklerdeki isimlendirme farklılığı ile katılımcılara ilişkin demografik 

özellikler kullanılan ölçeğin etkinliği üzerinde etkili olmakta mıdır?

Araştırmanın Yöntemi

Çalışma keşifsel bir çalışma olup, araştırma bağlamında 1996 yılında Baumgartner 
ve Steenkamp tarafından geliştirilmiş olan ve 20 ifadeden oluşan "Keşifsel Satın 

Alma Davranışı Eğilimi Ölçeği" den yararlanılmıştır. 20 maddeli bu ölçek, 7 kategorili 

olarak biri tam isimlendirilmiş (1: Hiç Katılmıyorum, 2: Çoğunlukla Katılmıyorum, 3: 
Kısmen Katılmıyorum, 4: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum, 5:Kısmen 

Katılıyorum, 6: Çoğunlukla Katılıyorum, 7: Tamamen Katılıyorum), diğeri ise yine 7 
kategorili olarak uç noktaları ile orta noktası İsimlendirilmiş (1: Hiç Katılmıyorum, 2, 

3, 4:Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum, 5, 6, 7: Tamamen Katılıyorum) iki farklı 

formatta hazırlanmıştır. Keşifsel bir çalışma olmasından dolayı örnekleme girecek 
olan çeşitli demografik özelliklere sahip katılımcılar Sakarya, Kocaeli ve İstanbul 

illerinde kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Her iki ölçeğe ilişkin 100'er 

anket olmak üzere toplam 200 anket analize tabi tutulmuştur.

Analiz ve Bulgular

Çalışmanın amacına yönelik olarak cevap aranan sorulara ilişkin analiz bulguları 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
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Demografik özellikler

Araştırma bağlamında yürütülen çalışmada katılımcılara ait demografik özellikler 
Tablo l'deki gibidir. Cinsiyet ve medeni durum açısından dengeli bir katılımın 
olduğunu söylemek mümkündür. Yaşa bakıldığında ise, 21-30 yaş arası 
katılımcıların oranı yaklaşık %43'tür. Tablo eğitim açısından incelendiğinde, en çok 
katılımın üniversite ve lisansüstü mezunu katılımcılardan oluştuğu ve bunların 
yaklaşık %43 oranında olduğu, daha sonra İse bunu yaklaşık %35 ile lise 
mezunlarının İzlediği görülmektedir. Meslekler açısından bakıldığında İse, 
katılımcıların mesleklerinin dengeli bir dağılım sergilediği görülmektedir. Gelir 
durumuna bakıldığında da, katılımcıların %31 oranında 701-1500 TL arasında bir 
gelire sahip oldukları görülürken, daha sonra bunu yaklaşık %27 oranı ile 1501- 
2000 TL arası gelire sahip katılımcılar izlemektedir.

Tablo 1. Demografik Özellikler

Demografik 
Özellikler Seçenekler f %

Cinsiyet • .Kadın T06 . 53,0
Erkek 94. 47,0’

Medeni Durum Evli 96 48,0
Bekar 104 52,0

Yaş
' 4. * ■. ' ' ' ' •' '' :•••- >, t. L'--

20 ve alt. .. 13
-21-30 ’ . ■ ... 85 42,5
31-40. . _ 53 26,5
41-50 33 16,5 ’
51-60 16 8,0

Eğitim

İlköğretim 32 16,0
Use 69 34,5
MYO 14 7,0
Üniversite ve 
Lisansüstü 85 42,5

.Meslek

Öğrenci 33 16,5
Ev Hanımı 35 17,5
Memur . 32 ' 16,0
Esnaf/Tüccar: . 28 ' 14,0 •
İşçi ■ ~ ..

Diğer

_____ 35___ .'■■17,5 : r~r.-

Gelir Durumu

700 TL ve altı 33 16,5
701-1500 TL 62 31,0
1501-2000 TL 53 26,5
2001-2500 TL 22 11,0
2501-3000 TL 13 6,5
3001 TL ve üzeri 17 8,5
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Frekans Değerleri

Tablo 2'de tam isimlendirilmiş ve eksik isimlendirilmiş ölçeklerin frekans değerleri ile tanımlayıcı istatistik değerleri görülmektedir.

Tablo 2. Tam İsimlendirilmiş ve Uç Noktalan ile Orta Noktası İsimlendirilmiş Ölçeklere Ait Frekans Tablosu

Ö
lç

ek
 İs

im
le

nd
irm

es
i**

Ta
m

am
en

 K
at

ılı
yo

ru
m

Ç
oğ

un
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a 
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tıl
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um
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ıy
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um

N
e K
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ılı
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 De
 

Ka
tıl

m
ıy
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um

Kı
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en
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ılm

ıy
or

um

Ç
oğ

un
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a 

Ka
tıl

m
ıy
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um

H
iç

 K
at

ılm
ıy

or
um

Ar
itm

et
ik

 O
rta

la
m

a*

St
an

da
rt 

Sa
pm

a

% % % % % % %
1. Yeni ürünlere yönelik e-posta (mail) yoluyla gelen TAM 38 <. ıı . 1.7 9 6 . 2 17 4,92 2,214
reklamları okumak zaman kaybıdır. EKSİK 38 11 17 5 7 14 4,83 2,211
2. Modadaki yeni tarzları ve trendleri izlemek için vitrinlere TAM 31 13 28 3 4 7 14 4,87 2,111
bakmayı severim. EKSİK 23 15 12 11 7 14 18 4,22 2,245
3. Başkalarının satın aldıkları ürünlerle ilgili konuşmalarını TAM 37' 11 22 8 3 7 12 5,02 2,094
dinlemeyi sevmem. EKSİK 28 17 17 14 5 4 15 4,77 2,093
4. Genellikle içinde ne olduğunu merak ettiğim için gereksiz TAM 13 2 10 7 7 6 55 2,69 2,223
(junk) e-postaları (e-mail) bile okurum. EKSİK 11 7 8 13 4 12 45 2,92 2,191
5. Sadece merak ettiğim için mağaza gezmem. TAM 40 9 11 s 9 5 18 4,76 2,336

EKSİK 32 17 11 10 8 - 7 15 4,74 2,209
6. Bir şey satın almayı planlamasam bile ürün kataloglarına TAM 31 21 14 8 5 7 14 4,88 2,152
göz gezdirmeyi severim. EKSİK 42 11 13 8 3 9 14 4,98 2,256
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7: Tamamen Katılıyorum, 1: Hiç Katılmıyorum

7. Genellikle mailime gelen reklamları okumadan silerim. TAM 
FKÇ-tk’ 6

-10; - - r. -

8. Mağaza gezmekten ve vitrinlere bakmaktan hoşlanırım. TAM 29 16 20 8 4 13 4.82 2,062EKSİK 30 13 15 7 5 12 18 4 48 7 3119. Satın aldıklarım hakkında arkadaşlarımla konuşmayı 
severim.

TAM
EKSİK

28 1 T_ 1 A _ 131 4
• • - -J *• *2 • 17 -■ 2A5F

10. Sırf merakımdan dolayı reklamları takip ederim. TAM 15 4 13 15 8 15 30 3,38 2,164EKSİK 13 10 13 16 7 12 29 3 54 2 16711. Bazı yiyecekler farklı tat seçeneğine sahip olmasına 
rağmen, benim tercihim ayni tattakileri satın almaktır.

‘ TAM 24
_27 ’

. 11
14

__29__ 
16

10
15 8

İF6-F
6

9 4#
12. Emin olmadığım bir marka yerine genellikle sabn almakta 
olduğum markayı almaya devam ederim.

TAM 34 19 23 10 3 4 7 5,31 1,785
EKSİK 37 24 11 12 6 3 7 5,37 1,835

13. Marka sadakati olan bir tüketici olduğumu düşünüyorum.
EKSİK

22
20 18 İl

Ai 
17

12
h- 8

. 4 _ 
4

11
~ <22 ;■ 4 2514. Raflarda yeni bir marka gördüğümde onu denemekten 

çekinmem.
TAM 15 7 24 12 10 15 17 3,92 2,033

EKSİK 14 7 17 20 14 12 16 3,87 1 94715. Bir restorana gittiğim zaman tanıdığım yiyecekleri sipariş 
verdiğimde kendimi daha güvende hissederim.

TAM .' ; 35 :
45

24 
■ 1.7 -J 20 9

» i
6

.5... 6 .
3 ; 5,74

16. Eğer bir markadan hoşlanırsam, farklı bir şey denemek 
için de olsa o markayı kolay kolay değiştirmem.

TAM 8 7 6 12 20 22 25 4,95 1,877
EKSİK 21 21 14 18 8 6 12 4,63 1,97817. Yeni veya farklı bir ürün deneme konusunda çok 

temkinliyimdir.
TAM <21 ' 21 24 1 7 -- 8 ■ 5 i. • 9 4 84

EKSİK 21- ■ 16 J 1. 9 ‘ 5 . 12 <56 ît .945
18. Alışverişlerimde çeşitlilik olsun diye tanımadığım 
markalan sabn alma riskini almayı severim.

TAM
EKSİK

11
15

5
6

21
16

12
18

12 
9

13
14

26
22

3,48
3.70

2,037
2.082

19. Performansı konusunda emin olmadığım markalan 
nadiren sabn alırım.

TAM 2i : 15 23 12 13 9 .
EKSİK 21 14 18 21 10 r.-^F

20. Genellikle düzenli aralıklarla ayni tür gıdalan yerim. TAM 23 20 23 13 9 7
_____

4,94 1,751
EKSİK 22 21 24 13 3 5 12 4,83 1,928

** TAM: Tam isimlendirilmiş ölçeğe ait frekans verileridir.
EKSİK: Uç noktalan ile orta noktası isimlendirilmiş ölçeğe ait frekans verileridir.
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcıların vermiş olduğu cevapların tam 

isimlendirilmiş ölçekteki ve uç noktalan ile orta noktası isimlendirilmiş ölçekteki 

ifadelerde çeşitli şekillerde kaymalar meydana getirdiği görülmektedir. Yukarıdaki 

tablo katılma durumu, ne katılma ne de katılmama ve katılmama durumu olarak 

üçlü şekilde düşünüldüğünde, ifadelerin yarısından çoğunda tam isimlendirilmiş 

ölçekte verilen katılma durumu bildiren ifadelerde eksik isimlendirilmiş ölçeğe 

geçerken bir azalma, katılmama durumu bildiren ifadelerde ve orta nokta da İse 

artma olduğu görülmektedir. Aynca bu tip ifadelerin tutumların davranışsal yönünü 

içerdiği de gözlemlenmektedir. Örneğin bunlardan biri, "Genellikle mailime gelen 

reklamları okumadan silerim" ifadesidir. Ancak, bir genelleme yapmak mümkün 

değildir. Çünkü bu kaymaların sebebi sorunun soruluş biçimi veya konunun 

alışverişle ilgili genel bir konu olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, aynı ifadeler 7 kategorin tamamı isimlendirilmiş ve sadece uç 

noktalan ile orta noktası İsimlendirilmiş Likert ölçeği İle ölçüldüğünde sonuçlarda 

farklılık olacağı beklenmekteydi ve olması beklenen fark, kategorilerin tamamı 

isimlendirilmedlğinde isimli kategorilere doğru cevapların kayması yönündeydi. 

Ancak, beklenilen düzeyde bir değişiklik ve fark gözlemlenmemiştir. Yabancı 

literatürde Likert ifadelerinin katılım derecelerine ilişkin ifadelerde ölçeğin kategori 

sayısını arttırdıkça isim bulmada zorluk çekilmemektedir. Ancak Tükçe literatürde 

kategori sayısı özellikle de 9 ve 11 kategoriye çıkanldığında isimlendirmede 

zorluklar yaşanmaktadır. 0 halde, sonuçların genellenebilecek bir fark çıkarmaması 

ölçek kategori sayısının arttırılmasında bir sakınca yaratmayacağı yönündedir.

Araştırma soruları üzerinden sonuçlar değerlendirmeye devam edilecek olursa, 

ölçeklerdeki isimlendirme farklılığı İle katılımcılara ilişkin demografik özellikler 

arasında yapılan ki-kare testleri sonucundad herhangi bir fark gözlemlenememiştir.

Öneriler

Çalışmada kullanılan ifadelerin yönü de oldukça önemlidir. Takibeden çalışmalarda 

ifadelerin pozitif veya negatif olmasının sonuçlar üzerinde nasıl etki yarattığı 

incelenmelldir.

Aynca, konunun çok genel bir konu olması da sonuçlar üzerinde bir fark meydana 

getirmemiş olabilir. Benzer bir çalışma daha hassas konulara ilişkin de yapılabilir.
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Ndikimi i faktöre ve shoqeror ne zhvillimin e personalitetit

Üniversiteli Shteteror i Tetoves

Dr. sc. Hana Rusi Saliu

Prof. Dr. Myqereme Rusi

Doc. Dr. Gordana Stankovska

Shoqeria eshte e perbere nga individ te cilet lindin me potenciale te 

caktuara per zhvillim te personalitetit te tyre, te cilat potenciale trashöguese 

zhvillohen dhe formohen nen ndikimin e faktoreve social. Qe nje individ te çuhet 

personalitet nuk jane te mjaftueshme potenclalet me te cilat ai lind, por ai duhet te 

jetoje dhe te bashkeveproje me rrethin e tij shoqeror. Personaliteti dhe zhvillimi i tij 

jane nen ndikimin e disa faktoreve dhe nga to, trasheglmia dhe rrethi shoqeror 
luajne nje rol te rendesishem ne zhvillimin e pergjithshem te personalitetit. Rrethi 

shoqeror konsiderohet si faktori me i madh ekstrinzik i çili ndlkon ne formimin dhe 

zhvillimin e personalitetit.

Personaliteti eshte nje koncept mjaft i nderlikuar dhe l gjere dhe faktoret 

shoqeror te cilet ndikojne ne formimin dhe zhvillimin e tij jane te shumte si: 

famllja, shkolla, moshataret, kultura, mjetet e informimit etj. Lista e ketyre 

faktoreve eshte e gjere, por njeri nga keto faktöre eshte me i rendesishml dhe qe ia 

jep bazen e zhvlllimit te personalitetit. Ky faktör eshte faktori familje.

Familja eshte faktori kyç qe ndikon ne formimin dhe zhvillimin e 

personalitetit, pasi qe ajo e perfaqeson shoqerine dhe kulturen e rrethit ku femija 

do te rritet dhe formohet. Teori te ndryshme te personalitetit e trajtojne zhvillimin e 

personalitetit nga kendveshtrime te ndryshme dhe nje numer I teorlticieneve e 

theksojne rendesine e rrethit shoqeror me theks te veçante familjes ne zhvillimin e 

personalitetit. Mu per kete arsye permbajtja e ketij punimi do te perfshl rendesine e 

faktoreve shoqeror ne formimin dhe zhvillimin e personalitetit, kürse rendesi te 

posaçme do ti kushtohet faktorit familje, rendesia e te cilit faktör do te analizohet 
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se si paraqitet ne teorite e personalitetit si tek teorite e Erikson-it, Adler-it, Hornej- 
it, From-it dhe Rogjers-it.

Fjale kyçe: faktöre shoqerore, familja, zhvillim, personalitet.

Ndikimi i faktoreve shoqeror ne zhvillimin e personalitetit

Dr. sc. Hana Rusi Saliu

Prof. Dr. Myqereme Rusi

Doc. Dr. Gordana Stankovska

Vite me rradhe ne psikolgji zhvillohet nje debat i ashper ne mes 

nativisteve dhe empiristeve per rolin dhe ndikimin e faktoreve tö ndryshem ne 
zhvillimin e personalitetit. Nativistet si Zhan Zhak Ruso, Çarls Darvin, Shelldon, 

Kreçmer e te tjere theksojnö qe per zhvillimin e individit rol dominues luan 

trashegimia, kürse empiristet si Xhon Lok, Xhon Votson theksojne rolin dhe 

ndikimin vendimtar te rrethit. Ky debat ne mes te psikologeve do te vazhdoje edhe 

per shume vite, pasi qe nuk mund te mohohet röndesia e asnj&rit prej faktoreve q6 

ndikojne ne zhvillimin e personalitetit. Prandaj sot, shumica e studiuesve pyesin se 
nö ç'menyrĞ trashegimia dhe mjedisi bashkeveprojnö dhe si mund te kontrollohen 

ato qe zhvillimi te ndodh ne menyre optlmale (Karaj, 2010).

Faktoret e mjedisit te cilet ndikojne ng formimin dhe zhvillimin e 
personalitetit jane te shumte siç jane: familja, moshataret, kultura, shkolla, mjetet 

e informacionit etj. Ne kete punim ne do ta trajtojme ndikimin e faktoreve social 

ne zhvillimin e personalitetit me theks te veçante ne rolin dhe ndikimin e faktorit 
me tö röndesishem ne kete zhvillim, familjes.
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Njeriu eshte i programuar gjenetikisht qe te zhvillohet fizikisht, por per 

zhvillimin psikik dhe social te qenies njerözore ndikimi I faktoröve social öshte 

vendimtar. Qö individi te funksionoj ne menyre tö duhur ne planin social, nevojat 

sociale tö tij duhet te kenaqen ne menyre adekuate. Keto nevoja sociale rrjedhin 

nga bashköjetesa e njeriut me njerözit e tjere dhe mu ata te tjere jane qe do te 

kontribuojnö ne plotesimin e nevojave sociale. Secili individ lind ne nje mjedis 

shoqeror, i çili mjedis karakterizohet me kültüre specifike, me vlera, döke, zakone, 

gjuhe, sistem arsimor, art, tradita etj. SI perfagösues i pare dhe i denjet i ketij 

mjedisi per femijen eshte familja. Zakonisht sjellja e prinderve ndaj femijeve te 

tyre öshtö nö pörputhje me kulturen ku familja vepron.

Familja öshte faktori mö i rendesishem sociale qe ndikon ne formimin dhe 

zhvillimin e personalitetit. Femija ka nevoje per sjellje skofiare dhe dashuri te cilat 

duhet t'ia ofrojnö prinderit. Permbushja e ketyre nevojave psikologjike ne familje 

me raporte te ngrohta ndermjet pjesötaröve te saj vlerösohet si njö nder kushtet 

themelore tö zhvillimit te personalitetit stabil, thekson Pajazit Nushi (1999). Me 

permbushjen e ketyre nevojave fillon zhvillimi i ndjenjös sö sigurisö, i ndjenjes se 

pörkatösisö dhe ndjenjös sö pranimlt nga ana e pjesötaröve tö rrethit social.

Ndjesia e sigurise, perkatesisö dhe ndjenjes se pranimit te femija fillon me 

raportin nene femije. Se si do ta pörjetoje femija rrethin nö tö çilin ai gjendet pas 

ambientit tö sigurt nö barke te nönes, nö sasi tö madhe varet nga raporti i nenös 
me foshnjön. Neşe nena ia ploteson tö gjitha nevojat foshnjes sö porsalindur 

atehere foshnja rrethin nö te çilin gjendet do ta perjetoj si te sigurt dhe tö rrethuar 

me njerez te besueshem thekson Erikson (Musai, 1999). Erikson thekson se 
zhvillimi i personalitetit nuk perfundon nö adoleshence, por vazhdon deri ne pleqeri 

(Boeree, 2004). Si qe prinderit ndikojnö nö zhvillimin e personalitetit, ashtu edhe 

fömijöt ndikojnö nö zhvillimin e personalitetit tö prindörve tö tyre po edhe te 
gjysherve. Kete bashkeveprim te brezave Erikson e quajti ndersjelle. Personaliteti i 

njö femre e cila ne moshe tö re behet nene, do tö ndryshojö me faktin qe ajo tani 

me, mbi vete ka pörgjegjösinö e nje qenieje tö varur nga ajo, edhe pse femra ende 

öshtö e perfshire ne detyrat e adoleshences, tö gjejö identitetin e saj.

Frojdi öshtö psikiatri i çili hapi njö epoke te re nö shkencen e psikologjisö 

me teorinö dhe mendimet e tija radikale. Ai raportin femijö - prind e shihte si 

vendimtar pör shumö patologji dhe komplekse qe i shfaqnin te rriturit. Veçanerisht 

peşe vitet e para te jetes, sipas teorise psikoanalitike janö vendimtare per formimin 

e karakterit dhe personalitetit tö fömijes (Nushi, 1999). Ata theksojne rendösine e 
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te ushqyerit dhe formimit te shprehive higjienike te femljet. Shpesh fiksimet dhe 

komplekset te te rriturit burojne nga kujdesi i tepruar ose moskujdesi i prinderve 
ne fömijĞri (Rot, 1975). Per shkak te qendrimit jo te drejte gjate te ushqyerit e 

femijes mund te formohet i ashtuquajturi karakter oral (Boeree, 2004). Ky 

kompleks, sipas Frojd-it paraqitet kur femija i vogel ndahet pernjöhere nga thithja 

(gjiri i nenes) ose neşe thith gjate kohe gji (Morris, & Maisto, 2008). Studime te 

ndryshme ne lidhje me rendesine e thithjes theksojne qe ka dallim ne personalitetin 

e personave qe kane thithur dhe atyre te ciiet nuk kane thithur gji. Sipas disa 

autoreve, nderprerja e hershme e gjirit mund te kete pasoja negative per zhvillimin 

e personalitetit, sikur qe mund te kete pasoja negative edhe mosdhenia fare e gjirit 

(Rot, 1975). Por hulumtimet bashkekohore tregojne qe per zhvillimin harmonlk te 

femijes nuk eshte e röndesishme se a ka thithur femija apo jo. Sot theksohet se 

pengese per zhvillimin harmonik te personalitetit te femijes ka moskujdesi ndaj 

femijes dhe atmosfera e keqe ne familje (Rot, 1975). Gjithashtu, sipas 

psikoanalitikeve edhe te mesuarit me pastertine ka ndikim te rendesishem ne 

formimin e personaliteti, e posaçerisht ndikim te veçante kane pervojat e 

papeiqyeshme e te veshtira te femijeve ne vitet e para te jetes. Keto pervoja İane 
İane si pasoj prirjen e perhershme per mungesen e rregullit dhe ndytesine 

(karakteri analo-perjashtues) ose synimin e perhershem per pasterti dhe rregullsi 
(karakteri analo-mbajtes) (Morris, & Maisto, 2008; Boeree, 2004).

Teoria e Karen Horney eshte nder teorite me te mira qe i sqaron neurozat. 

Eshte me se e vertete qe pjesa me e madhe e neurotikeve te rritur nuk vuajne nga 

abuzimet dhe pakujdesite e femijerise (Boeree, 2004). Shtrohet pyetja atehere 

çfare i shkakton neurozat? Kesaj pyetje Horney iu pergjigj qe shkaktar eshte 

mosperfillja prinderore, mungesa e ngrohtesise ne femijeri. Mosperfillja prinderore 
eshte çeshtje e perceptimit te femi.ifts dhe jo qellim i prindit. Sipas Horny-it femljet 

ndaj mosperfllljes prinderore reagojne me pergjigje te ellen e quajti armiqesi 
themelore. Armiqesia them,e|ore fe femljet shprehet ne forme te tre strategjive:

1. Strategjja perballuese agresive - femljet thone me vete: neşe une do 

kem fuqi askush nuk mund te me demtoj.

2. Strategjia e pajtueshmerise - femljet thone me vete: neşe une 

mund t'ju bej te me doni, ju nuk do te me lendoni.

3. Strategjia e terheqjes nga perfshirja familjare ne vetvete, faktikisht 

behen te kenaqur me vetveten - femljet thone me vete: neşe une 

terhiqem asgje nuk mund te me demtoj.
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Erih Fromm gjithashtu me teorinö e tij qe ishte nje perzierje e Frojd-it dhe 

Marks-it kontribuoi pör sqarimin e formimit dhe zhvillimit tö personalitetit. Ai 

dallohet nga Frojdi dhe Marksi me idene e lirisö. Ai beson qe njeriu duhet tö çlirohet 

nga determinizmi dhe e quajtl lirine karakteristike kryesore te natyres njerezore 

(Boeree, 2004). Edhe pse njerözit duan ta fitojnö lirine e plote, kur e fitojne ate ata 

duan te arratisen nga e njöjta. Fromm thekson tre mönyra tö arratisjes nga liria: 

autoritarizml, destruktiviteti dhe konformiteti automat tö cilat individi i zgjedh 

varesisht prej rrethit familjar nö te ellin ai rritet dhe zhvillohet. Sipas Fromm-it ka 

dy tipe familjesh:

1. familjet simbiotike - nö keto familje disa pjesetare jane "gllaberuar" 

nga pjesetaröt e tjere dhe ata nuk e zhvillojne plotesisht personalitetin 

e tyre.
2. familjet e mbyllura - ne keto familje prindörit jane shume kerkues 

ndaj femijöve tö tyre.
Familja dhe kultura ne te ellen rriteml percakton shume aspekte te 

personalitetit tone. Keshtu theksohet se edhe stili i jetes, qö tregon se ne çfare 

menyre e jetojme jeten tonö, si I trajtojme problemet dhe marredhöniet ndermjet 

njerözve öshtö e determinuar nga familja. Köshtu Adler (nje psikolog individualist) 

e pa stilin e jetes si diçka te ngulitur mjaft heret ne jete. Sipas tij, prototipi i stilit te 

jetes duhet te jete fiksuar aty rreth moshes peşe vjeç. Adler mendon se ka tre 

situata femijerore baze qe kontribuojnö me shume ne stilin e gabuar tö jetes. Ato 
janö:

1. inferioriteti i organeve - sömundjet e hershme qe paraqiten tek 

femijöt dhe shpesh fömijöt pör tö terhequr vemendje vazhdojnö qe tö 

mbeten tö fokusuar tek vetja. Kjo mund tö tejkalohet vetem me 

pörkrahjen e tö afermve.
2. perdhelja - shumö femlje mösojne nga sjelljet e tö tjereve se mund te 

marrin pa dhöne.

3. braktisja - köta femijö mösojne inferioritetin sepse u thuhet dhe u 

tregohet çdo ditö se janö pa vlere (Boeree, 2004).
Nö te tre situatat kemi fömije qe formojne personalitetin e tyre nö baze te 

nje stili te gabuar te jetes. Stilin e jetes femlja e meson nga familja, i elli te femijet 

reflektohet si tipare te deshiruara ose tö padöshiruara tö personalitetit, varösisht 
nga stili i jetös qö ka familja.
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ÖZET

Bu çalışmada pazar odaklılık unsurlarının işletme performansı üzerinde etkisinin 

İşletme dışı faktörlerden- moderatörlerdeki değişime göre farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Analizler SPSS programında gerçekleştirilmiştir. 

Moderatörlere dummy değerler verilerek 1 ve 2 olarak kodlaştırılmıştır. Daha sonra 

sırasıyla split file ve regresyon analizleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimler: Pazar Odaklılık, Performans, İşletme dışı faktörler-Moderatörler

GİRİŞ

Birtakım çevresel durumlar pazar odaklılık - performans ilişkisinin gücüne etki 

ediyor, yani bu İlişkiyi artırıyor veya azaltıyor. Pazarla ilgili belirsizliğe neden olan 

ortamlarda, pazar odaklılık durumla baş etmede önemli rol oynamaktadır. Fakat 

belirsiz ortamın olmadığı pazarda da pazar odaklılık faaliyetleri fazla harcama 

olacaktır (Dvvairi vd., 2007). Houston (1986) pazar odaklılığın farklı pazar 

şartlarında aynı biçimde değerlendirileceğinin doğru olmayacağını belirtmiştir.

LİTERATÜR ARKA PLANI

Kohli ve Javvorski (1990) genel ekonomi, pazar dalgalanmaları, teknolojik 

dalgalanmalar ve rekabetin şiddetini pazar odaklılığın performansa etkisinde 
moderatör olarak değerlendirmektedirler. Fakat eğer Kohli ve Javvorski 1990'daki 

makalelerinde kaydedilen dört unsurun pazar odaklılık performans İlişkisinde 

farklılık yaratacağını önerseler de 1993'de Javvorski ve Kohli genel ekonomi 
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dışındaki diğer üç faktörün moderatör etkisini test etmişler ve hiçbir ilişki 
bulamamışlar.

Kohli ve Javvorskinin önerdiği ve daha sonra birçok araştırmalara (Slater ve Narver, 

1994; Bhuian ve Al-Zamil, 1997; Subramanian ve Gopalakrishna, 2001; Kirca ve 

Bearden, 2005) konu olan pazar odaklılık- performans ilişkisindeki moderatörlerden 

biri pazar dalgalanmalarıdır, diğer değişle, müşteri ve tercihlerinin bileşiminin 

değişimidir. Eğer pazarda müşteri karakteristikleri ve tercihleri değişmezlik 

gösterirse, pazar odaklı olmağın fazla önemi kalmıyor, nitekim küçük ayarlamalarla 

bu tercihlerin karşılanması sağlanabilmektedir. Fakat sabit olmayan müşteri grubu 
ve tercihleri ortamında işletmenin pazar odaklı olmayan yapıyla başarı 
sağlayamayacağı büyük olasılıktır. Dolayısıyla, pazar dalgalanmaları ne kadar 

büyükse, pazar odaklılık- performans ilişkisi o kadar güçlüdür.

Hızlı teknolojiye dayalı işletmelerde ürün üretiminde esas bilgi müşteriden ziyade 

Ar-Ge kaynaklıdır. Bu yüzden pazar odaklılık diğer endüstrilere göre daha az önemli 

olabilmektedir. Şöyle ki, teknolojik dalgalanma ne kadar yüksekse, pazar odaklılık- 
performans ilişkisi de o kadar zayıftır.

Rekabetin düşük olduğu alanlarda örgütün pazar odaklılık derecesi, özellikle bilgi 
toplama, bilgi yayma ve müşteri odaklılık derecesi düşük olacaktır. Bu durumda 

farklılaştırma ve ya yenilikçi stratejinin uygulanması etkisiz olmaktan ziyade örgüt 

kaynaklarının uygunsuz kullanılmasına yol açabilmektedir. Tersi durumda, rekabetin 

şiddetinin yoğun olduğu durumlarda pazar odaklılık derecesi yüksek olacaktır ve 
böylece müşteriye değer yaratan stratejileri destekleyecektir (Dobni ve Loofman, 

2003). Kohli ve Javvorski'ye (1993) göre de rekabet şiddetinin düşük olduğu ve 

böylece pazar odaklılığın performans artışı ile sonuçlanamayacağı durumlarda pazar 
odaklılığa harcanan kaynaklar israf olabilmektedir.

Güçlü taleple karakterize edilen güçlü ekonomilerde pazar odaklılık ihtiyacı zayıf 

ekonomilere göre daha düşüktür. Bunun başlıca nedeni zayıf ekonomilerde 

müşterilerin harcamalarında daha bilinçli davranması ve elde ettikleri değeri 

önemsemeleridir. Bu yüzden işletme ihtiyaçları iyi belirlemek ve buna göre ürün 

sunmak zorundadır, her ne kadar zayıf ekonomilerde işletmeler pazar odaklılığa 

tahsis etmek için yeterli kaynağa sahip olmuyorlar (Kohli ve Jaworski, 1990).

Slater ve Narver (1994b) de ekonominin gücünün pazar odaklılığın geliştirilmesi ve 

işletme performansı üzerindeki etkileyici rolünü araştırarak, durağan veya gerileyen 

pazarlarla karakterize edilen zayıf ekonomilerdeki işletmelerin güçlü ekonomilerde 

faaliyette bulunan şirketlere göre daha kolay pazar odaklılığa uyum sağladığını 
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önermişler. Bu yüzden de pazar odaklılık düzeyini belirlerken genel ekonominin de 

göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamışlar.

Deshpande ve Farley (1998) endüstri karakteristiklerinin pazar odaklılık ve 

performans üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Tüketim ürünleri, endüstriyel ürünler 

ve hizmetler olarak sınıflandırdıkları endüstrinin bu sınıflandırmayla hem pazar 

odaklılık ve hem de performans üzerinde az ve ya hiçbir etkisinin olmadığını 

bulmuşlar.

Tay ve Morgan'a (2003) göre pazar odaklılıkla performans arasındaki ilişki pazar 
dinamizmi, çevresel karmaşıklık ve rekabetçi yapıdan etkilenmemektedir ve 

genelleştirilebilir.

Sin ve diğ. (2005) Çin ve Hong Kong'da iş çevresinin pazar odaklılığın performans 

üzerindeki etkisinde nasıl bir moderatör rolünü oynadığını araştırmışlar ve ekonomik 

ideolojinin (bu araştırmada kapitalizm ve sosyalizm) ve endüstri türünün (imalat ve 

hizmet) pazar odaklılık performans İlişkisinde etkisini bulmuşlardır. Sonuçlar pazar 

odaklılığın performansa kapitalist Hong Kong'da daha çok etki ettiği yönünde.

Farklı ülkelerde pazar odaklılıkla ilgili yapılan araştırmalarda çıkan ortak sonuç pazar 

odaklılığın kültür fark etmeksizin örgüte nüfuz etmesi ve işletme performansına 

direk etki ettiğidir (Lafferty ve Hult, 2001).

ARAŞTIRMA MODELİ VE YÖNTEM

Araştırma Modeli

Önceki kısımlardan da gördüğümüz üzere literatürde pazar odaklılık performans 
İlişkisinin işletme dışı faktörlerden- moderatörlerden etkilenebileceği 

vurgulanmaktadır. Literatürden yola çıkarak araştırmamızda aşağıdaki model ele 

alınacaktır.

Şekil 1. Pazar Odaklılığın Sonuçları ve Çevresel Faktörler
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Örneklem ve Veri Toplama

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket online 

ortamda Azerbaycan'da faaliyette bulunan büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin 

işletmelere dağıtılmıştır. Toplam 300 işletmeye anket ulaştırılmış, bundan 66 

analize yararlı anket elde edilmiştir.

Anketin Yapısı ve Hazırlanması

Araştırmada ele alınan model ışığında anket hazırlanmıştır. Pazar odaklılığı ölçmede 

iki ölçekten yararlanılmıştır: Kohli, Javvorski ve Kumar (1993) tarafından geliştirilen 

MARKÖR ölçeği ve Narver ve Slater'in (1990) geliştirdikleri MKTOR ölçeği. 

Moderatör unsurları ölçen ifadeler Javvorski ve Kohli'den (1993) uyarlanmıştır.

İşletmenin finansal performansının ve pazar performansının belirlenmesi için dörder 

İfade ele alınmıştır:

Finansal Performans: Şirketimizin dikkate değer satış büyümesi vardır

Şirketimizin gelirleri artmıştır

Şirketimizin genel performansı iyileşmiştir

Şirketimizin pazar payı yükselmiştir

Pazar Performansı: Düzenli bir biçimde şirketimize yeni müşteri topluyoruz

Müşterilerimiz ürünlerimiz ve fiyatlarımızdan mutlular

Şirketimizden tekrar satın almalar çoktur

Rakiplerimize göre daha çok sadık müşterilerimiz var
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Anket formunda Likert tipi 5'11 çoklu ölçek ("1: Hiç Katılmıyorum....... 5: Tamamen

Katılıyorum") biçiminde sorulardan istifade edilmiştir.

ANALİZ VE BULGULAR

Bu kısımda, pazar odaklılık unsurlarının işletme performansı üzerinde etkisinin, 

moderatörlerin etkisine göre değişimi analiz edilecektir. Bunun için ilk olarak, pazar 

dalgalanmaları, rekabetin şiddeti, teknolojik dalgalanmalar ve genel ekonomi 

değişkenlerinin aldığı değerler ayrı ayrılıkta iki gruba ayrılmıştır. 1-3,50 arası 

değerler birinci grupta toplanarak 1 değeri verilmiş, 3,51-5 arasındaki değerler ise 

ikinci grupta toplanmış ve 2 değeri verilmiştir. Bu ayırımda amaç, her iki grubun 

frekanslarının birbirine yakın olmasını sağlamaktır. Bunu takiben her bir moderatör 

unsur tek tek SPSS'te "split file" ile ayrılmış ve daha sonra pazar odaklılık unsurları 

ile işletme performansı arasındaki regresyona bakılmıştır. Buradaki amacımız, 

"moderatörler 1 değeri aldığı durumunda pazar odaklılık performans ilişkisi nedir, 2 

değeri aldığında pazar odaklılık performans ilişkisi nedir" sorusuna cevap bulmaktır.

Rekabetin Şiddeti ve Pazar Odaklılık- Performans

Rekabetin düşük olduğu durumlar 1, yüksek olduğu durumlar ise 2 değeri ile 

kodlandırılmıştır.

Rekabetin şiddetinin 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve finansal 

performans ilişkisine baktığımız zaman bir tek pazar bilgisinin toplanması 
unsurunun anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz (0=0,542). Pazar odaklılık 

unsurları finansal performansın %30,4'ünü açıklamaktadır (F=3,987, p<0,05). 

Rekabetin şiddetinin 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar odaklılık unsurları finansal 

performansın %24,2'sini açıklamakla beraber model anlamsız bulunmuştur 

(F=2,169, p>0,05). Rekabetin şiddetinin yüksek olduğu durumlarda pazar odaklılık 

-finansal performans ilişkisi anlamsız olacaktır. Analiz sonuçlarından pazar odaklılık 

finansal performans ilişkisinin rekabetin şiddetinden çok fazla etkilenmediğini 

söyleyebiliriz.

Rekabetin şiddetinin 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve pazar 

performansı ilişkisine baktığımız zaman pazar bilgisinin toplanması (0=0,526), 

pazar bilgisinin yayılması (0=405) ve pazar bilgisine yanıt verme (0=0,271) 

unsurlarının anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz. Pazar odaklılık unsurları 

pazar performansının %67'sini açıklamaktadır (F= 14,898, p<0,001). Rekabetin 
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şiddetinin 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar odaklılık unsurları pazar 

performansının %37,8'ini açıklamaktadır (F=3,232, p<0,05). Unsurların ayrı 

ayrılıkta pazar performansı üzerindeki etkileri regresyon analizi sonucunda anlamlı 

bulunmamıştır.

Analiz sonuçlarından pazar odaklılık-pazar performansı ilişkisinin rekabetin 

şiddetinin yüksek olduğu durumlarda daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Diğer 
değişle rekabetin şiddeti pazar odaklılık- pazar performansı ilişkisini etkilemektedir.

Pazar Dalgalanmaları ve Pazar Odaklılık- Performans

Pazar dalgalanmalarının düşük olduğu durumlar 1, yüksek olduğu durumlar ise 2 

değeri ile kodlandırılmıştır.

Pazar dalgalanmalarının 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve 
finansal performans ilişkisine baktığımız zaman bir tek pazar bilgisinin toplanması 

unsurunun anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz (0=0,776). Pazar odaklılık 
unsurları finansal performansın %31,9'unu açıklamaktadır (F=3,031, p<0,05). 
Pazar dalgalanmalarının 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar odaklılık unsurları 

finansal performansın %6,8'ini açıklamakla beraber model anlamsız bulunmuştur 

(F=l,452, p>0,05). Sonuç olarak, pazar dalgalanmalarının yüksek olduğu 
durumlarda pazar odaklılık -finansal performans ilişkisi anlamsız olacaktır. Analiz 

sonuçlarından pazar odaklılık finansal performans ilişkisinin pazar 

dalgalanmalarından etkilendiğini söyleyebiliriz.

Pazar dalgalanmalarının 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve 

pazar performansı ilişkisine baktığımız zaman bir tek pazar bilgisinin toplanması 
unsurunun anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz (0=0,549). Pazar odaklılık 

unsurları pazar performansının %45,7'sini açıklamaktadır (F=4,653, p<0,05). Pazar 

dalgalanmalarının 2 değeri aldığı durumlarda ise bir tek pazar bilgisinin yayılması 

unsurunun anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz (0=0,437). Pazar odaklılık 

unsurları pazar performansının %43,1'ini açıklamaktadır (F=5,679, p<0,001). 

Analiz sonuçlarından pazar odaklılık pazar performansı ilişkisinin pazar 

dalgalanmalarından etkilenmediğini söyleyebiliriz.

Genel Ekonomi ve Pazar Odaklılık- Performans

Genel ekonominin güçlü olduğu durumları 1, zayıf olduğu durumları ise 2 değerleri 

ile kodlandırılmıştır.
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Genel ekonominin 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve finansal 

performans ilişkisine baktığımız zaman pazar bilgisinin toplanması (3=0,409) ve 

pazar bilgisine yanıt verme (3=0,340) unsurlarının anlamlı bir etkiye sahip 

olduğunu görebiliriz. Pazar odaklılık unsurları finansal performansın %24,5'ini 

açıklamaktadır (F=3,536, p<0,05). Genel ekonominin 2 değeri aldığı durumlarda ise 

pazar odaklılık unsurları finansal performansın %75,1'ini açıklamaktadır (F=9,053, 

p<0,05), fakat pazar odaklılık unsurlarının ayrı ayrılıkta finansal performans 

üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. Analiz sonuçlarından pazar odaklılık 

finansal performans ilişkisinin genel ekonomiden etkilendiğini söyleyebiliriz.

Genel ekonominin 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve pazar 
performansı ilişkisine baktığımız zaman pazar bilgisinin toplanması (3=0,412) ve 

pazar bilgisine yanıt verme unsurlarının anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz 

(3=0,330). Pazar odaklılık unsurları pazar performansının %49,5'ini açıklamaktadır 

(F=8,689, p<0,001). Genel ekonominin 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar 

odaklılık unsurları pazar performansının %79,5'ini açıklamaktadır (F=ll,349, 

p<0,05), fakat pazar odaklılık unsurlarının ayrı ayrılıkta pazar performansı 

üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. Analiz sonuçlarından pazar odaklılık pazar 

performans ilişkisinin genel ekonomiden etkilendiğini söyleyebiliriz.

Teknolojik Dalgalanma ve Pazar Odaklılık - Performans

Teknolojik dalgalanma 1 ve 2 rakamları ile kodlaştırılmıştır. 1 teknolojik 

dalgalanmanın düşük olduğunu, 2 ise yüksek olduğunu göstermektedir.

Teknolojik dalgalanmanın 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve 

finansal performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Teknolojik 

dalgalanmanın 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar odaklılık unsurları finansal 

performansın %58'ini açıklamaktadır (F=8,589, p<0,001), pazar odaklılık 

unsurlarından bir tek pazar bilgisinin toplanmasının finansal performans üzerinde 
etkisi anlamlı bulunmuştur (3=0,534). Analiz sonuçlarından pazar odaklılık finansal 

performans ilişkisinin teknolojik dalgalanmadan etkilendiğini söyleyebiliriz.

Teknolojik dalgalanmanın 1 değeri aldığı durumlarda pazar odaklılık unsurları ve 

pazar performansı ilişkisine baktığımız zaman fonksiyonlararası koordinasyonun 

(3=-0,379) anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görebiliriz. Pazar odaklılık unsurları 

pazar performansının %48,3'ünü açıklamaktadır (F=5,670, p<0,05). Teknolojik 
dalgalanmanın 2 değeri aldığı durumlarda ise pazar odaklılık unsurları pazar 
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performansının %53,9'unu açıklamaktadır (F=7,420, p<0,001), fakat pazar 

odaklılık unsurlarının ayrı ayrılıkta pazar performansı üzerindeki etkisi anlamlı 

bulunmamıştır. Analiz sonuçlarından pazar odaklılık pazar performans ilişkisinin 

teknolojik dalgalanmadan etkilenmediğini söyleyebiliriz.

SONUÇ

Araştırmadan aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır.

MARKÖR ölçeğinin oluşturduğu unsurlar regresyon analizlerinde belirleyici olmuştur. 

MKTOR unsurlarından ise yalnızca fonksiyonlararası koordinasyonun teknolojik 
dalgalanmanın düşük olduğu durumlarda etkili olduğunu görmekteyiz.

Rekabetin şiddeti pazar odaklılık-finansal performans ilişkisinde önemli bir değişim 

oluşturmadığı halde pazar odaklılık- pazar performansı ilişkisinde farklılık 
yaratmaktadır. Rekabetin şiddetinin yüksek olduğu durumlarda pazar odaklılık- 
pazar performansı ilişkisi düşük olacaktır.

Pazar dalgalanmaları pazar odaklılık-finansal performans ilişkisinde etkiye sahiptir. 

Pazar dalgalanmalarının düşük olduğu durumlarda pazar odaklılık- finansal 

performans ilişkisi daha yüksek olacaktır. Pazar dalgalanmaları pazar odaklılık-pazar 
performansı ilişkisinde belirleyici bulunmamıştır.

Genel ekonomi pazar odaklılık-finansal performans ilişkisinde önemli etkiye sahiptir. 
Genel ekonominin zayıf olduğu durumlarda pazar odaklılık- finansal performans 

ilişkisi daha yüksek olacaktır. Genel ekonomi pazar odaklılık-pazar performansı 
ilişkisinde de önemli etkiye sahiptir. Genel ekonominin zayıf olduğu durumlarda 
pazar odaklılık- pazar performansı ilişkisi daha yüksek olacaktır.

Teknolojik dalgalanma pazar odaklılık-finansal performans ilişkisinde önemli etkiye 

sahiptir. Teknolojik dalgalanmanın güçlü olduğu durumlarda pazar odaklılık- 

finansal performans İlişkisi daha yüksek olacaktır. Teknolojik dalgalanma pazar 

odaklılık-pazar performansı ilişkisinde de önemli bir etkiye sahip değildir.
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EKLER

MARKÖR Ölçeği

Pazar Bilgisinin Toplanması

• En az 4ayda bir kez pazar trendlerini tartışmak için departmanlararası 
toplantılar yapıyoruz

• Pazarlama personeli müşterilerin gelecek ihtiyaçlarını diğer departmanlarla 
tartışıyor

• Departmanlar iş çevremizde gerçekleşen değişikliklere yanıtı planlamak 
İçin periyodik olarak bir arada toplanırlar

• Müşterilerin hangi ürün veya hizmete ihtiyaç duyacaklarını ortaya çıkarmak 

için yılda en az bir kere müşterilerle görüşürüz
• Ürün/ hizmetlerimizin kalitesini değerlendirmek için senede en az bir kez 

son kullanıcılara anket yapıyoruz

• Pazarlama planlarımıza yardım etmesi için sıksık rakiplerimizle ilgili 
pazarlama verileri topluyoruz

• İş çevresindeki değişikliklerin müşteriler üzerindeki olası etkilerini gözden 

geçiriyoruz

• Rakiplerimiz müşterilerimize yönelik yoğun kampanya yürütmüşse, hemen 
yanıt veriyoruz

Pazar Bilgisine Yanıt Verme

500



ÇEVRESEL UNSURLARIN PAZAR ODAKLILIK- PERFORMANS İLİŞKİSİNE

ETKİSİ

• Bir departman rakiplerle ilgili önemli bir şey duyduğunda, diğerlerini 

uyarmakta geç kalıyor
• Endüstrimizdeki temel değişimleri (rekabet, teknoloji, düzenlemeler) 

yakalamada yavaşız
• Müşterilerimizin tercihlerindeki değişmeleri saptamakta yavaşız

• Müşterilerimizin ürün/ hizmet ihtiyaçlarındaki değişiklikleri aldırmıyoruz

• Rakiplerimizin fiyat değişikliklerine karşılık vermek çok zaman alıyor

• Müşteri şikayetlerini aldırmıyoruz
• Büyük pazarlama planı ortaya atsak bile muhtemelen makul zamanda 

uygulayamayacağız

Pazar Bilgisinin Yayılması

• Müşterilerle ilgili önemli bir şey olduğunda, tüm şirket kısa sürede 

bilgileniyor
• Müşteri verileri şirketimizin tüm düzeylerinde düzenli olarak yayılmaktadır

• Müşterilerimiz ürün/hizmetlerimizi modifiye etmemizi istediklerinde 

departmanlarımız bunu yapmak için çaba gösteriyorlar

• Departmanlarımızın aktiviteleri çok iyi koordine edilmiştir

MKTOR Ölçeği

Müşteri Odaklıhk

• Müşteri ihtiyaçlarına bağlılık düzeyimize dikkat ediyoruz

• İş amaçlarımız müşteri memnuniyetine dayanmaktadır

• Satış sonrası hizmetlere çok dikkat etmekteyiz
• İş stratejilerimiz müşterilere en büyük değer yaratmakla ilgili inançlarımıza 

dayanmaktadır
• Rekabet stratejilerimiz müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenmekte

• Müşteri memnuniyetini sistematik olarak ölçüyoruz

Fonksiyonlararası Koordinasyon

• Müşteri deneyimlerimizi tüm departmanlar arasında paylaşıyoruz

• Departmanlarımız pazarın ihtiyaçlarına hizmet etmede entegre olmuşlar

• Her departmandan yöneticiler mevcut ve potansiyel müşterilerimizi ziyaret 

ediyorlar
• Yöneticilerimiz şirketteki herkesin müşteri değerine nasıl katkı 

sağlayacağını biliyor
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Rekabet Odaklılık

. Üst yönetim düzenli olarak rakiplerin stratejilerini tartışıyor

• Rakip stratejilerine ilişkin bilgiler şirket içinde paylaşılıyor
• Rekabet avantajımız olduğu / yaratabileceğimiz müşterilere hedefleniyoruz

• Bizim için tehlike arz eden rekabetçi eğilimlere hemen karşılık veriyoruz

Moderatörler

Teknolojik Dalgalanma

• Yeni ürün idealannın büyük bölümü sektörümüzdeki teknolojik 

gelişmelerden esinleniyor

• Sektörümüzdeki teknoloji hızla değişiyor
• Teknolojik değişmeler sektörümüzde büyük fırsatlar sunuyor
. Gelecek 2-3 sene içinde sektörümüzdeki teknolojinin nerede olacağını 

kestirmek zor

Rekabetin Şiddeti

• Sektörümüzde çoklu promosyon savaşları vardır

• Sektörümüzdeki rekabet acımasızdır

• Müşterilerimiz her zaman yeni ürün için eğilimliler
• Bir rakibin herhangi sunumuna diğerleri aynı sunumla hazırlar

Pazar Dalgalanmaları

• Daha önce ürünlerimizi almayanların ürün /hizmetlerimize olan taleplerine 

tanıklık ediyoruz
• Bazen müşterilerimiz fiyata çok duyarlılar, fakat bazen fiyat nispeten 

önemsizdir

Genel Ekonomi

• Müşteriler bilinçliler (reverce coding)

• Bu ülkenin genel ekonomisi zayıftır
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A. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

"MAKEDONYA CUMHURİYETİ" 
İSMİNİN ULUSLARARASI HUKUK DAYANAĞI 

VE YUNANİSTAN'IN DÜŞMANCA POLİTİKALARI

Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya'

Özet

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Makedonya, benzeri 
olmayan bir sorun yaşamaktadır. Savaşmadan egemenliğini ilan eden 
Makedonya'nın komşularıyla ciddi sınır problemi olmadığı halde, isim konusundaki 
anlaşmazlık tam olarak çözülmüş değildir. Yunanistan, kendi ülkesinde de aynı adı 
taşıyan bir bölge bulunmasından dolayı sınırında Makedonya adıyla bir devlet 
kurulmasını kabul etmemiş, başta BM ve AB olmak üzere üye örgütlerde 
Makedonya’ya engeller çıkarmıştır. 1995'te imzalanan geçici uzlaşma ile sorunun 
çözümü zamana bırakılmıştır. Egemenlik boyutu da olan Makedonya’nın ismi 
konusu, önemli ölçüde Yunanistan’ın dış politikasında yayılmacı ve irredentist 
hedeflerinden kaynaklanmaktadır. Bildiride her iki ülkenin jeopolitik gerçekleri 
incelenecek, bağımsız bir ülkenin isimlendirme hakkı, benimsediği isimle 
uluslararası örgütlere üyeliği, Uluslararası Hukuk'un ilgili ilkeleri ve uygulamaları 
açısından ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Makedonya, Yunanistan, Egemenlik Hakları, Uti Possidetis

Giriş

Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya'nın dağılması sürecinde ortaya çıkan 
devletlerden biri de Makedonya'dır. 8 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden 
Makedonya, Yugoslavya'yı oluşturan altı federal cumhuriyetten büyüklük 
bakımından dördüncüsüdür. Buna karşın bölgenin en eski devletlerinden biri olup, 
M.Ö. 356-323 yılları arasında Büyük İskender'in kurduğu zamanın süper gücünün 
merkezini oluşturan bir ülkedir. Milattan önceki bu cihanşümul devletin kurucusu 
İskender'in çoğu kaynaklarda "MakedonyalI" unvanıyla anıldığını da hatırlatalım.

Coğrafi, tarihi, kültürel, etnik ve mezhep gerçeklerinin iç içe geçip, devlet yönetimi 
ve kamu hizmetinde birçok sorunlara yol açmasına günümüz uluslararası 
literatüründe zaman zaman "Balkanlaşmak" denmektedir. Balkanlaşma problemleri 
en ileri düzeyde Sırbistan-Hırvatistan ve Bosna-Hersek arasında yaşanmış olup, 
Makedonya açısında Balkanlaşmamın farklı boyutları bulunmaktadır.

Her Balkan ülkesinde olduğu gibi sınır ötesinde kendi ülkesinin ana unsuru olan 
etnik unsurdan, sınırının içerisinde ise komşu ülke etnik grubundan vatandaş 
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yaşayabilmektedir. Bu durum birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Makedonya'da da 
bir takım siyasi ve hukuki sorunlara kaynak teşkil etmektedir. Makedonya'nın 
komşusu Yunansltan'da Makedonya adlı bir bölge bulunmakta olup, bu bölgede 
önemli miktarda Makedon kökenli Yunan vatandaşı yaşamaktadır. Bu gerçekten 
hareketle Yunanistan, Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Makedonya İçin bu 
ismi kullanmayı kabul etmemekte, ancak Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti 
(EYMC; Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) ismine razı olmaktadır. 
BM, 8 Nisan 1993'te ülkeyi EYMC ismiyle üyeliğe kabul ettiği gibi aynı zamanda AB 
üyesi olan Yunanistan'ın baskısı ile AB ve diğer birçok küresel veya Avrupa örgütleri 
Makedonya'yı bu isimle tanımak zorunda kalmıştır.

Konunun, Makedonya'nın nüfusu ile Yunanistan'daki Makedonların sayısı, 
Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Makedonya ile Yunanistan'daki Makedonya 
bölgesinin yüzölçümü, tarafların iddialarıyla ilgili tarihi gerçekler, çelişen uluslararası 
hukuk kaynaklarından hangisinin tercih edileceği boyutu bulunmaktadır. Bunun 
yanında egemen bir devletin isim hakkı, devleti oluşturan vatandaşların (millet) 
kendi geleceğini belirleme hakkı gibi Uluslararası Hukuk boyutu da sözkonusudur. 
Benzer durum mesela Azerbaycan cumhuriyeti ile bu cumhuriyette yaşayan 
Azerilerden kat kat fazla Azeri'nin yaşadığı İran sınır bölgesindeki Güney 
Azerbaycan gibi diğer bazı sınır komşuları arasında sözkonusu olabilmektedir. 
Bununla beraber, Yunanistan'ın baskılarıyla egemen bir devletin çoğunluğu 
oluşturan etnik topluluğun adını alamaması örneği pek bilinmemektedir. Burada 
Yunanistan'ın diplomatik başarısı yanında OsmanlI'dan beri "kayırdan", "nazlandıkça 
şımartılan", son mali krizde su yüzüne çıktığı gibi üretmediği halde diğerlerinin 
ürettiğini tüketmeğe alışmış olan Yunanistan gerçeği boyutu bulunmaktadır.

Kısaca "Makedonya'nın isim krizi" olarak adlandırılan sorun, öncelikle bölgenin 
jeopolitik gerçekleri ışığında tahlil edilmektedir. Tarihi, coğrafi ve etnik gerçekler ile 
zamanaşımı safhasına ulaşarak yerleşmiş bir ismin, siyasi statü değişikliği ile 
ortadan kalkıp kalkamayacağı tartışılmaktadır. Yunanistan'ın başta AB olmak üzere 
uluslararası örgütlerdeki etkinliğini kullanarak bir devletin isim hakkını 
engellemesinin hukuki boyutuna da temas edilmektedir. Yugoslavya'nın dağılması 
çerçevesinde gelişen sorunu, tanımlamak üzere Yugoslavya öncesi duruma da 
kısaca temas edilmektedir. Bir Uluslararası Hukuk ilkesi olan "uti possitedis" bu 
sorunun çözümüne uygulanmaktadır.

Makedonya'nın Jeopolitik konumu

Makedonya Güney Doğu Avrupa'da, Balkan yarımadasının orta kesiminde, 
Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan arasında yer alan küçük 
bir cumhuriyettir. Tarihte Makedonya olarak bilinen bölgenin bir kısmı bugünkü 
Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) topraklarında olup, kısmen de Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında kalmıştır. Osmanlı împaratorluğu'na ait olan Makedonya, II. 
Balkan Savaşı sonrasında Ağustos 1913'te imzalanan Bükreş Antlaşması ile kuzey 
ve orta kesimler Sırbistan'a (bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nin yer aldığı ülke), 
güney kesimi Yunanistan'a (Selanik şehrinin de yer aldığı Ege Makedonyası), doğu 
kesiminin ufak bir kısmı ise Bulgaristan'a (Pirin Makedonyası) bırakıldı.

Bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti'ne (EYMC) ait bölge dağlık olup 
burada daha ziyade karasal iklim hüküm sürmektedir. Ülkenin doğal kaynak veya 
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dikkat çeken tarımsal zenginliği sözkonusu değildir. Bununla beraber, diğer 
komşuları arasındaki geçiş fonksiyonu belirli bir önem katmaktadır. I. ve II. Balkan 
savaşlarında olduğu gibi muhtemel III. Balkan Savaşı’nın da Makedonya yüzünden 
çıkacağı tahmin edilmektedir.

Ülke 25.700 kilometrekare olup, nüfusu ise 2.055.000’dir (2010). Nüfusunun 
%64'ünü Makedonlar, %25'ini Arnavutlar, %4’ünü Türkler ve kalanını diğerleri 
oluşturmaktadır. Ekonomik bakımdan da orta halli bir ülke olarak satın alma gücü 
paritesine göre 2011 GSMH rakamı 21.345 milyon dolar civarında olup, fert başına 
düşen milli gelir ise yine satın alma gücü paritesine göre 10.300 dolardır. Nominal 
değerlere göre ise bu rakamlar 10.300 milyon dolar ile 5.000 dolar civarındadır. 
Bütün bu rakamlar Makedonya’nın ekonomik olarak pek fazla bir öneme sahip 
olmadığını göstermektedir.

Yugoslavya’nın dağılma aşamasında en az sorunlu süreçlerden birisi Makedonya için 
işlediği halde, benzeri pek bilinmeyen isim konusu halen Yunanistan ile devam 
etmektedir.

Yeni Dönemde Uluslararası Hukuk Kuralları ve Uti Possitedis

Uluslararası Hukuk’ta kısaca "önceki halin devamı" diyebileceğimiz "uti possitedis" 
Latince bir kavram olup, savaş sonrası durumla ilgili olarak literatüre girmiştir. "Uti 
possitedis", "Halef devlet tarafından eski imparatorluğun varlıklarına yönelik 
egemenlik hakları ve özellikle de toprak talepleriyle ilişkili siyasi-yasal ilkedir."1 
Latin Amerika kökenli olan bu ilke, eski İspanyol sömürgelerinde sınırları 
tanımlamak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Savaş sonrasında barış yapılmadığı 
takdirde işgal edilen bölgelerin mevcut sınırlarıyla elde tutulma hakkı da bu ilkeyle 
ifade edilmiştir.

1 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Ulusllararası İlişkiler Sözlüğü, çev.: H. Ahsen 
Utku, İstanbul, Bilimevi Basın, 2001, s.640.

Uti Possidetis kavramının 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir kullanım 
alanı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle Afrika'da sömürge altındaki ülkeler 
bağımsızlıklarını kazandıkça yeni sınır sorunları gündeme gelmiştir. Başka bir 
anlaşma yapılmadığı takdirde sömürge yönetiminin idari sınırlarının bağımsız 
devletin sınırları olması ilkesi bu kavramla ifade edilmiştir.

Makedonya'nın isim sorununda ise bu kavramı, ifade ettiği ilkeler ve dayandığı 
mantık çerçevesinde farklı alanda kullanarak problemin çözümüne ışık tutmaktayız. 
Aşağıda ele alınan Yunanistan ve Makedonya'nın iddialarının temelinde Yugoslavya 
Federal Halk Cumhuriyeti ile OsmanlI İmparatorluğu bulunmaktadır. Yunanistan, 
sorunla ilgili delillerinde antik çağlara kadar gitmekte ise de burada belirleyici olan 
yakın dönemin gerçekleri, sözleşmeleri ve uygulamalarıdır. Yakın ve uzak döneme 
ait kuralların hangisinin uygulanacağı konusunda da yine bir Milletlerarası Hukuk 
kuralı olarak "Lex Posterior Derogat Primary" yani "sonraki düzenlemenin önceliği 
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vardır" ilkesi karşımıza çıkmaktadır? Aynı konuda birbirini nakzeden iki sözleşme, 
düzenleme, teamül benzeri bir kural bulunup, bunların hangisinin tercih edileceği 
konusunda mesela genellik-özellik gibi bir belirleyici durum yok ise bu takdirde 
sonraki düzenleme esas alınır. Bu ilkenin ele aldığımız soruna uygulanmasında ise 
Makedonya'nın ismi konusunda Makedonlar ve Yunanlıların çelişen iddialarının 
dayandığı gerçekler ve kuralları bağdaştırmaya çalışmaktayız. Tarih öncesi 
uygulama ve gerçekler ile 20. yüzyılın başında ve sonundaki uygulamalar çelişen 
iddialara mesnet teşkil ediyorsa yakın dönemin gerçekleri, kuralları, uzlaşmaları 
belirleyici olacaktır.

Yukarıda da işaret edildiği gibi daha önce Makedonya bölgesinin hakimi OsmanlI 
İmparatorluğu iken 1913 II. Balkan Savaşı sonrasında bu bölge Sırbistan, 
Yunanistan ve Bulgaristan arasında pay aşılmıştır. I. ve II. Dünya Savaşlarından 
sonra bölgenin siyasi haritasında birçok değişiklikler olmuş nihayet Yugoslavya 
Federal Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu federasyon bünyesinde federe bir devlet 
olarak Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti (1944-1991) yer almıştır. Yugoslavya'nın 
dağılma aşamasında bağımsızlığını kazanan federe devlet Makedonya, Uti Possidetis 
gereği federasyon dönemindeki sınırlarını bağımsız devlet olarak muhafaza etmiştir. 
Bunun gibi Makedonya ismini de muhafaza etmesi, bir bakıma Uti Possidetis'in farklı 
bir çerçevede uygulanması demektir.

1913 Bükreş Sözleşmesi ile Makedonya'nın önemli bir kısmı Yunanistan'a verildiği 
halde Yunanistan ismini değiştirmemiştir. Makedonya ismi ise bu ülkede bir bölge 
adı olarak kullanılagelmiştir. Yunanistan 1988'de Yugoslavya dağılma aşamasına 
girdiğinde ülkesinin kuzeyinde bu isme bölge adı olarak resmiyet kazandırmıştır. 
Eğer Yunanistan yönetimi devlet ismini Makedonya olarak değiştirmiş olsaydı bile 
birçok uygulamada olduğu gibi Makedonya, mesela "Kuzey Makedonya" benzeri 
şekilde yine kendi ismini kullanabilirdi. Çünkü aynı ismi zaten daha önce de 
kullanmaktaydı. Benzer bir şekilde Yunanistan'ın Makedonya bölgesi, 
Yunanistan'dan bağımsızlığını kazanarak kendi etnik/tarihi ismini kullanmak istediği 
takdirde muhtemelen Güney Makedonya isminde karar kılınacaktı. 1991'de 
bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti'nin başta BM olmak üzere 
Yunanistan'ın müdahil olduğu alanlarda, dağılmış olan eski federasyon Yugoslavya 
adıyla "Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti" adını taşımak zorunda kalması 
tuhaf olduğu kadar ters ve haksız bir durumdur.

Makedonya'nın Bağımsızlık İlanı

Yugoslavya'nın dağılması aşamasında öncelikle Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna- 
Hersek arasında sorunlar yaşanmıştır. Hırvat asıllı Tito'nun Sırp çoğunluğa karşın 
bütün etnik grupları aynı federasyon altırda toplayarak yönetme başarısı, bu liderin 
ömrüyle sınırlı kalmıştır. 1980'de vefat eden Tito'dan sonra büyük Sırbistan hayali 
ile hareke geçen Sırplar, tarihi ve etnik iddialarla diğer gruplar üzerinde baskı 
uygulamaya başlamışlardır. Benzer iddialara sahip olan Hırvatlarla Sırplar birçok 
alanda çatıştığı halde Bosna-Hersek'te Boşnaklara karşı adeta birleşmişlerdir. 
Bosna-Hersek bünyesinde yer alan Sırp ve Hırvat yönetimlerinin statü ve sınırlar 
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konusundaki talepler ve iddialar, Dayton süreci ile sonuçlanan savaş ve katliamlara 
yol açmıştır?

Tito sonrası yükselen Sırp milliyetçiliği başta Hırvat olmak üzere diğer 
milliyetçilikleri de tetiklemede etkili olmuş ve Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti 
çatırdamaya başlamıştır.3 4 Makedonya Cumhuriyeti'nin Eylül 1991'de bağımsızlığını 
ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni Makedonya sorununun temelini, ilginçtir 
bölgedeki diğer devletler arasında yer alan sınır, statü, anayasal haklar ve 
özgürlüklerden farklı olarak isim konusu oluşturmuştur.

3 Misha Glenny, The Fail of Yugoslavia, The Third Balkan War, New York, Penguin 
Books, 1994; 228-235.
4 Emel G. Osmançavuşoğlu, The Wars of Yugoslav Dissolution and Britan's Role in 
Shaping Western Policy, 1991-1995, Ankara, SAM, 2000; s.22
5 Makedonya'nın Yunanistan'ın iddia ettiği gibi "Hellenic" olup olmadığı konusunda 
anketler her iki ülkenin diplomatik, medyatik ve akademik zeminlerinde yarış 
konusu olarak devam etmektedir. 19 Temmuz 2012 itibariyle 
http://www.topix.com/forum/world/macedonia/TAAAAFN23PMGMJ147 adresinde 
anket internette açıktır.
6 Şule Kut, "Makedonya-Yunanistan Anlaşmazlığının Boyutları", Yeni Balkanlar Eski 
Sorunlar, Der.: Kemali Saybaşılı, GencerÖzcan, İstanbul, Bağlam, 1997; s. 287.

Yunanistan'ın İddiaları ve Geçici Uzlaşma

Makedonya'nın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Yunanistan bu yeni 
bağımsız kuzey komşusunun ismi, bayrağı ve anayasasını sorun yaptı ve bu devleti 
tanımayacağını deklare etti. Makedonya ise Yunanistan'ın kendisini tanımamasını ve 
başta BM olmak üzerek uluslararası örgütlere üyeliğini engelleme girişimlerini 
önemli bir sorun olarak gördü. Bu sorunlara karşılık iki ülke de tarihi imparator 
"MakedonyalI İskender'in etnik kökeni konusunda karşılıklı restleşmeler yaşandı. Bu 
tarihi karizmatik lideri her bir ülke kendi etnik grubundan görmekteydi. Tartışma, 
her iki ülkenin kamuoyunu aşarak sorunu adeta uluslararasılaştırdı?

Yeni komşusunun bağımsızlık ilanında itibaren Eylül 1995'e kadar Yunanistan, 
güvenliğini tehdit ettiğini iddia ettiği bu komşusunu tanımadığı gibi, bu isimle 
tanınmaması için diplomatik ataklarda bulunmuş, önemli ölçüde başarılı olmuştur. 
Bu aşamada Yunanistan, Makedonya'yı diplomatik olduğu gibi ekonomik olarak da 
izole etmeye çalışmıştır. Diğer bazı eski Yugoslav cumhuriyetlerinin aksine 
bağımsızlığını savaşsız kazanmasına rağmen Makedonya, Yunanistan'ın bu hasmane 
politikaları yüzünden büyük sıkıntılar yaşadı.5 6

Eylül 1995'de İmzalanan geçici uzlaşma ile iki ülke arasındaki bu sorunların 
öncelikle acil olanları kısmen çözülmüş olup ilişkiler de bir dereceye kadar 
normalleşmeye başlamıştır. Böylece bağımsızlıktan itibaren dört yıllık Makedon- 
Yunan anlaşmazlığı bütünüyle ortadan kalkmadığı halde, İlişkiler normal seyrinde 
gelişme yoluna girmiştir. Bu süreçte daha 1992'de Yunanistan Makedonya'nın 
1992'de anayasasını, 1995'te ise bayrağını değiştirtmiştir. Makedonya ise 1995 
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uzlaşması ile isim değişikliğini önkoşul olmaktan çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak 
Yunanistan'ın kendisini tanımasını, uluslararası örgütlere üyelikte vetosunu 
kaldırmasını ve Selanik ambargosuna son vermesini sağlamıştır. 1995'teki 
Makedon-Yunan anlaşması, belirttiğimiz gibi iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları 
bütünüyle halletmekten uzak olmakla birlikte, iki komşu Balkan ülkesi arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesini sağlamış, Balkanlardaki genel istikrarsızlığı azaltacak bir 
güven artırıcı önlem olarak özel bir önem taşımıştır.7 Buna karşın başta isim 
problemi olmak üzere tarihi, bölgesel ve etnik sorunlar derin dondurucuda 
beklemekte olup zaman zaman servise sunulmaktadır.

Yunanistan, Makedonya'nın önemli bir bölümü kendi egemenlik alanında olan bir 
bölge adı olarak bir devlete isim olarak verilmesini kabul etmeyeceğini deklare 
etmiştir. Buna karşın isim konusunda geri adım atmış olmakla birlikte bütünüyle bu 
iddiasından vazgeçmemiş, belirtildiği üzere "Makedonya Cumhuriyeti" yerine "Eski 
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" isminde bir bakıma geçici orta yolda 
uzlaşılmıştır. Makedonya ile Yunanistan aksındaki bu tartışmalar sürerken, Türkiye 
daha Ocak 1992'de Makedonya'yı "Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanımıştır.8

Yunanistan'ın yeni bağımsızlığını ilan komşusuna karşı politikalarının temelinde 
tarihi ve coğrafi iddialar yanında ülkenin etnik gerçekleri de bulunmaktadır. Özellikle 
Makedonya sınırında 300.000 (Yunanistan'ın baskılarından dolayı rakam tartışmalı 
olup 200.000 ile 400.000 arasında iddialar vardır) civarında Makedon etnik kökenli 
Yunanistan vatandaşının bulunması, uzun vadede Atina'yı bölücü hareketlere karşı 
endişelendirmektedir. Bundan dolayı Yunan yönetimi bunları Makedon olarak kabul 
etmez, Slav benzeri isimlerle zikreder. Yunanistan'daki Makedon kökenliler 
11.300.000 civarındaki toplam nüfusun yaklaşık yüzde ikisini teşkil ettiği halde, 
tıpkı Batı Trakya Türkleri ile ilgili uygulamalarda olduğu gibi bu konuda da aşırı 
milliyetçi reflekslerin etkisinde kalınmaktadır.

Egemenlik Haklan ve Devletlerin İsmi

Devletlerin ismi aynı zamanda devletin egemenlik hakları çerçevesinde 
değerlendirilmesi gereken bir konudur. Devletin üç temel unsuru olup bunlar ülke, 
halk ve egemenliktir. Egemenlik kavramının anlamı, ortaya çıktığı 1648 VVestfalya 
Barışı'ndan günümüze bazı değişikliklere uğradığı halde özü aynı kalmıştır. Kısaca 
içeride en büyük otorite dışarıya karşı bağımsızlığı karşılayan bu kavram, 20. yüzyıl 
başından itibaren özellikle iletişim ve ulaşımdaki gelişmelerle yeniden 
anlamlandırılmıştır. Bu gelişmeler ilişkileri yoğunlaştırırken uluslararası örgütlerin 
sayıları ve etkinlik alanları her geçen gün artmaktadır. Uluslararası örgütlerin yetki 

7 Şule Kut, a.g.m., s. 303-308.
8 Sylvie Gangloff, "The Relations Between Turkey and Macedonia: The Incoherences 
of a Political Partnership", Turkish Review of Balkan Studies, Anual 2001/6, ISIS, 
İstanbul; s. 37. İlginçtir bu tarihte Ankara'daki Yugoslavya büyükelçisi Makedon 
kökenli Trajan Petorvski olup, Türkiye'nin Makedonya'yı tanımasından birkaç gün 
sonra Belgrad'a geri çağrılmıştır. Petrovski için bu cezalandırıcı işlem, Ankara'da 
Yugoslavya Büyükelçisi olduğu halde, Türkiye'yi yeni bağımsızlığını ilan etmiş olan 
Makedonya'yı tanımaya zorlamakla suçlanarak yapılmıştır.
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ve görevlerindeki genişleme ise devletin egemenlik hakkının yeniden 
değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Bu kaygıyla Milletler Cemiyeti Sözleşmesi 
md.15/8, örgüte üye olmanın devletlerin egemenliğini ortadan kaldırmayacağını 
vurgulama ihtiyacı duymuştur. Benzer düzenleme BM Şartı'nda da yer aldığı halde 
Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip beş daimi üyelik düzenlemesi, devletlerin 
egemen eşitliğini tartışmalı hale getirmiştir.9

9 İlyas Doğan, Devletler Hukuku, Ankara, Seçkin, 2008, s.241.
10 Şule Kut, a.g.m., s.295.

Teorik olarak egemenlik sınırsız kabul edildiği halde günümüzde birçok sınırlamalar 
ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bir devletin sınırlarını tayin etmesi onun mutlak 
egemenlik yetkisi dahilinde değildir. Aksi takdirde diğer egemen devletlerin 
sınırlarına tecavüz edebilir. Burada egemen eşitlik kavramından hareketle diğer 
egemen devlet olan komşularla sözleşme yapması gerekmektedir. Bundan dolayı 
Ermenistan'ın Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesini ülkesinin parçası olarak kabul 
etmesi, bunu anayasal belgelerde açıkça belirtmesi egemenlik kavramı altında kabul 
edilemez. Buna karşın Türkiye sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'nın Ermenistan devlet 
armasında yer alması, dostluk, iyi komşuluk, barışçıl ilişkiler açısından kabul 
edilemez olduğu halde Türkiye bunu sineye çekmiş, Ermenistan 1991'de 
bağımsızlığını ilan ettiğinde tanımıştır.

Öte yandan günümüzde devletlerin sosyal ve ekonomik haklar, eğitim, sağlık gibi 
alanlarda egemenlik haklarından kaynaklanan serbestlikleri sözkonusu olup, bunlar 
her devletin "iç meselesi" kabul edilir. Buna karşın insan haklarıyla ilgili birçok 
sınırlamalar olup, mesela azınlıklara baskı ile ırkçı uygulamalara düzenleme 
aşamasında dahi müdahale edilmekte, vatandaşlarının asgari insan haklarına saygı 
göstermeyen devletlere bazen askeri müdahale gerçekleşmektedir.

Ermenistan'ın devlet armasında yaşanan soruna benzer durum, başlangıçta 
Makedonya bayrağı için sözkonusu olmuştur. Makedonya'nın bayrağında yer alan 
"Vergina Güneşi", Yunanistan'ın ulusal sembollerinden kabul edildiğinden, bunu 
Makedonya'nın kullanmasına itiraz etmiştir.10 Belirtmek gerekir ki bu sembol, Ağrı 
Dağı örneğinin aksine Yunanistan'da bir coğrafi bölge olmayıp, belki Arabistan'dan 
yayılan İslam'ın sembollerinden kelime-i tevhit veya tekbir benzeri cümlelerin S. 
Arabistan dışında birçok İslam ülkesinde kullanılması ile karşılaştırılabilir. Bugüne 
kadar S. Arabistan'ın bu konuda bir itirazı gündeme gelmemiştir.

Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti (EYMC), Makedonya İle başlayan ismini ilk defa 
1991'de Yugoslavya'nın dağılmasından sonra almadığını belirtmemiz gerekmektedir. 
Tıpkı Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya ve Karadağ gibi Makedonya'da 
sahip olduğu siyasi statüye göre farklı uzantıları olsa da asırlardan beri bu ismi 
kullanmakta idi. İsimleri sayılan Yugoslavya Federasyonu'nun altı cumhuriyeti 1991 
öncesinde aynı isimlerle federe devlet olarak bilinmekteydi. Bu dönemde 
Makedonya'nın İsmi belirtildiği gibi "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti" idi. 
Yugoslavya dağıldıktan sonra, Sırbistan ve Karadağ ile ilgili hususi süreçler dışında 
her federe devlet, federasyona bağlantı ismini kenara bırakarak cumhuriyet adını 
almıştır. Bağımsızlığını ilan eden Makedonya da yine egemenlik hakkının kullanımı 
olarak "Makedonya Cumhuriyeti" ismini tercih etmiştir. Yunanistan ise, bu ismin 
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kendi kuzey bölgesine ait bir isim olduğunu, coğrafi bölge isminin devlet ismi 
olamayacağını, böyle bir ismi kuzey komşusunun devlet adında kullanmasının 
toprak bütünlüğüne saldın demek olduğunu ileri sürmüştür. Yukarıda belirtildiği 
üzere, bir devletin başka devlete ait toprakları kendi ülkesinden sayması egemenlik 
hakkı kapsamına girmediği halde, Yunanistan Makedonya isminin komşu devlet 
tarafından kullanılmasını kendi topraklarına göz dikme olarak yorumlamıştır.

Yunanistan'ın, coğrafi bir ismin devlet ismi olamayacağı iddiası uygulamalarla 
çelişmekte olup dünyada birçok devletin ismi coğrafyadan kaynaklanmaktadır. 
Kıbrıs bir ada ismi olduğu halde (eski imparatorlukların hakimiyetinde iken de böyle 
idi) bugün devlet ismi olarak kullanılmaktadır. Ürdün nehir ismi olup bugün aynı 
zamanda devlet ismidir. Nijer nehrinin önemli bir kısmı Nijerya'dan geçtiği halde, 
Nijer diye bir komşu devlet kurulmuştur. Benzer örnekler oldukça fazladır. 
Yunanistan'ın coğrafi bir bölge adının, daha dar bir alanın devlet ismi olamayacağı 
görüşü, aksine örneklerle ortaya çıkan "uygulama içtihadı" tarafından bütünüyle 
çürütülmektedir. Bu yaklaşımda ısrar ederek egemen komşusuna baskı uygulaması 
ise bağımsızlığı ilan eden Makedonya'nın egemen tercihine karşı 
"Makedonyamanyaklığı"11 aşamasına gelen bir hukuk ihlalidir.

11 Bu deyim uluslararası arenada Yunanistan'a karşı yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır; Şule Kut, a.g.e., s.305.

Sonuç

Tıto'nun 1980'de vefatından sonra Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti adıyla 
federasyon statüsündeki ülke dağılma sürecine girmiştir. Bu süreçte Soğuk Savaş 
döneminin sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nln dağılmasının de önemli etkisi 
olmuştur. Ülkenin en kalabalık etnik grubu durumundaki Sırpların "Büyük Sırbistan" 
hayali temelli aşırı milliyetçi çıkışları yeni milliyetçiliklerin doğuşuna yol açmıştır. 
Yıllarca süren etnik çatışmalarla federasyon dağılmıştır. Yugoslavya'nın dağılıp 
mevcut federe devletlerin bu arada kuzey sınırında yer alan Makedonya Sosyalist 
Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığını ilan edeceğini gören Yunanistan daha 1988'de 
Kuzey bölgesinin adını Makedonya olarak değiştirmiştir. 1991'de Makedonya'nın 
Yugoslavya'dan "Makedonya Cumhuriyeti" adıyla bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 
Yunanistan bu ismin devlet adı olamayacağını, çünkü aynı isimle geniş bir bölge 
bulunup bu bölgenin önemli bir kısmının kendi ülkesinde yer aldığını duyurmuştur. 
Benzer gerekçelerle Makedonya'nın anayasasına ve bayrağına da itiraz ederek, bu 
ülkeyi tanımayacağını deklare etmiştir. Yeni cumhuriyetin dünyaya açılmasında 
önemli bir liman olan Selanik'in Makedonya tarafından kullanımına ambargo 
koymuş, ayrıca uluslararası örgütlere üyeliklerini engellemiştir.
Yunanistan ile yeni bağımsız kuzey komşusu arasında 1995'de yapılan geçici 
uzlaşma ile Makedonya adını "Eski Yugoslav Makedon Cumhuriyeti" (EYMC) olarak 
kabul etmiş, buna karşın Yunanistan engelleri kaldırmıştır. Sorunun Uluslararası 
Hukuk boyutuna bakıldığında egemen bir devletin komşu ülkenin sınırlarını ihlal 
etmeden kendi bayrağını ve ismini tespit etme hakkı olduğu açıktır. Yeni bağımsız 
devletlerin sınır sorunları için kullanılan "uti possidetis" ilkesi burada, isim 
konusunda karşımıza çıkmaktadır. Buna göre önceki dönemde Yugoslava 
Federasyonu'nun bir parçası olarak adı Makedonya ile başlayan devletin bağımsız 
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cumhuriyet olarak da Makedonya ile başlaması uygun bir tercihtir. Yeni bağımsız bir 
devleti, rızası hilafına (baskıyla) dağılmış olan bir federasyonla birlikte EYMC 
şeklinde isimlendirmek örneği görülmeyen tuhaflıklardan olarak kalacaktır. 
Belirtmek gerekir ki Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan ile 1995'te imzalanan 
geçici uzlaşmasından sonra benimsediği Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti 
(EYMC) ismini sadece Yunanistan'ın müdahale ettiği uluslararası örgütlerde ve 
Yunanistan ile bağlantılı ilişkilerde kullanmaktadır. Mesela 8 Nisan 1996'da 
Belgrat'ta imzalanan "Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ile İlişkileri Normalleştirme 
Sözleşmesi"nde, sözleşmenin başlığında ve imza kısmında Makedonya Cumhuriyeti 
(The Republic of Macedonia) kullanır.12

12 Agreement Regulating the Relations between The Republic of Macedonia and 
The Federal Republic of Yugoslavia, İsmail Soysal, Şule Kut, Dağılan Yugoslavya ve 
Bosna-Hersek Sorunu: Olaylar-Belgeler, 1990-1996, İstanbul, OBİV, 1997; s.279-302.

Öte yandan Yunanistan'ın antik çağlardaki siyasi yapıyı delil olarak sunması, 
Uluslararası Hukuk'un "lex posterlor derogat primary" yani yeni düzenleme eski 
düzenlemeyi ortadan kaldırır ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Yugoslavya, federal 
cumhuriyet halinde oluşturulurken federe devletlerden birinin "Makedonya" olarak 
isimlendirilmiş olmasını Yunanistan'ın tarihi ve hukuki gerçeklere aykırı sayması, bir 
başka ülkenin yetki alanına müdahale olduğu kadar bir dönemin uluslararası kabul 
görmüş statüsüne savaş açması demektir. Yugoslavya devletini oluşturan siyasi 
irade ile bunun bir parçası olan Makedonya'nın yöneticileri, bugün olduğu gibi o 
dönemde de ülkelerine hangi ismi verecekleri konusunda birinci derece söz sahibi 
idiler.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

XHAMITE TE RRENUARA PER MOTİVE POLİTİKE 

NE MAQEDONI

Mixhait POLLOZHANI

Shekulli XX shönon nje kthesö per kulturen islame ne te gjitha drejtimet. 

Duke qene trashegimtare prej shume shekujsh te nje veprimtarle kulti dhe bartese 

e kultures orientale, ajo u gjet para problemesh, sfidash e zhvillimesh te 

ndryshme. Politika antifetare dhe pasojat e saj mbi kulturen islame pothuajse 

gjate gjithe shek. XX, padyshim qe jane reflektuar ne tere rajonin ballkanik, trojet 

shqiptare, dhe ne kete kontekst edhe ne Maqedonlnö.
Ketyre ditöve me ra nö sy nje shenim ne shtypin e perditshöm ku thuhej 

se ne Maqedoni sot ka 300 xhami me pak se 70 vlte me pare. Edhe dikur me heret 

kam hasur nje shenim tjeter (por te pakonfirmuar) ku thuhej se vetem ne qytetin e 

Shkuplt jane rrenuar 120 xhami. Nuk di neşe duhet besuar ketyre te dhenave te 
cila nuk e kane publikuar burimin e shfrytezuar, por, eshte e vertetet se nje numer 

I konsiderueshem i objekteve te trashegimise islame tani me eshte fshire nga faqja 

e dheut. Por, ajo qe eshte per tu theksuar padyshim qe lidhet me faktin qe nuk 
eshte I vogei numri i atyre xhamive qe e kane pesuar pikerisht si rezultat i 

qeilimeve politike. Jo vetem qe kjo trashegimi e ka pesuar nga institucionet 

shteterore, por jo rralle edhe nga vete diletantizmi i qarqeve te caktuara 

besimtaresh. Por megjithate politika nuk amnistohet dot per veprimet e ketilla, 

sepse pikerisht me instrumentet e saj eshte ajo qe ka ndertuar, por edhe ajo qe ka 

rrenuar objekte me vlera te paperseritshme artistike.

Kjo do te thote se, politika nuk ka kursyer as edhe artin İslam, i çili ne 
trojet tona paraqet nje realitet te pakontestueshem te kultures se pergjithshme te 

popujve te ketij nenqielli, por edhe pjese perberese e identitetit kulturore te popullit 

shqiptar. Dhe si pasoj sot mund te numerohen nje varg objektesh arkitekturore me 

vlera te pakontestuar artistike ekzistuese ose te zhdukura. Per kete flet e kaluara e 
larget, ajo me e afert, por sidomos flet edhe e sotshmja me rastet konkretet kur 

me paramendime te caktuara politike preket edhe aty ku nuk duhet. Deri sa edhe 

te shtepite e zotit. Jo rralle ka ndodhe, por edhe po ndodhe, qe si rezultat i forces 

(agresivitetit), marreveshjeve si dhe (keq)perdorimeve politike e kan6 pesuar
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xhamite mjafte te rendösishme si per kah vjetersia, ashtu edhe pör kah 

autenticiteti arkitektonik edhe estetik i tyre.

Arkitektura bukuria e art it İslam

Arti İslam nuk eshtö proces artistik qe ka te bejö vetem me besimin fetar. 

Ndaj dhe ne kete rast termi "İslam" nuk i referohet vetem beslmlt, por edhe 

kultures sö pasur islame ne pergjithesi. Duke i adaptuar edhe elemente tö 

proveniences sekullare te cilat nuk kanö qene dhe nuk jane te ndaluara, arti İslam 

krijon karakteristikat e njö arti me tö profanizuar por edhe mö tö universalizuar. 

Arti İslam perfshine zhvillimin artistik düke filluar qö nga shekulli i VII e me vone, 

ne territoret e shtrirjes se kultures islame qekur filloi te zhvillohet me lindjen e 

besimit islam, sidomos gjatö periudhes Emevite dhe Abasite (661-945) merr 

formen e vet specifike. Pos tjerash nö kete zhvillim artistik dallohen kaligrafia, 
vizatimi e geramika. perkatösisht piktura, skulptura dhe arkitektura. Arti İslam 

eshte perqendruar ne kaligrafine arabe dhe jo ne krijimin e figurave te ndryshme 

njerezore e shtazore pasi krijimi i kötyre figurave, idhuitaria, (idolatria) eshte 
shpallur e ndaluar.

Arti İslam edhe ka huazuar elemente teknike dhe formale nga mjediset me 
te cilat ka kontaktuar apo bashkejetuar ai, por fryma e Islamit ka qene dhe mbetet 

postulat i pacenueshem i frymezimit dhe vepres se artisteve İslam. Ne artin İslam 
ka elemente qe perseriten siç eshtö perdoriml i elementeve gjeometrike dhe 

vegjetative, tö cilat njihen si arabeska. Termi arabeske nö kulturen islame perdoret 

per te simbolizuar natyren e jashtezakonshme te pa dukshme dhe tö pa fundme tö 

madherishmit. Mbetja me pas e piktures dhe skulptures lidhet me besimin qe 

synon njeshmerine e Krijuesit, larg idhujtarise pagane, e cila manifestohej pikörisht 

nöpermjet piktures dhe skulptures, sigurisht qe i kane hap rruge zhvillimit mö tö 
madh te arkitekture.

Megjithate arkitektura islame dallon nga tradita e mehershme, por edhe 

nga ajo evropiane düke pasqyruar elemente te posaçme te zhvilluara nga vete 
arkitektet e njohur İslam tö kohes. Shprehjet marramendese e tö bukurös 

arkitekturale gjenden tek ndertimi i kubeve te xhamive, qö eshte pördorur me 
shekuj. Kubeja mö e vjeter qe ka mbijetuar koherat eshte Kubeja e Gurit e 

ndertuar ne vitin 691 nö Jerusalem. Kube tjetör e njohur eshte pjese e Taxh 

M^haHit e konstruktuar nö shekullin e XVII. Nö shekullin e XIX ndörtimi I kubeve 

u bö pjese edhe e arkitektures peröndimore. Veprat e kötilla arkitektonike, por
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edhe shume tjera, e arsyetojne konstatimin se arkitektura eshte bukuria e artit 

İslam.

Stili arkitektonik osman ne Ballkan

Vepra te vlerave te ketilla nuk I munguan as edhe stillt osman i çili u shtri 

ne pjesen me te madhe te territorit te Ballkanit. Kontaktet e para te trojeve 

ballkanike, ne kete drejtim edhe te shqiptareve me Islamin po vazhdojne tash e 
peşe shekuj me radhe, dhe se gjurmet e islamizimit te tyre deshmohen relativisht 

heret. Ne shekujt e mesjetes para-osmane tokat ballkanike, per hir te pozites se 

tyre gjeografike, jane frekuentuar dendur prej misionareve te botes islame arabe - 

turke, qofte per qeilime tregtare, qofte per qeilime ushtarake, por edhe per qeilime 

fetare.
Arkitektura islame-osmane pra u dha drite dhe stil te posaçem objekteve 

qofte fetare ose te tjera düke i bere te njohura dhe te pranueshme si ne boten 

islame ashtu edhe ne ate jo islame. Arkitektura osmane pati shtrirje edhe ne trojet 

shqiptare i çili stil vleresohet me teper si evropian se sa orientalist. Shume prej 

xhamlve kane qene te lidhura organikisht me objekte te tjera, si medrese ose 

mejtepe, biblioteka, internate, sahat-kulla, hamame dhe çezme, hane, dyqane, etj. 

Objekte keto te rendesishme per jeten normale te nje populli.
Ne shikim te pare, xhamia 1 shihet vetem si nje vend tubimi per 

besimtaret İslam, vendi ku lexohet Kurani dhe besimtari i lutet Zotit dhe siguron 

qetesine e tij shpirterore dhe pajiset me kültüre islame. Por sigurisht qe ajo 

(xhamia) lidhet ngushte me tere sferat e jetes shoqerore te myslimaneve. Xhamia, 

megjithate ka qene gjithnje vater uniteti e shoqerise islame. Pastaj, ajo lidhet me 

jeten ekonomike te myslimaneve. Nderkaq edhe sİ Institucion arsimor, xhamia 

eshte me e vjeter se te gjithe shkollat tjera, qe luante rolln e parlamentit ku 

rriheshin mendime, zhvilloheshin debate e diskutime, merreshin vendime qe ishln 

per te miren e besimtareve.

Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturös islame te shqiptaröt gjate shekullit XX, 
132

Kur flitet per histerine e objekteve te kultit İslam zakonisht permenden 

vetem xhamite e ndertuara pas vitit 1417. Xhamite osmane para pushtimit te 

Kostandinopojes ndertoheshin ne hipostil me shume kupola dhe me shume kolona, * 
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dhe nuk kishin nje salie unike. Por pas kesaj kohe Osmanet i dhane xhamise nje 

rendesi te veçante düke i bere ato me hapesira te medha dhe me nje dekor te 
veçante. Kontributi i mjeshterve shqiptare ne ndörtimin e xhamive eshte evident 

si nö veprat e ndertuara prej tyre ne vendlindje por edhe ne viset e tjera te 

Perandorise ku ato luajten nje rol te shquar per formimin e stilit klasik te xhamise 
osmane.

Duke filluar qe nga gjysma e dyte e shekullit XV dhe deri ne fund te 

shekullit XVI shteti osman permes zyres perandorake te arkitektures ka 

shperndare modelin e arkitektures klasike islame, ne te gjitha qendrat e kesaj 

perandorie. Stili i xhamive eshte ndertuar sipas dy modeleve: Modeli monumental 

me tri volüme te dallueshme mire dhe te harmonizuara ndaj njeri tjetrit; ne kete 
rast ato kishin nje portik arkadash perpara hyrjes, sallen kuadrate te kurordzuar 

me kupole dhe nje minare te holle dhe te gjate qe ndertohej te hyrja. Paralelisht 
ndertohej edhe modeli me çati qe siguronte hapesire me te madhe funkslonale. Ne 
perzgjedhjen e modelit duket se ndikonte preferenca e dekorimit te brendshem. 

Arti i piktures gjente vend me shume ne xhamite me kupola, kürse ai i gdhendjes 
se drurit ne tavanet, mafilet dhe mimberet".

Edhe ne territorin e Maqedonise, arkitektura islame shprehet nepermjet 

disa sistemeve te caktuara hapesinore, arkitekturore dhe dekorative, qe u krijua si 

kombinim i ndikimeve te tradites persiane-selxhuke dhe bizantine. Keshtu eshte 
vendosur baza e shkolies osmane, e cila pasi transferohet ketu ble ne kontakt me 

traditat lokale ndertuese, düke formuar modelin e veçante stilistik. Ne Maqedoni, 

por edhe me gjere ne hapesiren e Ballkanit, monumentet islame ne pjesen me te 
madhe i takojne te ashtuquajtures stil brusian, konstantopolit te hershem dhe atij 
klasik2. Te xhamite vjen ne shprehje zgjidhja e thjeshte funksionale e definuar me 

bazament kuadratesh ne hapesiren kryesore, te mbuluar me kupole, trem 
katerkendesh dhe minare. Materiali me i perdorur ndertimor ne ndertimin e tyre 

eshte guri dhe tulla, te vendosur ne radhe horizontale me lidhje llaçi, ndersa disa 
pjese jane shtruar me mermer dhe fajans, ndersa me rralie te suvatuara, 
ngjyrosur dhe dekoruar.

Behixhudin Shehapi, Traslıigimia kulturore islame ne Maqedoni, by
Organizata Humanitare El Hilal on Monday, October 18,2010 at 12:20pm •
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Diskrlminimi i objekteve te kultit

Ne fiilim te shekullit XX, perderisa Perandoria Osmane numeronte ditet e 
fundit ne territoret e Gadishullit Ballkanik te sunduara prej saj, krahas 

diskriminimit kombetar filloi edhe diskriminimi institucional I trashegimise islame. 

Situatat e reja politike, si dhe pretendimet e tre regjimeve (sistemeve politike) te 
cllat I perjetoi ky rajon gjate shekullit te kaluar, düke filluar qe nga regjimi 

mbreterore, per te kaluar tek ai komünist dhe per te gjetur ne kete tanishmin 

sistemin pluralist, nö menyre te veçante ka trajtuar komunitetin İslam dhe 

kulturen e tij. Qe atehere filloi edhe golgota e objekteve fetare islame, e cila 

vazhdon edhe sot e kesaj dite.
Kur behet fjale per trasheglmine islame duhet theksuar gjendjen qe po 

perjeton ruajtja dhe kultlvimi i tradites se arkitekturös osmane ne trevat tona. 

Vetem po tu hedhesh nje sy pamjeve te xhamive, numri i te cilave po shtohet per 

çdo dite e me shume, duket qarte se kemi te bejme me nje zhdukje sistematike te 

arkitektures burimore te xhamive ketu ne Maqedoni. Flitet per nje numer shume 
te madh te xhamive te vjetra, qe ne aspekt stilistik permbanin vlera te mirefillta te 

tradites arkitektonike osmane, te rrenuara nga themeli. Keshtu ka ndodhe dikur, 

dhe keshtu po ndodh edhe sot.
Nga shenimet qe ka lene Evlia Çelebiu mesohet se ne qytetin e Ohrit dikur 

ka numrur 32 xhami3, nderkohe qe nga deshmitare te kohes mesojme se Ohri disa 
dekada m6 pare ka pasur 16 xhami, kürse sot kane mbetur vetem dhjete.

Ne dokumentet e trasheguara nga udhepörshkruesi Evlija Çelebiu (1611- 
1684), shkruan se qyteti i Ohrit asokohe ka pasur 32 xhanıi, shtate medrese, 77 banja 
publike (hamame), tri hane dhe 150 dyqane vakef.

Sipas nje shenimi te marr nga Qendra Nacionale e Konservimit ne Shkup, 
rczulton se jane regjistruar 112 xhami ne nivel te shtetit, nga te cilat vetem 29 prej 
tyre jane v6ne nen mbrojtje.

Sipas studimeve dhe publikimeve te deritanishme kushtuar trashegimise 
se kultures islame, e cila mendohet te numeroi 1411 objekte te kultit dhe profane4, 

kemi te beje me tre kategori monumentesh: monumentet ekzistuese, ata qe ruhen 

si germadha dhe objektet e zhdukura teresisht. Padyshim qe objektet e rrenuara 

teresisht, qe njeheresh paraqesin problemin kryesor te kesaj teme, sepse kemi te 

beje me fenomenin e kulturocidit qe eshte pasoje e vandalizmave te ndryshme, e 

ne veçanti te vandalizmit politik. Krahas keqtrajtimit te shume objekteve te 
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trashâgimisâ islame, shume mâ keq e kane pâsuar xhamitâ te ndryshme te cilat 

kane paraqitur objekte arkitektonike me vlera te veçanta estetike.

Vetem tâ pârkujtojmâ rastet e dymbâdhjetâ viteve tâ fundit, kur si rezultat 

i aprovimit tâ vandalizmit nga politika u dogj "Jeni Xhamia" nâ qendâr te Prilepit, 

si rezultat i pajtimit nder shteterore (Turqi - Maqedoni) u rrânuar Xhamia 

"imaret" ne Ohâr, dhe si rezultat i marreveshjeve politike u zhduken gjurmet tâ 

Xhamise mbi themelet e kishâs nâ Kalanâ e Shkupit5. Ndârkohâ qâ ndâr aq shumâ 

xhami tâ rrânuara do te veçonim dy prej tyre, tâ cilat kanâ qenâ nder objektet mâ 

tâ bukura tâ traditâs arkitektonike osmane tâ kâtyre anâve. Fjala âshtâ pâr 
Xhamine "Burmali" tâ Shkupi e rrânuar mâ shumâ se shtatâ dekada mâ parâ, si 

dhe pâr Xhamine ''Haxhi Kasemi" nâ Ohâr, e cila eshtâ rrânuar krejtâsisht gjatâ 

periudhâs sâ komunizmit. Ndârkohe qâ rasti i Xhamise Mustafa Çelebiu nâ 
Strugâ6 * âshtâ shembulli mâ i ri i dhunâs sâ ushtruar ndaj nje objekti fetar.

Mixhait Pollozhani, Xhamit qe pesuan nga politika, Shenja, nr. 15, korrik, 
2012, 85 — 88; Mıxhait Pollozhani, Trashgimia islame dhe mungesa e mbrojtjes, 
Shenja, nr. 16, gusht, 2012, 78- 81

Fitni Dalipi, Ti rujame xhamite, sepse jane trashegimi e jöne kulturore, 17. 
06. Zhurnal, Shkup, 2012

JİH/ınja KyMÖapaun - Boroennk, Oc.Man/ıucKume cnoueuuyu bo CKonje, 
CKonje, 1998,
8 •

Mixhait Pollozhani, Xhamit qe pesuan nga politika, Shenja, nr. 15, korrik, 
2012, 85 - 88

Burmali sinonim estetik e zhduku mbreteria serbe

Nâ vitin 1925 ne kohân e mbreterisâ SKS, âshtâ rrânuar edhe Xhamia 

"Burmali" e cila âshtâ ndârtuar nâ vitin 1495 nga Mehmet Beu’, qe ka qendruar 

nâ anân e djathtâ tâ lumit Vardar prane Urâs se Gurit, nâ qendâr (shesh) tâ 

Shkupit. Bâhet fjalâ pâr njâ objekt tâ rrallâ arkitektonik, me tre qemerâ nâ formâ 

vaske nâ drejtim veri jug dhe tâ mbâshtetura nâ murin jugore, si dhe pesâ kube tâ 
mbuluara me plumb tâ mbâshtetura nâ murin verior te xhamisâ. Xhamia 

"Burmali" emrin e saj e ka marre nga minarja e saj me baze katerkândeshe dhe 

me trup tâ zbukuruar me ornamente nâ formâ spirale (turq. - burmali)8. 

Gjithashtu, shquhen shtyllat dhe kapitelet e saj prej guri qâ nuk haseshin askund 
tjetâr, qâ sot ruhen te Parku i Qytetit tâ Shkupit.
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Nga publikimi kushtuar monumenteve osmane ne Shkup, te Lidija 

Kumbaraxhi - Bogoeviç9, mesojme se per menimin e Xhamise "Burmali", si 

objekt me vlera tö veçanta ka pasur reagime tö shumta publike te viteve tridhjeta 

tö shekullit XX. Mjafton tö pörkujtojmö möfımin mbi nje veprim mjaft domethönes 

qö ka ndodhur pikörisht ne kryeqendren austriake, kur ne Kongresin nderkombetar 

te arkitektöve te mbajtur ne Vjene, perfaqösuesit te Jugosllavise ne shenje revolte 

per menimin e Xhamise "Burmali" ne Shkup, i eshte nderprerö fjala. Nderkohö qe 

nö njö shönim tö gazetös "Nova Makedonija" me titull "Shitja e plumbit te Burmali 

Xhamis2" eshte shkruar se nö njö kongres tö mbajtur ne kryeqytetin e Polonise, 

Varshave, njö bizantolog e ka humbur titulli shkencor vetem se eshte pajtuar qe te 

shembet kjo xhami. Duhet tö jenö te mjaftueshme keto dy momente sa per ta 

pasqyruar rendösinö qö ka pasur kjo xhami e cila paraqet sinonim ne planin 

estetikös tö arkitektures klasike islame.

AP. fl., “HpodaoKÖa Ha onoeomo od EypMajıu paMuja”, Hoaa 
MaKejjoııuja, roa. XXIV -6p. 7779(9 jy»n 1968). 14

Mixhait Pollozhani, Ohri dhe shkatĞrrimi i trashegimise islame, Shenja, nr. 
17, shtator, 2012, 75 - 78; Driton Dikena, Shkaterrimi i radhes, Höna e Re, viti 
XXIV, nr. 239, maj,20ll, 11-14

Ne vend tö xhamise ne fjale me vonö eshte ngritur Pallati e Oficereve, e 

cila me ndertimin e sheshit te qytetit tö Shkupit po ashtu eshte rrenuar. Por, qe me 

fiilimin e Projektit "Shkupi 2014" öshtö a<tualizuar ndörtimi i Xhamise 

"Burmali" nö vendin ku ka ekzistuar ku objekt i kultit. Dhe sörish öshtö futur 

politika ne mes, ne njeren ane qendron pushteti qö donö ta rindertoje Pallatin e 

Oficereve, dhe nö anen tjeter qendrojnö besimtaret e fese islame, tö cilet 
kömbengulin qö te rindertohet Xhamia "Burmali". Pra, edhe kösaj here duket 

qarte pörzierja e polltikös, ku e pesojne vlerat monumentale. Dhe epilogu i dlhet.

Xhamia - kurban i komunizmit

Duhet pörkujtuar Xhamine e "Haxhi Kasemit"10 ka ekzistuar atöherö 

kur ne qytetin Ohrlt ka pasur 16 xhaml, pör tö çilen deshmitaret e kohes kane 

pohuar se menimi I kesaj xhamie öshte bere ne vitin 1953, dhe düke menduar se 

xhamla öshtö ngritur mbi themelet e ndonje kishe, autoritetet kane bere edhe 
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germime arkeologjike, por nuk kane gjetur gje perveç themeleve te xhamiseu. 

Xhamia e "Haxhi Kasemit", ka qen mjaft e madhe dhe e bukur, por nuk ka 

pasur minare, e cila mendohet te jete shembur gjate sundimit te MbretSrise Serbe 

- Kroate - Sllovene. Kulmi i xhamis6 ka qene i perbere nga nje kube te madhe dhe 

disa me te vogla. Meqenese, kubet kane qene te mbeshtjella me plumb, nga 

popullata ndryshe ka qene e njohur si "Xhamia e Plumbit". Rrenimi i Xhamise 

"Haxhi Kasemi’’, ka ndodhur pas procesit te shpernguljes sö nje numri te madh 

te popullates te konfesionit İslam nga qyteti Ohrit. Behet fjale per procesin 

famekeq te kryepolicit ish-jugosllav, Aleksandar Rankoviç, ne shpernguljen e 
popullates shqiptare per ne Turqi. Ne vendin e xhamise ne fjale eshte ndertuar 

kompleksi i restorantit "Letnica".
"Xhamine e "Haxhi Kasemit" e mbaj mend shume mire, sepse prane 

saj, ne krahun perendimor behej Pazari i drithit", me pat rrefyer vite me pare, 

hoxhe Kadri Pollozhani, (tash disa muaj i ndjere) i çili per dekada me radhe pat 

sherbyer si imam ne disa xhami te Ohrit. Ne vazhdim te rrefimit te tij, 

bashkebiseduesi yne shton se Xhamia e "Haxhi Kasemit", ka qene nje xhami e 

madhe dhe e bukur, por nuk ka pasur minare. Mendohet se ne planin arkitektonik 

ka qene e ngjashme me Xhamine "Ali Pasha" ne Oher, me baze kuadrati. Kulmi 

i xhamise ka qene i perbere nga nje kube me te madhe dhe tre me te vogla. 

Meqenese, kubet kane qenö te mbeshtjella me plumb, nga popullata ndryshe ka 

qene e njohur si "Xhamia e plumbit'1. Rrenimi i Xhamise "Haxhi Kasemi", 

mjerisht do te pasoje edhe me shpernguljen e njd numri te madh te fese islame 
nga Ohri12. Ne vendin e saj sot eshte ndertuar kompleksi i restorantit "Letnica"

Mixhait Pollzhani, Deshifrimi shqip ixhamisese rrenuar “Haxhi 
Kasamı ’ Flaka. 21-22 prill, Shkup, 2001, 8

Mixhait Pollzhani, Deshifrimi shqip i xhamisö se rrenuar ' 'Haxhi 
Kasamı”, Flaka, 21 -22 prill, Shkup, 2001,8

Por, represioni nga ana e pushtetmbajteseve te kohes, ndaj kesaj 
xhamie, kishte filluar shume me heret, dhe si pasoje ajo do te mbetej pa minaren 

e saj. Bashkebiseduesi yne ka perkujtuar se e ka pasur me te degjuar qe ne te 
njejten kohe jane shembur edhe minarja e Khamise "Haxhi Kasemi" dhe njera 

nga dy minaret e Xhamise "Ali Pasha". Shikuar sipas ngjashmerise mund te 

supozohet se xhamite ne fjale jane ndertuar perafersisht ne te njejten kohe, pra 

aty pas vitit 1491, ne fund te shekullit XV ose ne fiilim te shekullit XVI. Per 

ngjashmerine e tyre flasin edhe fotografite e ruajtura te Xhamise ”Haxhi 

Kasemi", nga te cilat, njera daton para vitit 1912, ku kemi nje panorame te 

qytetit te Ohrit me xhamine ne fjale e cila duket me minare, kürse tjera i perket 

vitit 1918, ku xhamia ne fjale duket pa minare. Pra shembja e minareve te

520



XHAMITE TE RRENUARA PER MOTİVE POLITIKE

NE MAQEDONI

xhamive ne fjale duhet te kete ndodhur pas vitit 1912, sigurisht me instalimin e 

pushtetit te mbretörisö serbe ketyre aneve, te cilet kane bere deme te shumta 
nder popullaten vendase. Dihet edhe emri i atij qö ka dhönö urdhör qö tö rrenohen 

minaret e xhamive ne fjale, ai ka qenö kryetari i komunös sö atöhershme tö Ohrit, 

i quajtur Gjorgje Saviq.
Nderkohe qe rrönimi perfundimtar i Xhamise "Haxhi Kasemi" eshte 

bere ne periudhen e Jugosllavise komüniste. "Rrenim i kesaj xhamie u be ne vitin 

1953, dhe me pretekstin se xhamia öshtö ngritur mbi themelet e ndonjö kishe, 

autoritetet böne edhe görmime arkeologjike, por pörveç themeleve te xhamisö 
nuk gjeten asgje tjeter. Gjithashtu, e di se rreth e qark kösaj xhamie kishte shumö 

shtepi te banuara nga qytetare jo sllave, aty i kishin shtepite edhe shume nga te 
aförmit e mi. Fatkeqesisht, aty sot nuk ka mbetur asrjö nga ato. Gjate viteve 

1953 - 1956, pjesa dermuese e tyre u shpörngulön pör ne Turqi", e pat 
pershkruar bashkebiseduesi yne ambientin e dikurshem rreth e qark kesaj xhamie.

imareti zhduket ne demokraci

Xhamia "imareti"13 deri para dymbödhjete vitesh ishte xhamia e 

njömbedhjete ne qytetin e Ohrit. Pasi kjo xhami u rrenua ne vitin 2000, nuk 

mbeten kurrfare gjurmesh nga. Edhe pse palet ne bisedime kishin rene dakord qe 
se paku themelet e kesaj xhamie te liheshin ne nje fare lartesie te caktuar pör 

vizitoret, megjithatö, nga Xhamia "Imaret"nuk ka mbetur gjö. Perpos njö bordure 

e cila simbolizon themelet e, por qö duket vetem si njö element dekorativi I 

pllakave tö gurit te shtruara ne oborrin e kishes se ndertuar mbi te.

Driton Dikena, Shkaterrimi i radhes, Höna e Re, viti XXIV, nr. 239, maj, 
2011, 11-14

Dokumentet flasin se kjo ka qenö njö nder xhamite me te bukura te 

Ballkanit, deri sa edhe vete Sulltan Pajaziti II (1481 - 1512) gjatö vizltes se tij ka 

qenö i mrekulluar nga bukuria e saj. Ndörsa ne vitin 1670 nö hanin e Kompleksit 

imaret ka bujtur edhe njöri ndör udhepershkruesit me shquar te kohes, Evlija 

Çelebiu. Çelebiu shkruan se "Ne Kalane e Ohrit gjendet Xhamia e Ohrizades. Kjo 

familje per shkak te kontributeve humanitare ka trasheguar shume princör. Ata e 

521



POLLOZHANI  ____________________ ___________ 

kane ndertuar xhamine per nder te Sulltanit, I çili kur ka kaluar neper Oher, e ka 

pelqyer shume dhe ka urdheruar qe te ndertohet edhe nje minare".
Me qellim qe te ndertohet i ashtuquajturi kompleksi universitar i Shen 

Klimentit, i çili akoma nuk po ndertohet, ne nje fare menyre nişi projekti per 

çrrenjosjen e Kompleksit te Imaretit. Dhe pasi u ndertua klsha e Shen Klimentit 

keshtu Kompleksi i Imaretit u fshi nga faqja e dheut14. ishte ky rezultat i nje 

marreveshje te fshehte midis institucioneve shteterore te trasheglmise, 

perfaqesuesve te trashegimise islame ne kuader te BFI - se ne Maqedoni dhe 

perfaqesise konsullore te Turqise. Kete marreveshje e ka pohuar vete njeri nga 

deshmitaret e saj. Pra edhe pse fajesohen vetem "ekspertet e rrejshem turq", te 

ciiet ne vitin 2000 dhane "aminin" per prishjen edhe te atyre mureve qe kishin 

mbetur te Xhamise "imaret", nuk mund te shfajesohen as edhe disa ekspert 

vendas, qofshin ato maqedonas apo edhe shqiptar15.

Mixhait Pollozhani, Ohri dhe shkaterrimi i trashegimise islame, Shenja, nr. 
17, shtator, 2012, 75-78

Marreveshjen per trenimin e Xhamisd “imaret” ne Oher, midis Muzeut 
dhe Qendres per konservim ne Oher, perfaqesuesit te BFI - se dhe perfaqesuesit te 
konsulare te Turqise ne Maqedoni ma ka pohuar njeri nga pjesemarresit ne ate 
tâki m.

Driton Dikena, Shkaterrimi i radhes, Hena e Re, viti XXIV, nr. 239, maj, 
2011, 11-14

Por, askush nuk e mohon dot se qyteti i Ohrit ka qene qender 

reprezentative edhe e kultures islame per peşe shekuj me radhe. Ndonese, 

fatkeqesisht pothuajse jane fshire te gjitha gjurmet e objekteve te ketij kompleksi, 
per ekzistimin e tij sa flasin dokumentet po aq pohojne edhe deshmitaret e 

koherave te ndryshme. Qekur Sinanudin (Sinan) Jusuf Çelebiu-Ohrizade ndertoi 

Kompleksin e Imaretit, e cila ka luajtur rolin e qendres sociale, ka pasur edhe 

nje karvansaraj prej 40 dhomave, kuzhine popullore, ku jane ushqyer te varfrit dhe 
jetimet, nje han, medrese, hamam dhe nje shatervan.

Nga ajo pasuri sot veshtire se mund te gjesh diçka. Nga tere ai kompleks 
sot kambetur vetem Tyrbja (varri) e themeluesit te ketij vakefi, Sinanudin (Sinan) 
Jusuf Çelebiu-Ohrizade, i çili ka nderruar jete me 29 prill 1493, i çili merret si vit i 
ndertimit te Xhamise "imaret". Tyrbja e Jusuf Çelebiut - Ohrizades16 eshte 

deshmia e vetme nga gjithe ai civilizim İslam ne "Jerusalemin e Ballkanit" düke u 

zvogeiuar numrin e tyre nga 32, sa ka pasur dikur, ne vetem 10, ku ne shumicen 

e tyre me urdher shteteror eshte ndaluar thirrja e ezanit.
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INTERFERENCAT TEORIKO-SHKENCORE NDERMJET POLITIKES DHE 
PERKTHİMİT

Doc.Dr. Dervish ALimi,

USHT-Programi studimor i gjuhes dhe letersise angleze

U percaktova per nje titull te tille ne shtjellimin e temes sime te nderhyrjeve 
reclproke ndermjet shkencave politike dhe shkencave gjuhesore, gjegjesisht te 
teorise se perkthimit dhe Interpretimit si discipline linguistike, düke u bazuar 
dukurine e interdisciplinaritetit te shkencave, qe kohen e fundit ka marre hov te 
madh neper tekstet shkollore dhe arsimore ne perendim dhe sot flitet me te madhe 
per sociolinguistiken, psikolinguistike, politikat moderne edukativo arsimore, e te 
ngjashme. Kesisoj, edhe teoria e perkthimit eshte e determinuar te interferoje dhe 
pashmangshmerisht te pikötakohet dhe te bashkeveprojö me polltiken, sepse keta 
dy fusha shkencore, ne menyre direkte apo indirekte, e kane per fushe te studimit 
fjalorin gjuhesor si ne rrafshln e shkathtesive oratorike ashtu edhe ne rrafshin e 
vokabularit te profilizuar, te internacionalizmave, gjegjesisht te huazimeve, dhe te 
ngjashme.

Ne fakt, Nje politikan i talentuar dhe i kalitur duhet patjeter te posedoje dhe 
shfytezoje vokabular te pasur dhe te larmishem, me te çilin u drejtohet zgjedhesve 
dhe votuesve te tij, per t'i bindur ata ne aftesite e tij dhe ne arsyeshmerine politike 
te perzgjedhjes se tij si kandidat me i vyeshem, me i ditur, dhe me i afte se te 
tjeret. Ne drejtim te vetafirmlmit te tij, politikan! eshte i prirur te shfryetezoje edhe 
fjale te rralla, qe njeriu i thjeshte s'i degjon shpesh, dhe detyrimisht u perqaset 
fjaleve te huaja si maxhoranca, minoranca, verdikti i popullit, neglizhenca, 
injoranca, pastaj e ngateron statusin me statutin, kontekstin me kontestin, te cilat 
rrjedhimisht ndikojne ne "pasurimin dhe begatimin" e fjalorit te gjuhes amtare me 
fjale te huazuara gjegjesisht te huaja.

Mu kjo dukuri e perhapjes se pakontrolluar te fjalorit te specializuar, e praktikuar 
nga politikanet tane nganjehere jo edhe aq profesionalisht te pergatitur dhe te 
sofistikuar, bie ndesh me misionin akademik te teorise se perkthimit dhe 
interpretimit, si bastion i fundit i ruatjes dhe kultivimit te vokabularit burimor dhe 
autokton te gjuhes amtare. Pra, nje perkthyes i mirefillte dhe i suksesshem e ka 
per obligim moral, shkencor por edhe kombetar, qe gjate perkthimit ne gjuhen 
ametare, t'u shmanget fjaleve dhe prurjeve te huaja, sa me shume qe te jete e 
mundur, perveç ne rastet kur ka te beje me fjale profesionale te nje fushe te 
caktuar shkencore, si teknike, mjekesore, ushtarake, etj.

Pikerisht ketu qendron edhe misioni fisnlk i perkthyesit te vertete qe te ruaje 
berthamen dhe lashtesine e fjaleve burimore amtare, ne menyre qe ata jo vetem te 
mbahen te gjalla dhe t'i mbrohen nga zhdukja, si pasoje e rrezikut te zevendeslmit 
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te tyre me fjale te huaja, por edhe t'i afirmoje fjalet autoktone burimore, jo vetem 
te gjuhes letrare shqipe, por edhe ata dialektore, te cilat pakez jane te löna ne 
harrese nga fjalori i jetes se perditshme dhe gjuha Standard moderne.

Pra thene shkurt, interferencat reciproke ndermjet ketyre dy fushave 
shkencore qendrojne ne ate se: nga njera ane politika ditore padashje 
influencon ne shkencen e gjuhesise me vokabularin e tyre oratoriko- 
politik, pasi qe politika eshte e prirur ndaj huazimeve dhe perdorimit te 
flalorit nderkombetar diplomatik, per qellim te vetafirmimit te prepotences 
intelektuale, pse jo edhe narcizoide, me çka nga ana tjeter, ne menyre 
direkte bie ndesh me shkencen e teorise se perkthimit, e cila eshte 
kundershtari me i fuqishem i ketyre huazimeve te panevojshme, dhe qe ka 
per mision fisnik ruajtjen e thesarit autokton gjuhesor mbi te gjitha.

Ne fakt, me nderhyrjen e fjaleve nderkombetare ne fjalorin e jetes se perditshme te 
qytetareve, nepermjet te politikes rrezikohet berthama e gjuhes burimore dhe rritet 
perqindja edhe ashtu jo e vogel e "fjaleve te huaja" gje qe mund te shperdorohet 
dashakeqas nga kundershtaret tradicionale te popullit tone, te cilet düke vene ne 
dyshim autenticitetin e gjuhes, deshirojne te kontestojne edhe kahmotshmerine e 
ekzistences se kombit tone ne keto treva.

Prandaj, sikurse misioni i gjuhetarit te mirefillte qe eshte te "luftoje" ne vijen e pare 
te frontit kunder huazimeve dhe te gjeje fjale te barasvlershme burimore nga fondi 
burimor dhe thesari i pashtershem I dialekteve dhe nendialekteve rajonale, ashtu 
edhe roli i politikanit te sofistikuar dhe kombetarisht te formuar do te duhej te ishte 
qe, jo vetem t'u shmanget ketyre huazimeve te panevojshme, por edhe te 
mbeshteste ne veper, madje edhe me mjete buxhetore, afirmimim e 
domosdoshmerise se ruajtjes dhe pasurimit te thesarit te gjuhes.

Jo, kjo nuk mund te konsiderohet nje tendence ekstreme puritaniste, por tendence 
vizionare politike dhe shkencore, me çka do te mund te deshmohej boterisht 
origjinariteti dhe lashtesia historike e popullit dhe gjuhes sone, e cila ka rezistuar 
me shekuj ne ruajtjen e berthames gjuhesore, me çka nuk do te mund te 
krenoheshin edhe popujt qe sot konsiderohen me te avancuar ne tere rruzullin 
tokesor.

Duke pasur parasysh interferencat teorike ekzistente ndermjet politikes dhe 
perkthimit, misioni yne si gjuhetare eshte qe keto interferenca reciproke t'i 
shfrytezojme ne menyre pragmatike dhe utilitariste per qellim te avancimit cilesor 
te fjalorit te gjuhes sone amtare, ne te çilen i perkthejme tekstet nga gjuhet e 
huaja.

Eshte e vertete se ne jo gjithmone arrijme te mbetemi imune ndaj ndikimeve te 
jashtme ne drejtim te internacionalizmave dhe terminologjise profesionale. 
Megjithate, detyra jöne qe keto ndikime t'i kufizojme ne suazat e se pranueshmes, 
dhe te mos lejojme qe ato te perhapen ne menyre te gjithanshme dhe te 
pakontrolluar ne fjalorin e jetes se perditshme, me çka do te rrezikonim substancen 
dhe qenien e gjuhes sone.
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Çdo respekt per rrethet akademike dhe shkencore dhe per kontributin e tyre ne 
avancimin e teknologjise dhe shkences ne pergjithesi, por politika gjuhesore qe ka 
mision ruajtjen e gjuhes burimore te folesit, duhet te jete prezente ne çdo sfere te 
jetes shoqerore, perfshire edhe jeten akademike dhe shkencore. Eshte boterisht e 
njohur, se nje profesionist me shkollim te larte nuk mund te jete nje akademik i 
mirefillte dhe i kompletuar neşe nuk posedon vokabular solid te shprehjes se 
mendimit dhe ideve me fjale te kuptueshme per te gjitha shtresat e shoqerise. 
Sado profesional qe te jete nje shkencetar ne fushen e vet, al perseri do te ndjehet 
i hendikepuar, neşe posedon fjalor te varfer gjuhesor dhe vuan nga mungesa e 
shprehjes dhe posedimit te vokabularit te bollshem per ta pasqyruar dijen e vet 
deri te lexuesi dhe degjuesi i tij. Kjo ndodh per thjesht per arsye se qytetari i 
thjeshte pret me te drejte nga akademiku, qe dijen e vet te mund ta zbertheje ne 
menyre sa me te kuptueshme dhe me te thjeshte gjuhesore.

Perfundimisht, bukuria gjuhesore qendron ne thjeshtesine dhe qartesine e 
shprehjes se mendimit dhe ideve. Mu ketu qendron edhe misioni i perkthyesit, qe 
tekstin e nje gjuhe te huaj ta beje artistikisht njelloj cilesor dhe semantikisht sa me 
te kuptueshem per te gjithe lexuesit. Por, kjo pune veshtiresohet gjithehere kur 
ballafaqohemi me fjale te huaja, por qe i perdorim masovikisht edhe ne ne gjuhen 
tone. Nga pertacia dhe neglizhenca, nje perkthyes mesatar mund edhe t'i perdore 
pa hezituar versionet e fjaleve tashme te huazuara dhe te misheruara ne trungun e 
gjuhes shqipe, si psh. prenotoj, kalkuloj, parafrazoj, neglizhoj, obligoj, dhe shume 
fjale te tjera si: refuzoj, demantoj, tentoj, provoj, sqaroj, specifikoj, etj. per te cilat 
edhe nuk jemi te vetedishem se jane fjale te huaja, sepse tingellojne si shume te 
natyrshme dhe origjinale, dhe pastaj kur i takojme te njejtat edhe ne gjuhet e 
huaja na duket sikur na i ka marre dikush, gjegjesisht se i ka huazuar dikush prej 
nesh, por ja qe kete s'mund ta deshmojme dhe dokumentojme shkencerisht per 
shkak te mevonshmerise se gjuhes se shkruar shqipe.

Qe te mos vijme ne situata te tilla te palakmueshme, te keqen duhet çrrenjosur nga 
fiilimi, ne fillet e perhapjes se fjales se huaj. Vija e pare dhe e fundit e mbrojtjes 
nga agresioni i fjaleve te huaja jane dhe duhet te jene gjuhetaret, dhe sidomos 
perkthyesit nga gjuha e huaj ne ate burimore. Nje perkthyes i mirefillte i ka ne dore 
te gjitha mjetet dhe mekanizmat per t'i luftuar dhe larguar keta agresore te a.q., 
nder te cilat do te veçojme disa prej procedurave dhe teknikave me te 
rendesisshme:

a) Se pari, neşe perkthyes! nuk gjen fjale apo shprehje frezeologjike te 
barasvlershme te gjuhes burimore, ai eshte i lejuar te gjeje, madje edhe 
te krijoje fjale qe deri tani ndoshta duken rralle te degjuara, por qe jane 
etimologjikisht ekzistente, mjafton qe ta kapi dhe te pergelle te lexuesi 
vleren artistike dhe kuptimin semantik te fjales se gjuhes se huaj.

b) Se dyti, neşe s'e arrin dot kete, eshte i lejuar dhe I obliguar qe te 
shfrytezoje edhe fondin e bollshem dhe te pashterur te gjuhes se folur 
popullore, apo te dialekteve dhe nendialekteve rajonale, etj.

c) Neşe nuk arrin dot te gjeje nje fjale te baraslvershme, al eshte i lejuar ta 
perktheje te njejten me dy apo me teper fjale gjegjesisht ta parafrazoje
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ate, pra ta thote me fjale te tjera, si psh. refuzoj=nuk e pranoj, 
apostrofoj=ia them emrin, pretendoj=kam per synim, parafrazoj=them 
me tjale te tjera, etj.

d) Vetem atehere kur s'ia arrin dot ta pergelle domethenien e vertete te 
fjales ne gjuhen tone, perkthyesi eshte i detyruar te perdore nje fjale te 
huazuar me kusht qe ta integroje ate ne perputhje me rregullat dhe 
standardet fonetlko-gjuhesore te natyres se gjuhes shqipe.

Duke e ditur se nje procedure e tille eshte e lodhshme, dhe jo secili i hyn nje pune 
kaq sfilitese por njekohesisht edhe fisnike, ku perparesia e te gjitha perparesive 
gjate perkthimit do te ishte ruajtja e berthames dhe lashtesise se gjuhes sone 
burimore, dhe mbrotja e saj nga te gjitha huazimet e panevojshme te cilat pastaj 
do ta venin ne pikepyetje pavarshmerlne e gjuhes dhe autenticiterin e saj, gje qe 
behet vetem neşe deshmohet se shumica e fjaleve te gjuhes sone jane me 
prejardhje burimore dhe jo me prejardhje nga gjuhet e huaja.

Ja ku nderhyn politika serish. Deshem apo s'deshem ne. Mbasi veç duhet ta 
politizojme kete çeshtje, atehere ta bejme kete ne dobine tone. Nje politike e 
mirefillte kombetare do te ishte qe te gjithö ne, se bashku me institucionet 
shkollore dhe shkencore qe i kemi ne disponim te krijonim nje ambient dhe nje 
klime te tille neper mjediset shkollore, informative dhe gazetareske, si dhe te jetes 
se perditshme ku do te mbizoteronte bindja e pathyeshme e çdo qytetari, se e ka 
per obligim, moral, professional dhe kombetar qe ta jape kontributin e vet modest 
ne shmangjen e huazimeve dhe ne perdorimin e fjaleve burimore shqipe. Duhet te 
krijohet bindja e palekundur se mendjemadhesia dhe prepotenca 
pseudointelektuale e perdorimit te panevojshem te fjaleve te huaja eshte e 
gjykueshme dhe e papranueshme, sepse me kete e rrezikojme ardhmerine dhe 
identitetin tone kombetar.

Ne kete drejtim do te ishte e mireseardhur ndihma e institucioneve arsimore dhe 
shteterore, te cilat kete çeshtje do ta rregullonin ligjerisht, me ane te kontrollit te 
rrepte pofesional te mjeteve te informimit, si shtypi dhe televizioni, qe jane te 
vershuar nga mediokriteti i gazetareve te veteshkolluar, dhe te intelektualeve te 
veteshpallur, edhe ate nepermjet:

a) cenzurimit gjuhesor dhe jo politik (te mos keqkuptohemi) nga ana e 
kryeredaktoreve profesionalisht te pergatitur, dhe

b) ndeshkimit profesional dhe material te shperdoruesve gjegjesisht 
dömtuesve te gjuhes sone burimore, ne drejtim te parandalimit te kaosit 
gjuhesor qe mbreteron neper shtepite informative dhe botuese,

c) ne menyre qe, gazetar s'do te mund te jete me dikush qe nuk ka 
pergatitje paraprake te shkollimit te larte, dhe

d) nuk do te lejohet me, qe secili qe ka pak para ne xhep, tö mund te 
paguaje te botohet nje liber dhe kesisoj te behet shkrimtar, pa e kaluar 
filtrin e cilesise gjuhesore te botimit, ete. dhe perfundimisht

e) formimit te Instituti per mbrotjen e gjuheve nacionale ne Maqedoni.

PikeriSht ketu do te qendronte kontributi i politikes dhe i bartesve te funkcioneve 
politike, me çka do te vendoset rend ne kete kaos te demshem te degjenerimit te 
perditshem te gjuhes sone te lashte dhe te delirshme. Kjo eshte pune qe behet,
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mjafton vetem nje vullnet i vogel politik per ta rregulluar kete çeshtje ligjerisht dhe 
per ta kontrolluar politikisht.

Kuptohet se kjo iniciative s'guxon te ngaterrohet me cenzurimin politik te ideve te 
pavarura te opinionit te lire public dhe politik qytetar. Pastaj, ne vendin tone, 
eksiston tashme Instituti per mbrotjen e gjuhes nacionale, por vetem te asaj 
maqedonase, gje qe deshmon se edhe ne kete drejtim ne shqiptaret jemi te 
diskriminuar politikisht, per shkak te mungeses se vullnetit te pales maqedonase qe 
te barazoje ne nje nivel politik te dyja gjuhet nacionale te vendit.

Ne sherbim te domosdoshmerise se shfrytezimit te fjaleve burimore popullore, 
shqipe, do te permend sa per ilustrim, nje pervoje personale qe e kam rastisur 
gjate studimeve te mla, ku profesori im pandehte se ne nuk kemi fjale te tille per 
rastin kur e hapim gojen fiziologjikisht si shenje fiziologjike e ardhjes e shpejte te 
gjumit (=gogözem), ose kur per hir te lodhjes nga nje aktivitet fizik marrim fryme 
gojehapur (=gohas), dhe mbeti I befasuar kendshem kur e morri vesh se ne rrethin 
e Kerçoves ekzistonin fjale te till ate barasvlershme dhe krejtesisht burimore si 
fonetikisht shume te tingellueshme ashtu dhe semantikisht shume te natyrshme.

Pikerisht ky eshte edhe qellimi i ketij punimi, te shfrytezoje sİ apel per te gjithe ne, 
dhe per gjeneratat e ardhshme se gjuha jöne eshte shume e begatshme dhe 
posedon nje fond te lakmueshem fjalesh, me te çilin ua tejkaion edhe shume 
gjuheve te popujve te tjere me tradite dhe qyteterim po aq te lashte, si ne Ballkan 
dhe ne bote. Perkunder faktit qe gjate historise, gjuha shqipe ka pervetesuar 
perplot fjale te huaja, si latinizma, turqizma, sllavizma, dhe kohet e fundit jemi te 
bombarduar me perplot italizma, anglicizma, etj., kjo dukuri negative nuk ka arritur 
kurre ta rrezikoje gjate shekujve berthamen dhe natyren autoktone te gjuhes sone, 
dhe aq me teper kur pjesa me e madhe e popullit tone eshte tani mjaft e shkolluar 
dhe e vetedishme per domosdoshmerine e ruajtes me xhelozi dhe krenari te 
pastertise se gjuhes sone te lashte dhe te begatshme.

Doc. Dr. Dervish Alimi

Doktor i shkencave filologjike
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REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN REGÜLASYONLAR: ÇATIŞMA MI 

TAMAMLAMA MI?

Yrd. Doç. Dr. Sevda Yaşar COŞKUN1

ı
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi; syçoskun@>sakarYa.edu.tr

Kavramsal Çerçeve

Regülasyona ilişkin genel kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır. Müftüoğlu 

regülasyonu (2001, s.6)"Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş 

tarzlarını kontrol altında tutma amacıyla konulan kurallar" olarak tanımlamaktadır. 

Stone'a ( Akt. Viscusi ve diğ. 2000, s.307) göre regülasyon "Devletin denkliği 
sağlamak amacıyla birey veya örgütlere uyguladığı ve yaptırımlara bağladığı 
sınırlamalar" dır. OECD (1997, s.16) regülasyonu; devletler tarafından girişimciler 

ve vatandaşlar üzerinde ihtiyaç duyulan çeşitli enstrümanlarla koyulan 

düzenlemeler olarak tanımlamaktadır. Regülasyon kuralları, resmi ve gayri resmi 

düzen ve her seviyedeki devlet organı tarafından konulan ikincil kuralları ve devlet 

dışı kuruluşlar ve devlet tarafından sadece regülasyon yapmak İçin oluşturulmuş 

kurumlar tarafından yürürlüğe konulan kuralları içermektedir. Atiyas (2001, s.l) ise 

daha geniş bir yaklaşımla ağ sanayileri kapsamında regülasyonun, firma 

davranışlarının, bazı toplumsal hedefler uğruna çeşitli mekanizmalarla belirli 

kurallara bağlanması ve sınırlanması anlamında kullanıldığını, ancak bu tanımın da 
yeterince açık bir tanım olmayabileceğini, kimi yazarların, regülasyon kelimesini 

düzenleyici kuruluşların yetkileri ile sınırlamakta olduğunu, buna karşılık ilgili 

bakanlığın, bakanlar kurulu veya yasama organının söz konusu sanayiye yönelik 

uygulamalarını ise "politika" diye adlandırdıklarını ifade etmektedir.

Akıllıoğlu, (1999, s. 101) regülasyonun dilimize "düzenleme" olarak çevrildiğini, 

düzenlemenin bizde "yasa altı kural koyma" anlamına geldiğini ve Anayasaya göre 
bütün kamu tüzel kişilerinin bu konuda yetkili olduğunu belirterek regülasyon 

kavramının Parlamento dışında bir organ veya yönetimin belli organları tarafından 

konulmuş genel nitelikte bütün kurallar olduğunu ifade etmektedir.

Regülasyon kavramı hukuki zeminde ele alındığında, genelde tüm hukuksal 

düzenlemeleri, özelde ise ekonomik konulardaki hukuksal düzenlemeleri, *
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kapsamaktadır. Bununla birlikte, regülasyon kavramı doğası gereği, düzenleme 

(tanzim etme) ve denetleme işlevine sahip olmasının yanında, "yönlendirme", yani 

yol gösterme işlevini de İçinde barındırmaktadır (Ulusoy, 2002, s. 3.). Bütün bu 

tanımlardan yola çıkarak regülasyonu "piyasa aksaklıklarının giderilerek ekonomik 

etkinliğin sağlanabilmesi için devletin çeşitli kurumlan aracılığıyla piyasalara 

müdahale yöntemleri" olarak tanımlayabiliriz.

Spulber (1989, s.12) regülasyonun genellikle bir bütün olarak ekonomiyi veya 
belirli sektörleri etkileyecek ekonomik olaylara bir anlık bir tepki olduğuna dikkat 

çekmektedir.
"regülasyon tarihi hükümet faaliyetlerinin değişen vurgu ve odak noktalarından 
birisidir. Politik hedefler değiştikçe, düzenleyici kurumlar ve regülasyona konu olan 

belirli piyasalar da değişmektedir. Böylece, belirli regülasyon politikaları 

uygulamaya konulup kaldırılırken regülasyonun yapısı ve şeklinin bilinen 

özelliklerinin aynı kalması beklenmektedir". Regülasyonlar bizim özel ve örgütsel 
hayatımızın her alanına hükmetmektedir ve bizler gelecekteki kural, kanun ve 

düzenleyici kurumlan şekillendiren politikalar ile düzenlenmiş bir ortamda çalışmak 

zorumdayız. Sürekli değişen bir Dünyada örgütler stratejilerini belirlemek ve 

uygulamak bağlamında düzenleyici çerçeveleri anlamak ihtiyacı hissetmektedirler. 

(Hinde, 2010)

Ekonomik, sosyal ve idari olmak üzere üç regülasyon alanı vardır.

1. Ekonomik (yapısal) regülasyon: regülasyonun bu türü hükümetler tarafından 

kaynak tahsisi kararlannı değiştirmek için uygulanmaktadır. Bu durumda 
ekonomik birimler mal ve hizmet piyasalarının etkinliğini artırmak için regülasyona 

başvurmaktadırlar. Ekonomik regülasyon rekabet hukukunu, örneğin pazara giriş ve 
çıkış engelleri, tekelci uygulamaları, oligopol gücü, fiyatlar, çıktılar ve hizmetler 

üzerindeki kontrolleri; fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve şirketler hukukunu 

içermektedir.

2. Sosyal (davranış) regülasyon: Bu regülasyon türünü hükümetler sosyal değerler 
ve haklan korumak için firmaların davranışlarını sınırlamak amacıyla uygularlar. Bu 

regülasyonlar mal ve hizmetlerin hangi şart ve koşullar altında üretilebileceğini veya 

satılabileceğini düzenlerler. Bu regülasyonlar, işyerinde sağlık ve güvenliğin

sağlanmasını; çevrenin korunmasını;

toplu sözleşme şartlarının düzenlenmesini; fırsat eşitliğini ve tüketicinin

korunmasını içerir.

3. İdari regülasyon: bu regülasyon türünde ise hükümetin kamu ve özel sektörün 

sorumluluklarını ve görece rollerini tanımlayarak idari etkinliği arttırma amacının 
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yanı sıra, maddi kaynaklarını ve mallarını nasıl topladığı, yönettiği ve tahsis ettiğinin 

kontrolü amaçlanmaktadır: idari regülasyon vergi toplama; mali düzenlemeler; 

sağlık hizmetleri yönetimi; 'kayıt dişiliği kontrol mevzuatını kapsamaktadır.

Regülasyon kavramı ile ilgili hem iktisat hem hukuk literatüründe konuya farklı 

açılardan yaklaşan çok sayıda çalışma vardır. Örneğin Harrington ve arkadaşları 

(1986) sosyal regülasyonlarla iktisadi regülasyonlar arasındaki farkları ele 

almışlardır. Carlton ve Perloff, (2005) ise regülasyonu giriş engelleri bağlamında 

ele almışlardır. Biglaiser ve Riordan, (2000) fiyat regülasyonu ve teknolojik 

yenilikler arasındaki bağlantıyı araştırmışlardır. Hahn ve Hird de (1991) sosyal ve 
iktisadi regülasyonların, ayrıntılı fayda-maliyet analizini yapmışlardır. Bu çalışmada 

rekabet hukuku ve regülasyon arasındaki ilişki incelenerek bu iki olgunun 

birbirleriyle bir çatışma içerisinde mi yoksa birbirlerini tamamlayıcı bir durumda mı 

oldukları sorusuna yanıt aranacaktır. Regülasyonlar, rekabet hukuku bağlamında 

inceleneceği için doğası gereği iktisadi regülasyonlar çalışmaya konu edilirken; 

sosyal ve idari regülasyonlar çalışma kapsamına alınmayacaktır.

Çalışmada iktisadi regülasyonlara ilişkin genel bir bilgi verildikten sonra, çalışmanın 

temel sorunsalını teşkil eden rekabet hukuku ve regülasyon İlişkisi ele alınacaktır.

İktisadi Regülasyonlar

Piyasalar mükemmel şekilde işlememektedir, bir kısım piyasalar diğerlerinden daha 

iyi işlemektedir. Tamamen rekabetçi bir dünyadan bahsetmek imkânsızdır çünkü 
gerçek hayatta bunun bir karşılığı yoktur. Piyasa aksaklıkları olarak adlandırılan ve 

devletin müdahalesi olmadan rekabet ortamını ortadan kaldıran bazen doğal 

tekellerden bazen ölçek ve kapsam ekonomilerinden kaynaklanan, toplumsal refahı 
olumsuz etkileyen durumlar ekonomik regülasyonların gerekçesini oluşturmaktadır. 

Aslında serbest piyasa ekonomisinde devletin piyasaya müdahalesi arzu edilmeyen, 

serbest piyasa ekonomisi ile çelişen bir durumdur. Fakat, gerçek hayatta tam 
rekabet koşulları sağlanamadığından devlet müdahalesinin olmaması tekelleşmeyle 

sonuçlanarak; serbest piyasa ekonomisinin dinamosu olan rekabetin tamamen 

ortadan kalkmasına neden olabilecektir. İşte bu noktada iktisadi regülasyonların 

uygulamaya konularak piyasadaki rekabetin varlığının ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması söz konusu olmaktadır.
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(Zenginobuz, 2000, s.103), ekonomik regülasyonu" tam rekabetin sağlanamadığı 

piyasalarda fiyatların doğrudan veya dolaylı olarak düzenlenmesi" olarak 

tanımlamaktadır.

Paşaoğlu (,2003, s. 15 ) daha geniş bir perspektifle ele alarak "iktisadi bir 

yaklaşımla regülâsyon, piyasadaki mal ve hizmetin belirli bir kalite ve güvenlik 
içinde sunulması yanında, sosyal refahın artırılması ile piyasadaki oyuncuların kâr 

maksimizasyonunun sağlanması arasında denge kurmayı hedefler" demektedir.

İktisadi regülâsyon genellikle rekabet kurallarının işlemediği sektörlerin rekabeti 

sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik bir faaliyettir.(Aslan, 
2003). Rekabetin serbestçe işlediği bir piyasada ekonomik regülasyon İhtiyacı da 
azalacaktır.2

2 Ekonomik regülasyon ihtiyacının rekabetçi piyasalarda azalacağı ifade edilirken 

regülasyon ihtiyacının sona ermeyeceği gerçeğinden yola çıkılmıştır. Bu konuya 
çalışmanın sonuç bölümünde ayrıntılı olarak değinilecektir.

Oysa tekelci bir piyasa yapısında hizmetin, güvenli ve etkin sunumunun yanında 

tüketiciler açısından ödenebilir koşullarda ulaşılabilirliği için bağımsız bir regülâsyon 

kurumuna ihtiyaç vardır. Bu şekilde pazar gücünün kötüye kullanılmasının 

engellenmesi ve ekonomik etkinliğin artırılması hedeflenmektedir (Çakal, 1996). 
İşte en basit ifadeyle amacı piyasadaki rekabeti korumak olan rekabet hukuku ile 

regülasyonlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Çalışmanın devamında rekabet hukuku 
ile regülasyon ilişkisi ele alınacaktır.

Rekabet Hukuku -Regülasyon İlişkisi

Regülasyon ve rekabet hukuku birbiriyle çatışan iki olgu izlenimi vermelerine 

rağmen aslında her ikisinin de amaç itibariyle birbirini tamamladığı söylenebilir. 
Zaten rekabet hukukunun kendisinin bir regülasyon türü olması çatışma izleniminin 

yanıltıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Regülasyon da rekabet de iktisadi kaynakları 

farklı kullanım alanları arasında dağıtmanın yollandır.

Rekabet "Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik 

kararlar verilebilmesini sağlayan yarış" olarak tanımlanabilir. Rekabet, kaynak 

dağılımında etkinliği ve en düşük maliyetle en yüksek üretim düzeyine ulaşılmasını 

sağlar. Ayrıca teknolojik ilerlemenin teşvik edilmesini de temin eder. Rekabetin bu 

olumlu yönlerinin toplamı toplumsal refahta artış anlamına gelir. İşte serbest 

piyasa ekonomisinde dinamo görevi olan rekabetin korunması, kısıtlanmasının 
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önlenmesi ve devamlılığının sağlanması rekabet hukukunun amacıdır. Bu amaç 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesinde "Bu Kanunun 

amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı 

anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu 

hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve 

denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır" şeklinde İfade 

edilmektedir.

Rekabetin toplumsal refahı artırdığı önermesi doğrudur, fakat bu noktada hangi 

piyasa yapıları için doğrudur sorusu ortaya çıkmaktadır. Bazı mal ve hizmetlerin 
rekabetin söz konusu olduğu bir piyasada alınıp satılması toplumsal refahta artış 

değil azalma meydana getirebilir. Örneğin eğitim, adalet ve sağlık hizmetleri, iç ve 

dış güvenlik gibi hizmetlerin rekabete açılması veya piyasalaştırılması sakıncalı 

olabilir. Yine doğal tekeller söz konusu olduğunda da aynı sonuca varmak 

mümkündür.

Serbest piyasa ekonomisinde mal ve hizmetlerin arz ve taleplerinin karşılaştığı 

piyasalarda piyasa aksaklıklarını gidererek toplumsal refaha olumlu katkı 
sağlayacak olan iktisadi regülasyon; rekabetin korunması, piyasaya giriş 

regülasyonu, ekonomik parametrelerin regülasyonu ve teknik regülasyon 

bağlamında rekabet politikasının kapsamına girmektedir.

Rekabet hukuku ile regülasyonların ilişkisi, regülasyonları uygulayacak organlar ve 

bunlar arasındaki ilişkiler, doğal tekeller ve ne kadar ve ne zamana kadar 

regülasyon sorularının ışığı altında ele alınacaktır.

Devletlerin iktisadi regülasyon politikalarını oluştururken vermeleri gereken en 

önemli kararlardan birisi regülasyonların hangi organlar aracılığıyla uygulanacağıdır. 

Bu yöndeki kararın iki tür organ arasında tercih yapılarak verildiği görülmektedir. 

Bunlardan ilki rekabet otoriteleri, diğeri ise sektöre özel düzenleyici kurumlardır. 

Rekabet otoriteleri, sektör ayrımı yapılmaksızın ekonominin tamamını kapsayacak 

şekilde, teşebbüslerin yoğunlaşma, hakim durumu kötüye kullanma, uyumlu eylem 
ve anlaşmalarla rekabeti bozucu veya azaltmaya yönelik eylemlerini yasaklayarak 

nihayetinde tüketicileri korumayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlayan, yasa ve 

mevzuat hükümlerini uygulamakla görevlidirler.

Düzenleyici kurumlar ise, devletin kamu yararının sadece rekabet otoritelerinin 

gözetimindeki serbest piyasalar yoluyla sağlanacağına yönelik kanaatinin
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oluşmadığı bir veya birkaç sektörde, kabul edilebilir teknoloji, pazarlama 

yöntemlerini ve/veya uygulanacak fiyatı doğrudan belirleyerek piyasa aksaklıklarını 

giderme görevini verdiği, kurum ve kuruluşlardır (OECD, 1999, s. 18).

Regülasyonu uygulayıcının rekabet otoritesi mi yoksa düzenleyici kurum mu tercihi 

yapılırken her iki seçenek açısından bir takım avantajlar ve dezavantajlar 

mevcuttur. Düzenleyici kurumlar rekabet otoritelerine göre piyasa aktörlerinin 

daha fazla etkisinde kalabilmektedir. Düzenleyici kurumun regülasyonun 

uygulayıcısı olduğu durumlarda deregülasyon3 sürecinin dirençle karşılanması 

olasılığı daha yüksektir. Düzenleyici kurum kararlan rekabet otoritesi kararlarına 

nazaran hukuki açıdan daha az tutarlı olabilmektedir. Düzenleyici kurumlar 
açısından dezavantaj olan bu durumlar rekabet otoritesi açısından avantaj 

olabilmektedir. Bu noktada tercihte bulunmak birinin diğeri karşısında dışlandığı 

anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda düzenleyici kurumun, bazı durumlarda 
ise rekabet otoritelerin regülasyon uygulayıcısı olması optimal olabilmektedir. 
Örneğin, fiyat regülasyonunun uygulanması ve niteliği gereği rekabet politikalarıyla 

çok ta bağlantılı olmayan telekomünikasyon sektörü gibi evrensel hizmet, nükleer 

santraller gibi çevrenin korunması amaçlı regülasyonların düzenleyici kurum 

tarafından uygulanması çok daha optimal sonuçlar doğuracaktır. Fakat bu tercih, 
rekabet otoritesinin hiçbir rolü olmayacağı anlamına gelmez. Rekabetin 

korunmasıyla doğrudan ilgili regülasyon alanlarında rekabet otoritesinin bağlayıcı 
olan görüşü alınmalıdır.

3 Regülasyon süreci kural koyma, uygulama ve deregülasyon aşamalarından 
oluşmaktadır.. Sektöre özel düzenleyici kurumların görevlerinden biri, o sektörde 
faaliyet gösteren teşebbüslerin eylemlerini toplumsal refah kazancı sağlanacak 
şekilde regüle etmek, diğer bir görevi, sektörü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için 
çaba göstermek tir. olmalıdır. Ancak, sektör rekabete açıldıktan sonra bir süre daha 
göreve devam edecek olan düzenleyici kurumun, rekabet ortamı sağlıklı işlemeye 
başladıktan sonra lağvedilmesi gerekecektir. İşte bu sürecin son aşaması 
deregülasyon olarak adlandırılmaktadır.

Rekabet otoritesinin regülasyonun uygulayıcısı olması regülasyonun teknik 

gereksiniminin olmaması, geçici olması ya da dar kapsaml olması durumunda daha 
optimal sonuçlar doğurabilecektir.

Görülmektedir ki regülasyonları uygulayan rekabet otoritesi mi sektörel düzenleyici 

kurum mu olmalı sorusuna verilecek net bir yanıt yoktur. Ancak optimal bir 
çözümden bahsedilebilir, bu konudaki optimal çözümün ne olduğu söz konusu
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ülkenin geçmişteki regülasyon uygulamaları ve hukuk düzenine bağlı olarak ülkeden 

ülkeye ve hatta aynı ülkede sektörden sektöre değişecektir.

Regülasyonu uygulamaya koyacak kurumlarla ilgili üzerinde durulması gereken son 
nokta ise uyum sağlanmasıdır. Rekabet politikalarıyla regülasyonlar karşılıklı 

etkileşim içindedirler. Dolayısıyla bu iki olgunun birbirleriyle uyumlu olması 
gerekmelidir. rekabet politikaları ile uyumlu yürütülen regülasyonlar, ilgili 

ekonomileri iç ve dış krizlere daha dayanıklı hale getirecektir.

Rekabet hukuku regülasyon ilişkisinde üzerinde durulması gereken bir diğer 

noktada doğal tekellerdir. Bu çalışmada doğal tekel teorisi 4 üzerinde 

durulmayacaktır

4 Doğal tekel teorisi konusunda Ömür Paşaoğlu'nun Doğal Tekellerde Regülasyon ve 
Rekabet
Bir Örnek: İngiliz Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılandırılması (Ankara, 2003) adlı 
eseri ayrıntılı bir çalışmaya yer vermektedir.

Baumol, Panzer ve VVillig (1982) doğal tekeli "Eğer bir firmanın maliyet fonksiyonu 

bütün üretim aralığı boyunca birden fazla firmanın maliyetleri toplamından daha az 

ise o endüstri doğa! tekeldir" şeklinde tanımlamaktadır.

Kahn, (1998; s. 2) doğal tekeli "Belirli endüstrilerin teknolojileri ve hizmetin 

karakteri öyledir ki, hizmetlerin, tüketiciye en az maliyet veya en fazla net fayda İle 

sadece bir firma (en uçtaki durumlarda) veya belirli sayıda seçilmiş enstrümanlar 

tarafından sağlanması" olarak tanımlamaktadır. Posner (1999; s.l) doğal tekeli, 

"İlgili pazardaki bütün talebin en az maliyetle iki veya daha çok firma yerine 

yalnızca bir firma tarafından karşılanması" olarak tanımlamıştır. Doğal tekel 

pazardaki satıcıların sayısı ile ilgili değildir, pazardaki talep ve arz teknolojisi 

arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer bütün talep iki veya daha fazla firma 

yerine, tek bir firma tarafından, firmaların gerçek sayısı ne olursa olsun, daha ucuza 

sağlanabiliyorsa doğal tekelin söz konusudur. Eğer doğal tekel niteliği taşıyan bir 

piyasada birden fazla firma varsa, firmalar ya birleşme yollarını arayacak veya 

başarısızlığa uğrayacak veya üretim gereğinden daha fazla kaynak kullanmaya 

535



YAŞAR COŞKUN

devam edecektir. Birinci durumda rekabet kısa süreli yaşamını devam ettirebilecek, 

ikinci durumda ise verimsizliğe neden olacaktır.

Tüm tanımların ortak doğal noktası doğal tekelin piyasadaki talebin tek firma 

tarafından birden çok firmaya göre daha etkin ve daha az maliyetle karşılanmasıdır. 

Doğal tekel niteliği taşıyan piyasalarda tatminkâr bir performans elde edilebilmesi 

için kar, fiyatlandırma, hizmet kalitesi, hizmet alanı ve belki piyasaya girişle ilgili 

doğrudan müdahale gerekmektedir .Bazı durumlarda ölçek ve kapsam (scope) 

ekonomileri yüzünden, hizmet veya hizmet demetleri yalnızca bir tek firma 

tarafından sunulunca en ucuza mal edilebilmektedir. Piyasada firma sayısının 

artması maliyetleri yükseltecek ve bu hizmetler tüketiciye ucuz bir biçimde 
ulaştınlamayacak yani piyasadaki rekabet arzulanan sonucu doğurmayabilecektir. 

Bu tarz hizmetler söz konusu olduğunda, rekabet, etkin bir kaynak dağılımı 

mekanizması olmaktan çıkmaktadır. Piyasaların regülasyona tabi tutulmasının 

sebepleri bu bağlamda ölçek ve kapsam ekonomileri de olabilmektedir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler nedeniyle doğal tekelin saf haline pek 

rastlanılmamaktadır. Artık doğal tekel niteliği taşıyan mal veya hizmetlerin 

alternatifi olabilecek, ikamesi mal ve hizmetlerin sunulabilmektedir. Yine de devlet 
tarafından dağılımda ve üretimde etkinliğin sağlanması amacıyla tek bir firmanın 

faaliyette bulunması tercih edilebilmekte veya piyasa şartları gereği pazarda tek 
firmanın faaliyette bulunması söz konusu olabilmektedir. Hangi nedenden ortaya 

çıkarsa çıksın doğal tekeller pazardaki hakim durumlarını kötüye kullanmamaları, 
tekelci fiyat oluşturmamaları için, regülasyon uygulanmasına ve bu düzenlemelere 

uyup uymadıklarının denetlenmesine konu olmaktadırlar.

Doğal tekel niteliği gösteren piyasalarda mevcut aksaklıkların giderilmesi İçin iki 

farklı çözüm yoluna başvurulmaktadır. Doğal tekel niteliğindeki piyasanın bir 

kurum tarafından düzenlenmesi birinci çözüm yolu iken; piyasada kamu 
işletmesinin faaliyette bulunması bir diğer alternatif olmaktadır. Bazen de bu iki 

çözüm yolu bir araya getirilerek piyasada hem kamu işletmesinin bulunması hem de 

piyasanın bir kurum tarafından düzenlenmesi söz konusu olmaktadır.

Bu çalışmada doğal tekellerin regülasyonu yoluyla doğal tekellerin neden olacağı 

piyasa başarısızlıklarının ve sosyal refah kaybının nasıl engellenmeye çalışıldığı 
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üzerinde durulacak kamu işletmeciliği5 seçeneği kapsam dışında olduğundan ele 
alınmayacaktır.

5 Son yıllarda İngiltere'de olduğu gibi kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve 

özelleştirilirken de regülasyon kurallarına tabi tutulması yönünde politikalar vardır. 
Bknz. VISCUSI W. Kip, VERNON John M., HARRINGTON Joseph E„ 
Economics of Regulation and Antitrust, The MIT Press 2000.

Doğal tekellerin regülasyonu ilgili sektörün piyasanın düzenleyici kurum tarafından 
düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Bağımsız düzenleyici kurumlann öncelikli 

amaçlan ekonomik etkinliği sağlamak değil, çok aşırı derecede ayrımcı olmayan ve 

toplam gelirin toplam maliyetleri karşıladığı fiyatların tespitidir. Düzenleyici 
kurumlann ilgili piyasalardaki firma ya da firmaların fiyat, karlılık, üretim miktarı, 

üretim kalitesi gibi parametrelerine ilişkin düzenlemeler yaparak ve uygulamayı 
denetleyerek iktisadi etkinliğe ulaşılmaya veya yaklaşmaya çalışacaktır.

Doğal tekellerin regülasyonu üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki yasama 

İkincisi uygulama ve üçüncüsü deregülasyondur. Sürecin başlamasından önce 

yapılması gereken şey regülasyona tabi tutulacak piyasanın kısımlarının ne oranda 
regüle edileceğinin belirlenmesidir. Düzenleme ile ilgili yasal mevzuatın 

hazırlanırken iki önemli değişken dikkate alınır. Bu değişkenlerden birincisi söz 
konusu sektörde regülasyon görevini yürütecek bürokratik yapının belirlenmesidir. 
İkinci değişken ise, düzenleyici kurumun yetki ve sorumluluklarının neler olacağının 
belirlenmesidir.

Regülasyon sürecinin İkinci aşaması regülasyon kurallarının uygulanmasıdır. 

Uygulamada asıl yetki ve sorumluluk düzenleyici kurumdadır. Üçüncü ve son aşama 
ise deregülasyondur. Deregülasyon, devletin çeşitli amaçlarla uyguladığı 

regülasyonları azaltması veya kaldırması demektir. Regülasyon piyasa aksaklığının 

giderilmesi amacıyla uygulamaya konulmaktadır. Fakat piyasa aksaklıkları sürekli 

olmayabilir. Regülasyona gerekçe olan piyasa aksaklığı, teknoloji, pazar koşulları 

ve organizasyon yapıları sonucu artabilir, azalabilir ve hatta ortadan kalkabilir 

(OECD, 1999; s. 20 ). Gözden kaçırılmaması gereken nokta deregüiasyonun kendisi 

rekabetin sağlanmasına da beraberinde getirmeyeceğidir. Sektör deregüle edilmiş 

olsa da rekabet kuralları ile kanunlara aykırı hareketler ve rekabetçi olmayan 

davranışların sürdürülmesi eğilimleri var olacaktır. Doğal tekellerin regülasyona tabi 

tutulması rekabetin istisnasıdır ve asıl amaç ekonominin bütününde daha fazla 
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rekabeti sağlamaktır. Rekabet regülasyona göre daha üstün bir kaynak dağıtım 

mekanizması olduğundan regülasyona altyapı hizmetlerinin gerçekten doğal tekel 

niteliği gösteren bölümlerinde başvurulmalıdır. Aksi takdirde regülasyondan 

beklenen faydalar elde edilemez.

Çalışmanın yanıtını aradığı son soru ne kadar ve ne zamana kadar regülasyondur. 
Belki de regülasyonlarla ilgili yanıtlanması en zor olan sorudur. İktisadi 

regülasyonun amacı, en basit ifadeyle ekonomik etkinlik ve verimliliği sağlamaktır. 
Piyasa aksaklığını gidermeyi amaçlayan müdahalenin başarılı olması, seçilen araca 

ve uygulamaya göre değişecektir. Regülasyonun etkinliği piyasa aksaklığını 

gidererek yaratacağı faydanın, regülasyon sonucu ortaya çıkacak aksaklıklar ve 

regülasyonun maliyetinden fazla olması halinde söz konusu olacaktır.

Bu bağlamda regülasyonun amacının, piyasa mekanizmasının yerine geçerek 
iktisadi etkinliği sağlamak ve sosyal refahı artırmak değil, piyasa mekanizmasının 

aksadığı durumlarda bu aksaklıkların giderilmesinde piyasa sürecine yardım etmek 

olduğu dikkate alınmalıdır. Ne kadar regülasyon sorusuna verilecek bir tek yanıt 
yoktur. Her şeyden önce şu ilke asla göz ardı edilmemelidir: serbest piyasa 

ekonomisinde devletin piyasaya müdahalesi istisnai bir durumdur. Bu müdahale 
miktarı belirlenirken ilgili piyasanın yapısı, dinamikleri, regülasyonun maliyeti gibi 

çok sayıda değişken dikkate alınmalıdır. Regülasyonun ne kadar olması 

gerektiğinin belirleyicilerinden bir diğeri de kurumsal yapı ve kurallar arasındaki 

uyumdur, regülasyonun kurumlan ve kuralları gerekçeleriyle uyumlu olmalıdır. 
Elbette ki bu kurumların tasarlanmasında çok sayıda alternatif vardır. Bu 

alternatifler değerlendirilerek en optimal olanın tercih edilmesi gerekir. Kurumsal 

tasarım, regülasyonun uzun dönemde nasıl şekilleneceğini yakından etkileyeceği 
için hayati önem taşımaktadır.

Regülasyon uygulamasının ne kadar olacağı kaçınılmaz olarak bazı dengelerin 

gözetilmesini gerektirecektir. Bu "denge gözetme" zorunluluğu, regülasyon 

kurallarının ve kararlarının çoğu kez "en mükemmel"den uzaklaşmasını, sapmasını 
gerektirecektir. İktisatçıların deyimi ile, regülasyon baştan sona "ikinci hatta üçüncü 

en iyi" (second or third best) mantığının hakim olduğu bir dünyadır. Böyle bir 

dünyada genel optimal çözümler zordur, hangi çözümlerin optimal olduğu şartlara 

bağlıdır (Atiyas,1999). Optimal miktarın ne kadar olması gerektiğine regülasyon 
politikalarını belirleme yetkisine sahip otorite karar verecektir.

Regülasyonun ne kadar olması gerektiği konusunda aşırı regülasyon da önemli bir 

sorun olabilmektedir. Aşırı regülasyon ekonomiye ve işlem yapanlara ekonomik
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maliyetler yüklemektedir ve ne yazık ki bu maliyetlerin ölçülmesi zordur ve 

kolaylıkla açığa çıkarılamazlar. Gereğinden fazla regülasyon, düzenlemeye konu 

olan kurumların rekabetçiliklerini ciddi bir şekilde etkileyecek ve onların ayakta 

kalabilirliklerini tehdit edebilecektir. Aynı zamanda denetim otoritelerinin endişe 

duyduğu riskler artacaktır. Aşırı regülasyon tehlikesi karşı regülasyon amaçlarının 

açıkça tanımlanması ve sayısının sınırlandırılması yoluyla bertaraf edilebilir.

Regülasyonların ne zamana kadar uygulanması gerektiği sorusuna verilecek cevap 

daha nettir: regülasyonun gerekçesi olan piyasa aksaklıkları ortadan kalkıncaya 

kadar. Piyasa aksaklıklarının ortadan kalkması ilgili piyasanın rekabetçi bir yapısına 

sahip olması anlamına gelmektedir. Yukarda regülasyonun yasama, uygulama ve 
deregülasyon adı verilen üç aşamadan oluştuğuna değinilmişti. İşte piyasa 

aksaklıklarının hangi nedenle olursa olsun son bulması regüle edilen piyasanın 

rekabete açılmasını sağlayacaktır.

Rekabete açılabilecek piyasa veya faaliyetlerin neler olacağı noktasında üç temel 

seçenek vardır: Birincisi, piyasa veya faaliyeti rekabete açıp açmamak; İkincisi 

piyasanın veya faaliyetin rekabete denetimli bir biçimde açılması; üçüncüsü ise tam 

serbestleştirme. Bu seçenekler arasında karar verirken kullanılabilecek kriterlerden 

biri rekabet ile regülasyon gereği arasındaki ilişkidir. Potansiyel olarak rekabetçi 
faaliyetlere girişin serbestleştirilmesinin en önemli sonuçlarından biri bu 

faaliyetlerde regülasyon ihtiyacının azalmasıdır. Ayrıca bizzat rekabetin kendisi, 

halen gerekli olabilecek regülasyonun daha elverişli bir ortamda yürütülmesine 

yardımcı olabilir.

Regülasyonun ne kadar devam edeceğiyle ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer 

noktada, bir piyasada regülasyonun olmaması gerektiği dile getirildiğinde kast 

edilen asla tam ve sınırsız bir deregülasyon ve sadece serbest piyasa mekanizması 

altında mükemmel bir şekilde işleyen piyasa yapısı değildir. Piyasanın regüle 

edilmemiş olması, piyasanın regülasyon politikalarından tamamen arındırıldığı 
anlamına gelmez. Joskovv ve Rose (1989: 1453) bu gerçekliği "gerçek dünyada 

regülasyon yoktur" gibi bir durum asla söz konusu değildir ifadesiyle dile 

getirmişlerdir.

Aslında regüle edilmemezlik, regülasyonların sona erdirilmesi, deregülasyon 

sürecinin başlatılması veya piyasanın rekabete açılması durumlarında bile piyasalar 

mutlaka regülasyona tabi tutulmaktadır. Ancak bu durumdaki regülasyon daha 
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ziyade iktisadi regülasyonlar dışında kalan ve hizmet kalitesini, tüketiciyi 

bilgilendirmeyi, mülkiyet haklarını korumayı ve piyasa koşulları içinde sözleşme 

özgürlüğünü engelleyici unsurları yasaklamayı hedefleyen sosyal ve doğrudan yasal 

düzenlemeler olmaktadır.

Diğer yandan, iktisadi faaliyetin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli olan 

Rekabeti Koruma Kanunu gibi yasal düzenlemeler, giriş ve fiyat regülasyonlarının 

kaldırıldığı ve piyasa mekanizmasının işlediği durumlarda da uygulanmaktadır. 

Genellikle rekabete açılan piyasalarda, birleşmeler ve tekelci fiyatlama olasılığına 

karşı yasal kısıtlar getirerek, katı giriş ve fiyat regülasyonlarının yerini Rekabeti 

Koruma Kanunu tutabilmektedir. Tekeller, anlaşmalar ve birleşmeler üzerinde 
uygulanan rekabetçi yasal düzenlemeler, firmaları anti-rckabctçi davranışlara karşı 

engellemekte, rekabeti arttırmakta ve tüketiciler için kazanımlar sağlamaktadır 

(Crandall ve VVinston, 2003:20). Burada en fazla vurgu yapılmak istenen nokta 

Rekabeti Koruma Kanunu uygulamaya koyarak piyasa mekanizması içinde 
rekabetin de, rekabetin işler olduğu durumlarda piyasaları, devlet regülasyonuna 

göre daha iyi regüle edebileceğidir. Aslında regülasyon iktisadı literatüründe 
geleceğe ilişkin eğilimler, devletin müdahaleci rolünden çok, rekabetin düzenleyici 

rolüne kaymaktadır (Sherman, 2001). Bu nedenle, rekabetçi piyasalar dışındaki 

pek çok piyasa içinde (özellikle ağ endüstrilerinde) rekabetin düzenleyici işlevi aktif 
olarak kullanılmaktadır.

SONUÇ

Literatürde rekabet ve regülasyon kavramları genellikle birbirlerinin karşıtı ya da 

alternatifi olarak kullanılmaktadır. Ancak bu çalışmanın temel iddiası regülasyon ve 

rekabetin birbirinin tamamlayıcısı olduğu, birinin diğerini dışlamadığıdır. Rekabet 
hukuku ve regülasyonlar arasında bir çatışma mı var, yoksa bu iki olgu birbirini 

tamamlamakta mıdır sorusunun yanıtı bir tamamlama söz konusudur şeklinde 

verilebilir.

Her şeyden önce bu iki olgunun genel olarak amaçları birbiriyle örtüşmektedir. 

Regülasyonun temel amaçlarından birisi ulusal ekonomilerin verimliliğini, 
değişikliklere uyum sağlayabilme ve rekabete dayanabilme yeteneğini artırmaktır. 

Regülasyon piyasadaki aksaklıkları düzenleyerek firmalar üzerindeki rekabetçi 

baskılan artırarak, firmaların daha etkin, yaratıcı ve rekabetçi olmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bunun doğal sonucu ise, piyasalarda verimliliğin, ürün ve hizmet 

kalitelerinin artması ve fiyatlann düşmesidir. Sonuç: iktisadi etkinliğin sağlanması 

ve toplumsal refahın artması. Aynı amaç rekabet hukuku için de söz konusudur.
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Devlet, rekabetin korunması kanunları ile piyasalarda yoğunlaşma (piyasa yapısı) 

ve firma davranışlarına ilişkin düzenlemelerle firmaların Pazar güçlerini ve bundan 
kaynaklanan toplumsal refah kayıplarını azaltmaya çalışmaktadır.

Aralarında amaç birliği bulunan bu İki olgudan regülasyon olgusu, stratejik bir boyut 

kazanmıştır. Regülasyon stratejileri bir taraftan rekabet stratejisini, diğer taraftan 

da regülasyon konusunda işbirliği stratejisini gerektirmektedir. Bazı ülke ve ülke 
gruplan tarafından oluşturulan ve uygulanan regülasyon stratejileri hem ilgili 
ülkelerin rekabet güçlerinin artmasına imkân sağlamakta, hem de rekabet ortamının 
gelişerek, uluslararası boyutta regülasyon rekabetinin ve işbirliği stratejilerinin her 
geçen gün artmasına neden olmaktadır (Kök ve Çoban, 2002: 4).

Rekabetin düzenlenmesi, genel regülasyon politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Dolayısıyla, rekabet kurallarının uygulanması ve Rekabet Kurumu ile regülasyonun 
uygulayıcısı olan bağımsız düzenleyici kurumlar arasındaki İlişkinin türü, İşbirliği, 

yetki ve sorumluluk alanlarının sınırlarının net bir şekilde çizilmesi hayati öneme 
sahiptir. Rekabet yasaları ile sektörel yasaların mükerrer olarak uygulanması ve 

çakışmasının firmalar açısından belirsizlik doğurmakta bu da son derece ciddi bir 

sorun oluşturmaktadır. Hem regülasyon hem rekabet politikalarının amacına 
ulaşması bu iki olgu arasında tam bir uyum bulunmasına bağlıdır.
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ÖZET

Sağlık hakkı, yaşama hakkıyla bütün halinde; temel hak ve özgürlüklerin olmazsa 

olmaz, ön koşuludur. Her insanın, mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine 

ulaşılmasını talep hakkı bulunmaktadır. Sosyal bir hak olarak sağlık hakkı, 

insanlara, mümkün olan en yüksek seviyedeki sağlık durumuna ulaşabilmeleri için; 
eşit imkânlar sunan, bir sağlık koruma sistemine sahip olma hakkını da içerir. Sağlık 

tesisleri ile mal ve hizmetleri, ayrımcılık olmaksızın, herkesin erişimine açık 
olmasıdır. Her insan ayırımcılık yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme hakkına 
sahiptir.

Sağlık hizmetleri toplumun eşitlik ve adalet taahhüdünün dışa yansımasıdır. Sağlık 

hizmetlerinin paylaştırılması ve kaynakların dağılımı; toplam bütçeden, sağlığa 

ayrılan miktara ve ulusal sağlık politikalarına bağlıdır. Sınırlı kaynaklar ve sağlık 
hizmetlerinin dağılımında; insanların ödeme güçlerine bakılmaksızın, herkesi 

kapsayacak şekilde en üst seviyede yararlanma olanağı sağlanmalıdır.

Sağlık hizmetleriyle ilgili kaynakların dağılımında tıbben ayırım yapmama ilkesi 

olarak; ayrımcılık yasağı; kaynakların sınırlı olduğu belli bir tedavinin uygulanması 

için hastalar arasında seçim yapılması gereken koşullarda tüm hastalar arasında 

eşitlik ve adalet ilkesinin uygulanması demektir. Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, 

herkesin erişimine açık olmalıdır. Kısıtlı kaynakların adil biçimde değerlendirilmesi 

ve hastaların seçiminde, tıbbi gereklilikler dışında ayrımcılık yapılmaması 
zorunluluğu; sosyal bir devletin en temel ödevlerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hakkı, Sağlık Kaynaklarının Dağıtımı, Ayrımcılık Yasağı.

545

mailto:gonulbalklr@yahoo.com
mailto:funal@akdeniz.edu.tr
mailto:kcolak@kou.edu.tr


BALKIR, ÜNAL, ÇOLAK

GİRİŞ

Temel bir insan hakkı olarak, sosyal bir hak olan sağlık hakkı ve sağlık hakkının 

korunması ve bu haktan yararlanılmasının sağlanması devletin sorumluluğundadır. 
Bu çalışmada, öncelikle yaşama hakkının ayrılmaz bir parçası oyan sağlık hakkı ve 

sağlık hakkının korunmasıyla, bu hakkın sağlanması yükümlülüklerini ve daha sonra 

da sosyal bir hak olan, sağlık hakkı ve sağlık hakkının korunması yanında; sağlık 

kaynak ve hizmetlerinde ayrımcılık yasağı üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI

l.Sosyal Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı

Sosyal haklar, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında özerk bir hukuk disiplini içinde 

kurumsallaşan bir değer ve sistem olarak, tarihsel evrimin belli bir aşamasında 
ortaya çıkmış ve somutlaşmış bir birikimin ürünüdür(Gemalmaz, 1985, 56). Sosyal 

haklar, ekonomik bakımdan zayıf ve güçsüz olanların; kendi yaşamlarını sağlamak 

ve güçlendirilmek için, hukukça korunma haklarına sahip olmalarıdır(Talas,1982, 

43). Sosyal haklar, ekonomik ve sosyal dengesizlikleri azaltmaya yönelik 

haklardır(Turan,1996,104). Bu hakların amacı, ekonomik ve sosyal yönden zayıf 

olan kişi ve toplumsal katmanları, özel olarak korunması gerekli kişi ve grupları 

korunak bunların maddi ve manevi varlıklarını geliştirmekttr(Tanör,1978,54).

Klasik haklar alanında daha çok hak ve özgürlükleri zedelememe ile yükümlü olan 

devlet, sosyal haklar alanında hakların somutlaştırma işlevini 

yüklenecektir(Balkır,2009,90). Sosyal haklar iktisadi ve sosyal eşitsizliklere tepki 
niteliğindeki haklar olarak, geniş yoksul kitlelerin temel gereksinimlerini karşılamak 

üzere herkesin insan haklarından yararlanabilmesini amaçlayan ve insan haklarının 

mutlu bir azınlığın ayrıcalıkları olmasını önleyen araçlar olarak tasarlanmıştır(Uygun, 
2002,71).

Sosyal haklar toplumun güçsüz kesimlerinin insan onuruna yakışır bir yaşam 

sürdürebilmeleri için devletçe gerekli önlemlerin alınması şeklindeki olumlu 

müdahalelerle gerçekleştirilen haklardır (Kaboğlu, 2002, 262). Sosyal hakların 

belirleyici niteliği toplumdan bireye doğru yararlandıncı yönde 

olmalandır(Akıllıoğlu, 1995,147). Sağlık hakkı, yaşama hakkıyla olan ilişkisi 

dolayısıyla, sosyal haklar arasında öne çıkan bir haktır. Sağlık hakkı doğrudan 
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yaşama hakkının ayrılmaz ve bölünmez bir parçasını oluşturmaktadır (Günerli, 
2009, 77).

Sağlık hakkı, bir insanın, insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde 

yaşayabilmesi için gerekli bir haktır(Gözler, 2007, 86). Sağlık hakkı çağdaş sosyal devlet 

anlayışının en yaygın hizmetlerinden birisidir(Kalabalık, 2004, 311). Sağlık, insanın 

sadece hastalık ve sakatlık dışında bedence, ruhça ve sosyal yönden iyi olmasıdır 

(Bozkurt, 2008, 14).

Sağlık hakkı temel ve evrensel bir insan hakkı olarak kabul edilir. Bu hak 

olmadan diğer hakların gerçekleşme ve kullanılma şansı yoktur (Okur, 1992, 1). 

Sağlık hakkı, "kişinin devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi 

edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve toplumun sağladığı imkânlardan 

faydalanabilmesini" ifade eder (Er, 2008, 32).

2.Sağlık Hakkının Korunması Yükümlülüğü

Günümüzde sağlık hukukunun ve buna bağlı olarak sağlık hakkının kapsamı, toplumsal 

yaşamdaki gelişmeler, sosyal devlet anlayışının yarattığı etkiler ve uluslararası insan 

hakları hukukunun yaratmış olduğu ivmeyle oldukça genişlemiştir. Başlangıçta, 
yalnızca hasta ya da sakat olmamak bağlamında ele alınan sağlık hakkı, 

günümüzde herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık 

standartlarına sahip olma hakkı biçiminde değerlendirilmektedir. Sağlık, bütün diğer 

İnsan haklarından faydalanabilme açısından elzem bir haktır. Her insan, onurlu bir 

yaşam sürdürebilmek için ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip 

olmalıdır.

Sağlık hakkı ve sağlığın korunması, bireylerin sağlıklı yaşam koşullarına sahip 

olması ve sağlık hizmetlerine ulaşabilme fırsatına erişebilmesi anlamında 
kullanılır ve her şeyden önce, hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve 

bakımının sağlanması için gerekli şartların yaratılmasını gerektirir. Sağlık 

hizmetlerinde amaç; toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir(Akdur, 1990,21).

Bu amaç ise, ekonomi bağlamında, iki ayak üzerine durur. Bunlardan birisi; sağlık 

hizmetlerini finanse etmek üzere, gerekli ve yeterli kaynağı bulmak, başka bir 

deyişle ulusal gelirden sağlık hizmetleri için yeterli bir pay ayrılmasını sağlamak, 

İkincisi ise; ayrılabilen bu kaynağın en verimli bir biçimde ve toplum yararına 
kullanmasını sağlamaktır(Akdur ve Aydın, 1999).
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Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, 

ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sosyal yönden tam 

iyilik hali, sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de 

bulunduğunu gösterir. Sağlık hizmetleri en genel ayrım amaçlarına göre, koruyucu 

ve tedavi edici özellikte faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bu ikili 

ayrım rehabilite edici hizmetlerin de eklenmesiyle üçlü şekilde de karşımıza 

çıkmaktadır(Sayım, 2011,18).

3.Devletlerin Sağlık Hakkını Koruma Yükümü

Sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması görev ve sorumluluğu; devletlere, sağlığın 

bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak; sağlığı 

geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere eğitim ve 

danışma kolaylıkları sağlamak; salgın hastalıkları, yöresel hastalıkları, mesleki 
hastalıkları ve diğer hastalıkları olabildiğince önlemek gibi görevler yüklemektedir. 

Devletin sağlık hakkının korunmasıyla ilgili en temel görevlerinden biri de; hastalık 

halinde, her türlü sağlık hizmetinin verilmesi ve hastalara tıbbi yardımın yapılacağı 
ortamın oluşturulmasıdır.

Hastane ve diğer tıbbi tesislerin kurulması ya da desteklenmesi; sağlık tesislerinin, 

hiçbir ayrımcılık olmadan herkesin erişimine, özellikle de nüfusu en savunmasız veya 

dışına İtilmiş kesimlerine hem hukuken hem fiilen açık olması; sağlık hizmetini veren 
ister kamu isterse özel olsun, bu hizmetlerin, toplumsal olarak dezavantajlı gruplar da 

dahil, herkes tarafından karşılanabilir olmasının güvence altına alınması; başta 
doktorlar olmak üzere iyi yetiştirilmiş bir sağlık personelinin mevcudiyetinin sağlanması 

ve sonuçta verilen hizmetlerin kaliteli olması yine devletin en temel görevleri 
arasındadır.

(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının 11. maddesinde sağlığın korunması 

hakkıyla ilgili olarak Devletlere; sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla, ya doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle 

işbirliği içinde diğer önlemlerin yanı sıra; sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri 

olabildiğince ortadan kaldırmak, sağlıklı olmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış 
uygun önlemler almayı taahhüt ve sorumluluğu yüklenmiştir. Türkiye, Gözden 

Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (European Social Charter (revised)) kabul etmiştir.

Sağlık hakkı, diğer bütün insan haklarındaki gibi; Devletlere, sağlık hakkına saygı 

duyma, sağlık hakkını koruma ve sağlık hakkını yerine getirme yükümlülüğü olarak 
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sorumluluklar yüklemektedir. Devletin sağlık hakkı ile ilgili görev ve yükümlülükleri 
iki bağlamda ele alınabilir(İHM, 2009). Birincisi, sağlıklı yaşam koşullarının 

sağlanması ve bu bağlamda kişilerin sağlıklarını yitirmemeleri için gereken 
önlemlerin alınmasıdır. İkincisi ise, hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin 

verilmesi ve tıbbi yardımın sağlanması için gerekli şartların yaratılmasıdır.

Devlete yüklenen bu yükümlülüklerin nedeni, hiç kuşkusuz, devletin, yurttaşları 
yüksek bir sağlık standardına ulaştırmakla sorumlu olmasıdır. Ancak devletin 
sorumlu olduğu ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardı, mümkün olan en yüksek 
standarttır. Devletler, sağlık hakkıyla ilgili görevlerini mevcut kaynaklarını göz 

önünde bulundurarak yerine getirmek durumundadırlar(Bulut, 2009, 210).

SAĞLIK HAKKININ GÜVENCELERİ

1.Sağlık Hakkının Uluslararası Güvenceleri

Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sağlık ve sağlık hakkı, uzun bir zamandan beri, 
hem uluslararası belgelerde yer almış, hem de anayasalarda yer alarak, güvenceye 
alınmıştır. Sağlık hakkı, kişilerin hastalıkları kadar; hasta olmadan önceki süreçte 

de sağlıklarının korunması ve tedaviye ulaşabilme İmkânına kavuşturulmalarını 
gerektirir. İnsan Haklan Evrensel Bildirisi, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı sağlık hakkını 

ayrıntılı bir biçimde düzenlemektedir. Bu belgeler, sağlık hakkını bireysel olarak 

korumanın yanında, toplumsal ilişkiler bağlamında ele alarak; bu hakkın, sağlık 

hizmetlerinin verilmesinin yanında, sağlık koşullannın muhafazasını da içerdiği kabul 
etmişlerdir.

İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'ne göre, "Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi 

için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere 
sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, 

sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bıraka
cak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır" (Md.25/1). BM Ekonomik, Sosyal ve Kül

türel Haklar Sözleşmesi sağlık hakkının korunmasında; devletlerin, herkesin 

mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma 

hakkını tanıyacağını ve herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal 

sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanımasını kabul edilmiştir (Md.12).

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 11.maddesinde sağlığın korunması 

hakkıyla İlgili olarak Devletlere; sağlığın korunması hakkının etkili bir biçimde 
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kullanılmasını uygun önlemler almayı taahhüt sorumluluğu yüklemiştir. Gözden 

geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın, "Sosyal ve Tıbbi Yardım Hakkı” başlıklı 13. 

maddesi; taraf devletleri, "yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya 

başka kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir 

olanak sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun 
gerektirdiği bakımı sunmak" la yükümlü tutmaktadır. İnsan hakları belgelerinde, 

sağlık hakkının en önemli özneleri kadın ve çocuktur. Nitekim BM Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Sözleşmesi "var olan doğum oranının ve bebek ölümlerinin 
düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması"™ devlete görev olarak 

yüklemektedir (Md.l2/2-a).

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 12. maddesi 

sağlık hakkına dair uluslararası insan hakları hukukunda yer alan en kapsamlı 

maddedir. Bu maddenin 1. paragrafına göre Sözleşme'ye taraf devletler "herkesin, 

ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını" 
kabul ederler. Aynı maddenin 2. paragrafı ise “Taraf Devletlerin bu hakkın tam 
olarak kullanılmasını sağlamak için alacakları tedbirlerin bir kısmını örneklendirerek 

saymaktadır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 
12. maddesinde; her Taraf Devletin, herkesin sağlık olanaklarına, mallara ve 

hizmetlere erişiminin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi ve herkesin en 

yüksek düzeyde fiziksel ve ruhsal sağlık standardına sahip olabilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması konusunda yükümlülük altında olduğunu belirtmektedir. Bu 

durum, amaçları insan hakları ilkelerine dayalı olarak belirlenmiş herkes için sağlık 

hakkını güvence altına alacak ve hedefe uygun politikaları içerecek ulusal 

stratejilerin belirlenmesini gerektirmektedir. Ulusal sağlık stratejisi, aynı zamanda, 

belirlenen hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakları ve bu kaynakların en etkili 

biçimde kullanılması yollarını belirlemelidir(İHM, 2009).

2.Sağlık Hakkının Ulusal Güvenceleri

Çağdaş dünyada artık, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahip olduğunu öngörülmektedir. Bu hakların güvenceli bir şekilde gerçekleştirilmesi 

için devletin ve vatandaşların yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri 

bulunmaktadır. Devletler bu görevini; kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlardan yararlanmak, onları denetlemek, suretiyle yerine getirmelidir. Ayrıca 

devlet, sağlık hizmetlerinin ülkede yaygın bir biçimde yerine getirilmesi için de 

genel sağlık sigortası kurulabilmektedir.

550



SAĞLIK HAKKININ KORUNMASI VE AYRIMCILIK YASAĞI

Türkiye'de Sağlık Hakkı'nın korunmasına gelince sağlık hakkının korunması 
Anayasalarımızda yer almıştır. 1961 Anayasası, 49. maddesinin birinci fıkrasında, 

"Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım 

görmesini sağlamakla ödevlidir" diyerek, devleti sağlık konusunda açıkça yükümlü 

tutmuştu. 1982 Anayasası ise sağlık hakkını, "sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı" He 
birlikte, 56. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, "herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir" (Md.56/1).

Anayasanın 56/3.fıkrasına göre ise "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi 
artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 

hizmet vermesini düzenler". Bu düzenleme ile devlet, kişilerin yaşamını beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmelerini sağlamak amacı ile sağlık kuruluşlarını tek elden 

planlamakla yükümlü tutulmuştur. Maddenin bu içeriği, konuya ilişkin uluslararası 

belgelere de uygun olarak, devlete, gerektiğinde bu görevini yerine getirmek için, 
özel sağlık kurumlarından yararlanma olanağını da tanımaktadır. 1982 

Anayasası'nın, 56/4.fıkrasına göre; "Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki 

sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir".

Türkiye'de sağlık hakkının korunması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve temel ilkeleri 
hasta hakları yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir 

iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her 

safhasında daima göz önünde bulundurulur(m.5/a).Herkesin yaşama, maddi ve 

manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci ve ya 

kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya 

insanca muamelede bulunulur (m.5/b).Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, 

ırk, dil,din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve 

sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin 

kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir (m.5/c).

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AYRIMCILIK YASAĞI

1. Sağlık Hizmet Politikaları Ve Kaynakların Sınırlılığı

Küreselleşme olgusuyla birlikte bir yandan, kamu harcamalarının kısıtlanması, devletin 

küçültülmesi ve özelleştirme uygulamalarını içeren neo-liberal politikalar yürürlüğe 

sokulurken; sosyal hakların kapsamı süreç içinde daraltılmaya başlanmıştır(Uygun 

2009, 276). Sosyal haklardaki bu daraltma sağlık hakkının kullanılmasıyla ilgili sağlık 

hizmetlerinin sunumuna da yansımaktadır. Sağlık hakkının yaşama geçirilmesi 
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maliyetlidir ve devletlere maddi olarak sorumluluk yükler. Ancak bir hakkın 

maliyetinin yüksek oluşu, onu hak olmaktan çıkaramayacağı gibi, bu hakkın 
devletin sorumluluğu dışında kalmasını da sağlayamaz. Sosyal hak yönüyle sağlık, 

insanlara, mümkün olan en yüksek seviyedeki sağlık durumuna ulaşabilmeleri için, 

eşit imkânlar sunan bir sağlık koruma sistemine sahip olma hakkını içer- 

mektedir.(Bulut, 2009, 206).

Sağlık politikaları açısından devletin mali imkanlarının sınırlılığıyla, halka yönelecek 

sağlık hizmetlerinin erişiminin engellenmesi nedeniyle; sağlık sektöründe devletin 

mali imkanlarının yetersizliği nedeniyle, istenilen ölçüde verim alınamamasıyla 

ortaya çıkan büyük talepler; özel sektörü, sağlık alanına yönelmeye itmiştir. 
(Özdemir, 2004, 27). Sağlık sektörünün yapılanması; ekonomik ağırlıklı olarak, 

gittikçe artan oranda; özel sağlık sağlayıcıları eliyle, tasarımlanmaya başlanmıştır. 

Süreç içinde sağlık sektöründe ve sağlık politikalarında gittikçe daha fazla 
ekonominin üretim kuralları uygulanmaya konulmuştur. Yoğun bakım servislerinde, 
uygulanan tedavi sonuçlarının; fayda ve zarar anlayışına göre irdelenmesinde sağlık 
ekonomistlerince, tıbbi endikasyonla ekonomik yarar arasında olumlu bir ilişki 

aranmaya başlamıştır(Akpir,2009, 106).

Sağlık hizmetlerinin sunumuna ait kaynaklar, çeşitli ölçeklerde paylaştırılmaktadır. 

Büyük ölçekte, toplam bütçenin ne kadarının sağlığa ayrılacağı; sağlığa ayrılan 

bütçenin nasıl harcanacağı, hükümetçe belirlenir. Orta ölçekte, kurumsal 

kaynakların nasıl harcanacağı kurum yöneticilerince belirlenir. Küçük ölçekte ise 

hizmet sunumu sırasında örneğin bir hastadan hangi testin isteneceğini hekim 

belirler. Sağlık hizmetlerinde kaynakların dağıtımı, üç düzeyde paylaşım ve 

yönetimi gerektirir (Civaner; 2009, 147). Küçük ölçekte yapılan seçimler, daha üst 
ölçekteki dağıtım kararlarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Sağlık çalışanları tek 

başlarına bu kararları vermek durumunda bırakılmamalı, sorumluluk sadece onlara 
yüklenmemelidir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının orta ve büyük ölçekteki dağıtım 

politikalarına ilişkin uyanda bulunma ve öneri geliştirme sorumluluğu 

bulunmaktadır. Kaynakların sınırlı, değişmez ve sabit olmadığı hatırda tutularak, 

eldeki kaynakların artırılmasına çalışılması zorunludur.

2.Sağhk Hizmetlerine Adil Erişim Hakkı

Sağlık hizmetine erişim hakkı, ödeme gücüne göre değil; gereksinime göre, dağıtımı 
gerekli kılar. Sınırlı sağlık kaynak ve hizmetlerinin adil paylaştırılmasıyla ilgili 

tartışmalar, bizleri; etik bir çok açmaza sürüklemektedir. İnsan hayatına değer ve 

fiyatı biçilemez. Bu yüzden tıbbi bakım, eşitlikçi bir şekilde dağıtılmalı ve ödemeye 
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gücü yetmemesi yüzünden hiç kimsenin tıbbi bakım ihtiyacı geri çevrilmemelidir 

(Metin, 210, 364).

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, kaynakların dağılımında; hasta 
seçiminde öncelik sırasının tespitinde; adil değerlendirme hakkını da kapsar. 

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, hastalar; adalet ve hakkaniyet 
ilkeleri çerçevesinde, sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve 

koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere; sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına 
uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bj hak, sağlık hizmeti veren bütün 
kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve 
hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir(Üçışık, 
2010,16).

Sınırlı kaynakların paylaştınlmasında adalet ve hakkaniyete uygun olarak 

faydalanma hakkı "Hasta Hakları Yönetmeliği"nin 6.maddesinde de 
düzenlenmişbr(Hancı, 2009,119). Hastaların, adalet ve hakkaniyet ilkeleri 
çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu 

sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun 
olarak faydalanma hakkına sahiptir(6.md.).

4. Sağlık Hizmetlerine Erişimde Ayrımcılık Yasağı

Tıbbın temel değerlerinden biri, ayrım yapmamaktır. Sağlık hizmetleriyle ilgili 
gereksinimi belirler ve kaynakları dağıtırken kişinin herhangi bir özelliği değil, 

sadece tıbbi ölçütler dikkate alınmalıdır (Civaner, 2009, 145). Tıp mesleğinin temel 

değerlerinden biri olan tıbbi kriterler dışında ayırım yapmama ilkesi, gereksinimlerin 

belirlenmesi ve kaynakların dağılımı noktasında eşitlik hakkaniyet ve adaletin 

sağlanması için en temel ilke ve değerdir. Sağlık hizmetine erişim hakkı, ödeme 

gücüne göre değil, gereksinime göre dağıtımı gerekli kılar.

Devletler, gerekli sağlık sigortası ve tıbbi bakım hizmetleri için yeterli olanaklara 

sahip olmayanlara bu imkânları sunma veya sağlık hizmetleri ve tıbbi bakım 

konusunda, özellikle sağlık hakkına dair temel yükümlülükler açısından ayrımcılığı 

engelleme yükümlüğü altındadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak, kişinin 

herhangi bir niteliğe sahip olmasını gerektirmez. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesinde, keyfi olarak kişiye ait bazı niteliklere dayanmak ayrımcılık teşkil 

edecektir. Sağlık hakkı ve ayrımcılık yasağı, 1965 tarihli Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 5. maddesi, 1979 tarihli 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin 11. maddesinin 1. 
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paragrafı ve 12. maddesi ve 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 24. 

maddesinde de tanınmaktadır. En kapsamlı sağlık hakkı ve sağlığın korunması 

hakkını düzenleyen bir insan hakları belgesi olarak, BM Ekonomik, Sosyal ve Kül

türel Haklar Sözleşmesi'nin 12. maddesinde de eşit muamele ve ayrımcılık yasağı 

özel olarak düzenlenmiştir.

Sözleşme, 2. maddenin 2. paragrafı ve 3. maddesinde belirtildiği üzere, tıbbi bakım 

ve sağlıkla ilgili unsurlara erişim ve aynı zamanda bu konudaki yetkiler açısından, 
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, 

mülkiyet, fiziksel veya zihinsel engellilik, sağlık durumu (HIV/AIDS dahil olmak 

üzere), cinsel tercih, medeni, siyasi, sosyal veya diğer statüler bakımından sağlık 

hakkından herkesin eşit şekilde faydalanmasını ve sağlık hakkının herkes tarafından 
eşit şekilde kullanılmasını ortadan kaldıracak veya zedeleyici etki ve amaca sahip 

her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.

1995 tarihli Bali Bildirgesi'nin 1/a. maddesinde, kaliteli tıbbi bakım hakkı 

tanımlanırken; "Her insan ayırımcılık yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme 
hakkına sahiptir." Hükmü yer almaktadır. Maddenin 1/d fıkrasında, "Kalitenin 
sağlanması her zaman sağlık bakım sisteminin bir parçası olmalıdır. Özellikle 

hekimler tıbbi hizmetlerde kalitenin sağlanmasında sorumluluklarını kabul 
etmelidir." şeklindeki düzenleme yanında; maddenin 1/e fıkrasında "Özellikle tedavi 

bakımından hizmet sınırlılığı olan durumlarda potansiyel hastalar arasında bir seçim 

yapılması gerekiyorsa, bu seçimin bütün hastaların hakkını dikkate alarak eşit bir 

şekilde yapılması gerekir. Bu seçim tıbbi ölçütlere göre ve ayırım yapılmaksızın 

yapılmalıdır." şeklinde ayırım yasağı tekrarlanmıştır.

Sağlık hizmetleriyle ilgili kaynakların dağılımında tıbben ayırım yapmama ilkesi 
olarak; ayrımcılık yasağı; kaynakların sınırlı olduğu belli bir tedavinin uygulanması 

için hastalar arasında seçim yapılması gereken koşullarda tüm hastalar arasında 
eşitlik ve adalet ilkesinin uygulanması demektir. Sağlık hizmetlerinden ayırım 

yapılmaksızın yararlanma hakkı, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile 

sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun 

hizmet verme yükümlülüklerini de içerir(Üçışık, 2010,16).

SONUÇ

Sosyal bir hak olan sağlık hakkı ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip 

olma hakkıdır. Sağlık hakkı, yaşam hakkıyla bütünleşik bir haktır. Sağlık hakkı, in 

sanın en temel hakkı olan yaşama hakkının ayrılmaz bir parçası olmazsa olmaz 
şartıdır. Sağlık hakkının korunması ve ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardının 
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gerçekleşmesi için kişilerin gerekli olan birçok kaynak, mal, hizmet ve 
faaliyetlerden yararlanma hakkına sahip olması gerekmektedir. Devletler mevcut 

kaynaklarıyla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli olan her 

türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.

Sağlık hizmetleri ve tıbbi bakıma erişimde ayrımcılık yapılmaksızın, eşitlik ve sosyal 

adalet ilkelerine uyulması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, 
sınırlı kaynakların dağılımından başlamak üzere ve hasta seçiminde öncelik 
sırasının tespiti de dahil olmak üzere ayırım yapılmaksızın adil değerlendirme 
hakkını da kapsamaktadır.

Sağlık hakkının korunması ve hizmetlere erişimin eşit oranda sağlanması 

sorumluluğu devlete ait olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinin sunumu; çoğu 

zaman kuralları olmayan keyfi bir şekilde sağlık hizmet sağlayıcılarının takdir 
hakkına bağlı kalmaktadır. Oysa temel bir hak olan sağlık hakkının korunması için 
herkese eşit olanaklar sağlanarak sağlık hakkının korunması ve bu konuda hiçbir 

şekilde ayrımcılık yapılmaması gerekir. Öte yandan sağlık hizmetlerine ait sınırlı 

kaynakların dağılımında hasta seçiminin hangi kritere göre yapılacağı veya 
yapılması gerektiği, sağlık hizmetlerinin eşit dağılımı ve ayrımcılık yapılmaması en 
zor cevaplanabilecek açmazlardan birisidir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

TRAJTAT E USHTRİMİT TE PUSHTETİT SHTETEROR 

(THE FORMS OF EXERCISING STATE POWER)

‘Mr.sc.Jusuf Zejneli

1. Introduction

Historically, different countries implement various forms of State povver 

practices, vvhich are mainly based on the principle of the State povver unity or the 
principle of the separatlon of State povvers.

The human society has gradually realized the classification of their 

attributes, belng set for the implementation of one or another form of governing. At 

first, the application of State povver unity had triumphed, especially the one of the 

absolute monarchies, vvhereby the entire State povver vvas concentrated on one 
person i.e. the monarch. Hovvever, seeing that this form of State povver exerclse is 

not in favor of the implementation of their rights, the human society gradually 

started abandoning it by applying the principle of separations of State povvers as a 

form of government appearing in different ways İn numerous States.
Thus, depending on the relation betvveen the three chains or the main 

pillars of the legal system, or the method of exerdslng them, we exercise State 

povver based on one of the relevant principles.

The theory of the separation of povvers, vvhlch is characterized by the 

existence of specific institutions that exercise povver, is based on the three State 

povver separation Systems: presidential, pariiamentary and the mixed system. The 

theory of State povver unity characterized by exercising the State povver in such a 

way that a body governs the three povvers or one body has priority över the other 

two bodies and is based on a convention, assembly and autocratic system.

As most of the modern States' constitutions, the constitution of the 

Republic of Macedonia, concerning the fundamental values of the constitutional 

order divides the principle of the separation of State povvers in the legislative, 

executive and judiclary one. The parliament exercises the legislative povver, the 

government exercises the executive and the courts exercise the judicial povver.

* Autori eshte asistent ne marredhenie pune te rregullt ne Fakultetin Juridik ne 
Üniversitelin Shteteror te Tetoves

559



ZEJNEU

Keyvvords: State power, the principle of State power unity, conventional, 

assembly, autocratic system, the principle of the separation of State povvers, 
presidential system, parliamentary, mixed system.

1. Hyrje

Historikisht ne shtete te ndryshme janö zbatuar forma te ndryshme te 
ushtrimit te pushtetit shteteror, te cilat kryesısht bazohen ne parimin e unitetit tö 
pushtetit shteteror ose parimin e ndarjes se pushtetit shteteror.

Graduallsht shoqeria njerezore ka realizuar klasifikimin e atributeve te tyre, 
düke u percaktuar per zbatimin e njöres apo formes tjetör tö qeverisjes. Ne fiilim 

ka triumfuar aplikimi i unitetit te pushtetit shteteror, sidomos i monarkive absolute, 
me ç'rast i tere pushteti shteteror ka qene i koncentruar ne nje person gjegjesisht 

nö monarkun. Por, shoqeria njerezore düke pare se kjo forme e ushtrimit tö 

pushtetit nuk eshtö nö favor tö zbatimlt tö tö drejtave tö tyre, ajo graduallsht e 
braktisi ate, düke aplikuar parimin e ndarjes sö pushtetit shtetöror si forme tö 

qeverisjes e cila shfaget nö disa mönyra, nö me shume shtete.

Sö kendejmi, varösisht nga raporti mes tre hallkave apo shtyllave kryesore 

te sistemit juridik, apo menyrös sö ushtrimit te tyre, kemi ushtrimin e pushtetit 
shteteror te bazuar nö njerin nga parimet perkatöse.

Teoria mbi ndarjen e pushtetit, e cila cilösohet me ekzistimin e 

institucioneve te veçanta te cilat ushtrojne pushtetin, bazohet ne tre sisteme te 

ndarjes se pushtetit shteteror, sistemin presidencial, parlamentar dhe sistemin e 

perzier. Teoria mbi unitetin e pushtetit shtetöror e cila karakterizohet me ushtrimin 

e pushtetit shteteror ne ate menyre ku nje organ i ushtron tri pushtetet ose njöri 
organ ka epersi mbi dy organe te tjera, bazohet ne sistemin e konventit, kuvendit 

dhe sistemin autokratik.

Sikurse shumica e kushtetutave te shteteve bashkekohore edhe 

kushtetuta e Republikes sö Maqedonise, ne vlerat themelore tö rendit kushtetues 

parasheh parimin e ndarjes se pushtetit shteteror ne ate ligjdhenes, ekzekutiv dhe 

gjyqösor, kuvendi ushtron pushtetit ligjdhenes, qeveria ate ekzekutiv dhe gjykatat 
ushtrojne pushtetin gjyqösor.

Fjalet kyçe: pushteti shteteror, parimi i unitetit te pushtetit shteteror, 

sistemi i konventit, kuvendit, sistemi autokratik, parimi i ndarjes se pushtetit 

shteteror, sistemi presidencial, parlamentar, sistemi I perzier.
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2. Parimet e ushtrimit te pushtetit shteteror

Vazhdimisht shoqeria njerözore eshte ballafaquar me konceptin se si duhet 

te organizohet pushteti shteteror me qellim tö zbatimit dhe mbrojtjes efikase te te 

drejtave te qytetaröve. Pushteti shteteror manifestohet çdo dite düke ushtruar njö 

numer te madh tö punöve te ndryshme.1 Gjithmone mbetet sfide e veçante çeshtja 
e llojit te organeve shteterore, kompetencave te tyre, raportit mes tyre. Ne 

ndertimin e aparatit shteteror, ne veprimtarine e ketij aparati, shprehet drejt per se 

drejti edhe vete shteti dhe tipi i tij.1 2 Pra, mönyra, forma e ushtrimit te veprimtarlsö 

shtetörore ne teresi, ne te gjitha sferat e organizimit shoqeror, shteteror, raporti 

mes institucioneve kryesore politike, deshmon trajten e qeverisjes ne nje shtet 
pörkates.

1 Osman Ismaili, Fillet e se Drejtös, Üniversiteli i Prishtinös, Fakulteti Juridik, 
Prishtinö, 2004, faqe 97
2 Dhimo Dhima, E Drejta Kushtetuese e Republikes Popullore te Shqiperi.se, Tirane 
1963, faqe 189

3 Osman Kadriu, Rregullimi Kushtetues i Maqedonise, Focus Print, Shkup, 2006, 

faqe 234
4 Vizione - Reviste e shkencave shoqerore, Nr. 18, Botues: Shoqata e Intelektualeve 
"Klubi Demokratik"-Shkup.

Publisher: The Association of Intelectuals "Democratic Club" - Skopje, Shkup, 
faqe 83

Varesisht nga raporti i organeve kryesore te pushtetit shtetöror, trajta e 

pushtetit shteteror mund tö jetö ajo e cila bazohet ne parimin e unitetit tö pushtetit 

shtetöror nga njera anö, ose forma e dytö öshtö ajo e cila si kriter kryesor pör 

trajten e qeverisjes ne vend aplikon dhe justifikon parimin e ndarjes se pushtetit ne 

shtet, ne anen tjeter.3 Si rezultat i sistemeve te ndryshme tö ndarjes se pushteteve 

nö vende tö ndryshme, marrödhöniet ndörmjet degöve te ndryshme tö qeverise, 

fuqia dhe influenca qe nje instancö e qeverise ka mbi tö tjeröt ndryshon nga nje 
rregjim ne tjetrin.4

Miröpo, ushtrimi i pushtetit shteteror bazuar nö parimin e ndarjes sö 
pushtetit, pörsöri triumfon ne boten bashkekohore. Deri nga fund i shekullit XVII, si 

forme e qeverisjes ka dominuar nö masö mjaftö tö madhe monarkia, me çrast i töre 

pushteti ka qene i koncentruar te monarku. Ne rast se kompetencat mö tö larta
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jane ne duart e nje personi, ne ate rast flasim per sistem monokratik te sundlmit.5 

Mirepo, gradualisht me kalimin e kohes si rezultat i zbehjes se pozites se monarkut 

vjen deri te afirmimi dhe zbatimi i parimit te ndarjes se pushtetit shteteror dhe i 

njejti tanime eshte i koncentruar ne mâ shume institucione, e jo vetem ne nje, 

sikurse ne monarki e sidomos ne monarkite absolute.

5 Rajnholld Cipelius, Teoria e PSrgjithshme per Shtetin, Shkencat Politike, liber i 
shkurter nga fusha e te drejtes, Ars

Lamina SHPK, 2011, faqe 134
GJovan\or|evi}, Ustavno Pravo, Zavod za Stopanstvo i
Op{testveni Dejnosti Skopje, Skopje,

1979, faqe420
7 Jovan \or I evi}, vepra e cituar, faqe 422
8 Zenun Halili, Politika dhe Qeverisja e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, ADEA, 
Prishtine 2006, faqe 35
9 CBefoMup llkapHK, Toplana CmıjaHOBCKa-JJaBKOBa, YcmaeHo flpaeo, 
yHHBep3MTeT „Cb. Kuptur h Meroanj"

ripaseH OaKyjiTeT „JycTHHtrjaH Hpatf' - CKonje, 2007, faqe 547

Kete teori per here te pare e vendos filozofi anglez Xhon Llok (ne vepren e 

tij Dy diskutime per qeverine) ne luften historike mes parlamentit anglez dhe 

mbretit, mes feudaieve dhe borgjezise (ne shek. XVII).6
Sigurisht se me shume faktöre kane ndikuar ne paraqitjen e parimit te 

ndarjes se pushtetit shteteror, sikurse rethanat ekonomike dhe shoqerore, poashtu 

edhe dobesimi permanent i monarkive apo shtreses se vjeter udheheqese per ta 

mbajtur ne vete te koncentruar tere pushtetin shteteror dhe idete se neşe pushteti 

shteteror nuk eshte i ndare ne tre shtylla kryesore , ne ate ligjdhenes, ekzekutiv 

dhe gjyqesor, nuk mund te kete respektim dhe afirmim te te drejtave te 

qytetareve.
Pranim te radhes te kesaj teorie paraqet kushtetuta e SHBA ne te çilen 

qarte eshte percaktuar se ekzistojne tre „dege te pushtetit”: njera, e cila e krijon te 

drejten (kongresi), e dyta i zbaton llgjet (kryetari) dhe e treta e cila ne rastin 

konkret shprehet çka eshte ligji (gjyqi).7 Hartuesit e kushtetutes, ne veçanti 

Medisoni, i frikoheshin koncentrimit te pushtetit ne duart e nje individi apo ne nje 

değe te qeverisjes.8 Pushteti shteteror kufizohet me disperzimin e tij ne meshume 
organe shteterore dhe kufızimin mes veti te organeve shteterore.9

Se kendejme, duhet theksuar faktin se kushtetuta e Shteteve te 

Bashkuara te Amerikes, percakton ndarje te qarte dhe me te forte te pushtetit 
shteteror, e cila mundeson zbatimin e tij ne menyre mjafte efikase, per dallım nga 

shtetet e tjera ne te cilat kemi nje ndarje me te bute te pushtetit shteteror.
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Gradualisht me paraqitjen e parlamentit dhe kushtetutave tö para, 

percaktohet dhe garantohet parimi i ndarjes se pushtetit shteteror.

Teoretiklsht, edhe sipas prejardhjes sö tij, parlamentarizmi nönkupton 

supremacion te parlamentit ndaj qeverise.10 11 Mbeshtetur ne faktin se parlamenti e 

zgjedh qeverine, kontrollün punen, veprimtarine e saj, permes mekanizmave te 

ndryshme, njekohesisht ai mund edhe te shkarkoj te njejten.

Jovan \or | evi}, vepra e cituar, faqe 422
11 Arsim Bajrami, Demokracia Parlamentare (Aspekte krahasuese), “Flaka”,
Shkup, Prishtine, 2005, faqc 67
12 Osman Kadriu, vepra e cituar, faqe 235
“ZlejBMA Xeju, Modejıu na fle.MOKpamuja, AKaaeMCKM nenaT, CKonje 2008, faqe 
82
14 Rajnholld Cipelius, vepra e cituar, faqe 134

3. Parimi i unitetit te pushtetit shteteror

Parimi i unitetit te pushtetit shteteror nenkupton ate forme te qeverisjes 

shteterore, ku pushtetit shteteror eshte i koncentruar ne nje organ suprem 

shteteror, i çili formon dhe mbikeqyr6 te gjitha format tjera te pushtetit.11 Pra, 

vetöm njö organ ushtron ne teresi veprimtarine shteterore.

Ne ato sisteme juridike dhe politike, te cilat bazohen ne parimin e unitetit 
shteteror, pushteti shteteror koncentrohet dhe i takon faktikisht nje organi.12 

Pikerisht ky fakt deshmon se nuk mund te mbrohen interesat e qytetareve, 

perderisa sundon nje person, e jo shumica. Sundimtaret absolut, gjithsesi, jane 

shpallur se vetem ata ne vete kane te drejte legjitime te vendosin per punet 

shteterore.13 Se kendejmi, kjo menyre e ushtrimit te pushtetit shteteror, düke 

anashkaluar vendimmarjen sipas te ciles do te sundon populli, e jo sundmtari, ka 

ndikim ne zbehjen dhe braktisjen e zbatimit te parimit te unitetit te pushtetit 

shteteror. Kompetencat me te larta te sunduesve ne monarkite absolute, si dhe ne 

diktaturen autokratike perbehen ne ate se ato vendosin dhe ndCrprene sherbime 

sipas vendimeve te tyre personale dhe i emertojne dhe i shkarkojne bartesit me te 

larte te sherbimit sipas vleresimeve te tyre.14 Ky fakt deshmon per koncentrlmin e 

tere pushtetit ne nje organ, i çili nuk i nenshtrohet asnje lloj kontrolü nga ndonje 

pushtet tjeter gjegjesisht mungesen e vlerave dhe parimeve demokratike. Si forma 

te ushtrimit te pushtetit shteteror te bazuara ne kete parim njihen sistemi 

autokratik, i kuvendit dhe konventes. Forma e pare e organizimit dhe e ushtrimit te 
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pushtetit nö baze te parimit te unitetit te pushtetit (nga nje organ i vetem) I takon 

te se kaluares (monarkive absolute dhe sistemeve te tjera autoritare), ndersa 
forma e dyte na paraqitet ne forme tö sistemit te konventit dhe te sistemit te 

kuvendit.15 Ne sistemin autokratik organet ekzekutive kane rol dominant, me ç'rast 

ushtrojne kontroll ndaj legjislativit dhe organeve perfaqösuese. Sistemi i kuvendit 
cilesohet me rolin dominant te kuvendit, i çili kontrollon edhe te gjitha organet e 

tjera. Veçori e sistemit te konventes eshte ushtrimi i pjeserishem i pushtetit 

ekzekutiv nga kuvendi, krahas pushtetit legjislativ qe ushtron ai.

15 Kurtesh Saliu, E Drejta Kushtetuese, Libri I (Botimi i trete), Tetovö 2002, faqe 
219
16 Osman Ismaili, vepra e cituar, faqe 104
17 Arsim Bajrami, vepra e cituar, faqe 69
18 Cbctomhp lLİKapnk, TopaaHa CnjıjaHOBCKa-flaBKOBa, vepra e cituar, faqe 547
19 Osman Kadriu, vepra e cituar, faqe 237

Sistemi i Konventit eshte aplikuar gjate Revoluclonit Borgjez Francez l çili 

si synim ka pasur aplikimin e demokracise se plote, düke e perqendruar pushtetin 

ligjdhenes dhe ate ekzekutiv ne te njejtin organ (konventin), ndersa pushteti 

gjyqesor ka qene i ndare, por nen mbikeqyrjen e pushtetit ligjdhenes.16

Poshtu ky System eshte paraqitur edhe ne Zvic6r, me ç'rast parlamenti 

ushtron edhe veprimtarine ligjdhenese edhe ate administrative, perms Keshilli 

Kombetar si organ i veçante dhe ndihmes i parlamentit.

4. Parimi i ndarjes se pushtetit shteteror

Ky sistem ekziston ne ato shtete, ku organet legjislative, ekzekutive dhe 
gjyqesore gjenden ne raport te caktuar te mevetesise.17 Ky raport i organeve 

perkatese shteterore, rregullohet edhe me aktet me te larta juridike, düke filluar 

nga kushtetuta dhe ligjet e shteteve perkatese, te cilat zbatojne nje sistem te 

qeverisjes te bazuar ne parimin e lartpermendur. Teoria per ndarjen e pushtetit 

shteteror ne ligjdhenes, ekzekutiv dhe gjyqesor ka lidhje te drejtperdrejte me 

funksionin themelor te se drejtes kushtetuese - sigurimi i koegzistences te pushtetit 
shteteror dhe lirise se qytetarit.18

Kompetencat e çdo pushteti percaktohen dhe rregullohen me aktin me te 

larte juridik dhe politik te vendit-kushtetuten.19 Kushtetuta percakton institucionet 

themelore politike te vendit, zgjedhjen, veprimtarine, raportin dhe kontrolün e tyre.

Parimi ne fjaie, nuk e ka objekt ndarjen absolute te pushtetit, çfare e kane 

kuptuar te tjeret, por nje ndarje relative, düke e pasur te njohur se asnjera prej
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ketyre veprimtarive ne menyre absolute s'mund ta ushtroj pushtetin e vet ne 
menyre te qindpeqindte, te ndare nga pushtetet e tjera.20

20 Osman Ismaiii, vepra e cituar, faqe 100
21 Luan Omari, Shteti ise DrejtĞs, Akademia e Shkencave e Shqiperisö, Tirane 2002, 
faqe 77
22 Luan Omari, vepra e cituar, faqe 79
23 Zenun Halili, vepra e cituar, faqe 38
24 Ylli Bufi, Tempulli i Demokracise, ShtCpia e Librit OMBRA GVG, Tirane 2010, 
faqe 89

Çilesi e kesaj forme te qeverisjes mbetet edhe takti i mosperzierjes se nje pushtetit 
nö veprimtarine, punen, aktivitetin e pushtetit tjeter. Ne vendet ku eshte pranuar 

parimi I ndarjes dhe i kontrollit (ose kufizimit) tö ndersjelle te pushteteve, ky 

parim, veçanörisht persa i perket raportit ndermjet pushtetit legjislativ dhe atij 

ekzekutiv, funksionon ne menyra te ndryshme, nö varesi nga sistemi qe eshte 
vendosur ne kushtetute dhe qe mund te jete presidencial, parlamentar ose 

konvencional.21
Pra, bazuar ne teorine mbi ndarjen e pushtetit, ekzistojne tre sisteme te ndarjes se 

pushtetit shteteror, sistemin presidencial, parlamentar dhe sistemi i pörzier. 

Sistemin presidencial e hasim ne Shtetet e bashkuara te Amerikes. Sistemi 

amerikan karakterizohet nga takti qe si Presidenti ashtu edhe anetaret e 
Parlamentit (deputete a senatöre) zgjidhen nga populli, qe Presidenti nuk mund te 

shperndaje Parlamentln dhe ky i fundit nuk mund te shkarkoje Presidentin dhe as 

ministrat ("sekretaret e shtetit") e emeruar prej tij, perveç se kur zbatohet 
procedura e "impeachment"-lt, qe eshte nje procedure e nderlikuar dhe ndodh 
ralle.22 Kjo procedure deri me tani eshte zbatuar ne tre raste.

Meqenese ne slstemet presidenciale shefi i shtetit zgjedhet me vote te 

drejtperdrejte nga populli, ai nuk eshte pergjegjes para parlamentit apo 
kongresit.23

Sistemi parlamentar, aktualisht paraqet gati formen dominante te 

qeverisjes, e cila zbatohet ne shume shtete bashkekohore. Veçori e ketij sistemi 

eshte takti se qeveria zgjidhet, kontrollohet dhe shkarkohet nga kuvendi. Thelbi i 

saj, konsiston ne realizimin e vullnetit te shumices se qytetareve, nepermjet 

institucioneve dhe trupave perfaqesues te zgjedhur ne menyre te drejperdrejte nga 
populli.24

Sistemin parlamentar ne thelb e karakterizojne: ndarja fleksible e pushtetit 

shteteror ne ligjdhenes, ekzekutiv dhe gjyqesor, sistem ekzekutiv bicefal, barazi 

mes legjislativit dhe ekzekutivit dhe baraspeshe mes ketyre dy pushteteve qe 

sigurohet permes bashkpunlmit, ndikimit mes veti, kufizimit dhe kontrollit te njerit 
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nga pushteti tjeter.25 Administrata mund te jete e pörgjegjshme para trupit 

perfaçesues dhe ne kete rast behet fjale per pergjegjesi politike, gjegjesisht per 

kontroll parlamentar ndaj administrates.26 Edhe Republika e Maqedonise zbaton 

sistemin parlamenar si forme te qeverisjes, me ç'rast i tere pushteti shteterar eshte 

i ndare ne ate legjilativ, ekzekutiv dhe gjyqesor.

25 CHOKana ryıuesa, IIojıumuHKa Konmpojıa Had Bjıadama Ha PenyÖJiUKa 
MaKedoHuja, Bmhccht fpa<|)HKa,

CKonje 2008, faqe 36
HayM Ppn3o, Cmmcoh TeJieBCKH, Bopne flaBHTKOBCKM, Ana IlaBJiOBCKa-flaHeBa, 

Ad.MUHUcmpamuBHO
ripaso, yınreep3HTeT „Cb. Knpıuı h Meıoanj" FlpaBeH <l>aKyjrreT „JycTHHnjaH 

ripBH" - CKonje,
CKonje 2008, faqe 199

Ne sistemin e perzier kemi kombinim te parimeve, rregullave te sistemit 

presidencial dhe sistemit parlamentar.

5. Perfundim

veshtruar historikisht, ne fiilim funksionimi i shteteve eshte bazuar ne parimin 

e ushtrimit te pushtetit shteterar bazuar ne parimin e unitetit te pushtetlt shteterar, 

me ç'rast i tere pushteti ka qen6 i koncentruat ne duar te nje organi ose individi. 

Kjo forme e koncentrimit te pushtetit, ka reflektuar me arbitraritet, shkelje te te 

drejtave te njeriut, andaj gradualisht shoqeria njerezore e braktis kete forme te 

organizmit te pushtetit shteterar, düke i hapur rruge organizimit te pushtetit 

shteterar te bazuar ne parimin e ndarjes se pushtetit shteterar. Gradualisht kemi 
ndarjen e tij ne tre shtylla, ate: ligjdhenes, ekzekutiv dhe gjyqesor, si baze e 

ushtrimit te mlrefillte te pushtetit, si baze e aplikimit, zbatimit te elementeve te 
shtetit ligjor dhe demokracise ne teresi.

Ne kete menyre, pushteti, tanime nuk eshte i koncentruar ne duart e nje 
individi, por, ai ushtrohet nga shumica gjegjesisht eshte i ndare ne tre shtylla, me 

çrast secili ushtron veprimtarine e saj, düke kontrolluar veprimtarine e tjetrit, por, 
pa ndikuar ne punen e tij. Ne kete menyre, kemi garantim, mbrojtje dhe 
mekanizma me efikas per respektimin e lirive dhe te drejtave te qytetareve.
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Titulli i punimit:"A$pektet materiale dhe procedurale mbi mbroitjen e te 

dreitave dhe lirive te nieriut dhe avtetarit nga ana e Givkates Kushtetuese te 

Magedonise".

Qellimi i studimit eshte trajtimi i mbrojtjes institucionale te te drejtave 

dhe lirive te njeriut dhe qytetarit nga ana e Gjykates Kushtetuese te Maqedonise, 

düke ju referuar aspekteve materiale dhe procedurale qe konsiderohen parakushte 
juridike per procedim dhe vendosje prane gjykates ne fjale. Perveç kesaj do te 

trajtohet fryma dhe koncepti i lirive dhe te drejtave te njeriut dhe qytetarit si dhe 

mundesia per nje mekanizem me efikas dhe me te avancuar per mbrojtje 

institucionale.
Metodat e studimit: Metodat e studimit perbehen nga teknikat faktike te 

hulumtimit mbi mbrojtjen Instutucionale te te drejtave dhe lirive te njeriut dhe 

qytetarit nga ana e Gjykates Kushtetuese te Maqedonise. Gjate hulumtimit ne fjale 

do te dominoje metoda normative pasi rregullat juridike kane percaktuar kornizen 

e parakushteve juridike per ushtrimin e kompetences lendore te Gjykates 

Kushtetuese ne fushen e mbrojtjes se te drejtave dhe lirive te njeriut dhe qytetarit, 

düke u ndjekur edhe nga metoda historike, metoda krahasimore dhe metoda e 

studimit te rastit.
Rezultatet: Rendesi ne kete punim do t'i kushtohet prezumimeve 

procedurale dhe aspekteve juridike materiale gjate procedimit dhe vendosjes mbi 

te drejtat dhe lirite e njeriut dhe qytetarit nga ana e Gjykates Kushtetuese te 

Maqedonise düke potencuar sfidat e ketij institucioni shteteror ne sigurimin e nje 

ambienti me te pershtatshem dhe me te sigurt shoqeror per secilin qytetar.
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Perfundimi: Ky studim synon te paraqese rolin dhe fushöveprimin e 

Gjykates Kushtetuese te Maqedonise si institucion shteterore ne fushen e mbrojtjes 

se te drejtave dhe lirive te njeriut dhe qytetarit, nevojen e plotesimit te 
legjislacionit pozitiv, düke eliminuar zbrazetirat juridike te cilat shpeshhere 

paraqiten si burim problemi, qofte nga interpretimi me gabim i dispozitave juridike 

aktuale qofte nga interpretimi i gabuar me qeilim te keqperdorimit te ndonje situate 

si dhe te pasqyroje pikat e bashkepunimit te institucioneve te shtetit, etj.

Fjaiet kyçe: Gjykate Kushtetuse, mbrojte, kompetence, lirite dhe te drejtat 
e njeriut dhe qytetarit.
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L Aspektet materiale dhe procedurale mbi mbroitien e te drejtave 

dhe lirive te njeriut dhe gytetarit nga ana e Gjykates Kushtetuese 

te Magedonise dhe Gjykates Kushtetuese te Shgiperise

Koncepti i te drejtave te njeriut eshte i lidhur ngushte me nocionin e 
shtetit dhe te drejtes si nje töresi normash te cilat burojne nga shteti dhe ku 

individi ze nje vend qendror. Respektimi dhe mbrojtja e dinjitetit njerezor te te 

gjitha genieve njerezore eshte thelbi ideologjik modern i te drejtave te njeriut.

Sot mbrojtjes se lirive dhe te drejtave tâ njeriut dhe gytetarit u kushtohet 

njâ rendesi shume e madhe. Ato jane te lidhura ngusht me detyrimin e shtetit per 
t'i respektuar, per t'i mbrojtur dhe promovuar ato. Ato shndârrohen ne te drejta 

dhe liri themelore kur sanksionohen ne kushtetute apo ne karta e deklarata te 

drejtash me rendesi kushtetuese.

Ato zene vendin e vet mjafte te rendesishem edhe ne Kushtetuten e 

Republikes se Magedononise dhe Republikes se Shgiperise . Ne kushtetuten e vitit 

1991 te saje ato zene vend gendror düke i radhitur ne kuadâr te vlerave themelore 

te cilat i proklamon dhe siguron shteti. Duhet thekâsuar se per shkak te rendesisâ 

qe kanâ dhe luftes se vazhdueshme nga bashkesia ndârkombetare per garantimin e 

tyre, ne shume vende ato mbrohen edhe nga gjykatat kushtetuese te vendeve 

pârkatese. P.sh. sipas nenit 93 pika 4-a te Ligjit themelor te Republikes Federale 

Gjermane, " Gjykata kushtetuese federale vendos lidhur me rekurset e 

kushtetutshmerise qe mund te paraqiten nga kushdo qe mendon se eshte cenuar 
nga administarata publike ne njeren prej te drejtave themelore..."1 ; ose sipas nenit 

125 te Kushtetutes se Republikes se Kroacisâ, Gjykata kushtetuese "mbron lirite 
dhe te drejtat kushtetuese te njeriut dhe gytetarit".1 2

1 Ligj themelor i Republikes federale Gjermane, botimi i Albin , Tirane,1995
2 Kushtetuta e Republikes se Kroacise, botim i Albin, "Kushtetuta 2", Tirane, 1998

Edhe Republika e Maqedonise ka siguruar mbrojtjen kushtetuese te tyre 

edhe nga ana e Gjykates Kushtetuese te saj. Sipas nenit 110 al. 3 te Kushtetutes 
se RM-se, Gjykata kushtetuese "mbrone lirite dhe te drejtat e njeriut dhe gytetarit 

ge kane te bejnâ me lirine e besimit, lirine e te menduarit dhe deklarimit te lire te 

mendimit, lirine e bashkimit politik dhe ndalimin e diskrimlnimit te qytetareve ne
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baza gjinore, racore, fetare, kombetare, sociale dhe pörkatesise politike."3 

Gjithashtu edhe Kushtetuta e Republikes se Shqiperise ne nenin 131 shkronja "f"* 

gjykimin perfundimtar te ankesave te individeve per shkeljen e te drejtave te tyre 

kushtetuese per njö proces te rregullt ligjor, pasi te jenö shterur te gjitha mjetet 

juridike per mbrojtjen e ketyre te drejtave"4, parasheh mundesine e mbrojtjes se te 
drejtave dhe lirive edhe nga Gjykata kushtetuese e Republikes se Shqiperise.

3 Kushtetuta e Republikes se Maqedonise me amandamentet kushtetutese, Shkup 

2002, botimi i Gazetes Zyrtare te RM-se
4 Kushtetuta e Republikes se Shgiperise me praktik gjyqesore, Luarasi, Tirane, 2004

Nga dispozitat kushtetuese te vendeve te ndryshme, verejme lehte se ato 

kane siguruar mbrojtjen e tyre nga ana e gjykates kushtetuese, por gjithashtu 
vörejme edhe dallimet qö ekzistojnö nö njörin apo vendin tjetör. Ne Republikön e 

Maqedonisö sipas dispozites pörkatese juridike nga Gjykata kushtetuese e RM-sö 

nuk mbrohen te gjitha te drejtat dhe lirite e njeriut, por vetem disa nga ta. Kürse 

nö Republikön e Shqiperis kemi nje mbrojtje tjeter nga ajo ne Maqedoni, 

respektivisht sipas dispozitave te Kushtetutös sö Shqiperisö bejme fjale per 

gjykimin perfundimtar tö ankesave te individeve pör shkeljen e te drejtave te tyre 
kushtetuese per nje proces te rregullt ligjor, pra me rendesi na paragitet zhvillimi i 
nje procesi te rregullt ligjor..

I. 1. Procedura per mbrojtjen e lirive dhe tö drejtave tö njeriut dhe qytetarit nga 
ana e Gjykatös Kushtetuese tö Republikes se Maqedonise

Nder procedurat mö tö rendesishme qö zhvillon Gjykata Kushtetuese e 

Republikes se Maqedonisö eshte ajo e mbrojtjes se lirive dhe te drejtave te njeriut 

dhe qytetarit, prandaj ne vazhdim te punimit do tö paraqesim specifikat e kesaj 

procedure, rendesine qe ka kjo procedure per arsye se me ane tö kesaj procedure 

mbrohen liritö dhe te drejtat e njeriut dhe qytetarit, si nje nder vlerat themelore qe 
i proklamon dhe mbron Kushtetuta e RM-sö, pör arsye se mbrojtje tö kötyre lirive 

dhe te drejtave ne RM-sö kemi pör herö te pare me ane tö Kushtetutes se vitit
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1991, per shkak se per kete procedure parashihen afate me te shkurta te zhvillimit 

dhe perfundimit te kesaj procedure dhe per shkak te interesit qe shfaqet per 

mbrojtjen e tyre si nga ana e organizatave te ndryshme te brendshme ashtu edhe 

nga bashkesla nderkombetare ne pergjithesi si dhe nga organizata dhe individ te 
ndryshem dhe per shkak se cenimi i ketyre te drejtave eshte pengese per integrime 

euro-atlantike per shtetet qe synojne ato integrime, pra, edhe te Maqedonise.

Mbrojtjen e lirive dhe te drejtave te njeriut dhe qytetarit ne RM e bejne 
gjykatat e rregullta. Mirepo, ne baze te nenit 110 al. 3 te Kushtetutes te RM-se, 

Gjykata kushtetuese "mbron lirite dhe te drejtat e njeriut dhe qytetarit qe kane te 
bejne me lirine e besimit, lirine e te menduarit dhe deklarimit te lire te mendimlt, 

lirine e bashkimit politik dhe ndalimin e diskriminimit te qytetareve ne baza gjinore, 

racore, fetare, kombetare, sociale dhe perkatesise politike"5. Pra, per disa te drejta 
dhe liri te njeriut dhe qytetarit, perveç mbrojtjes se tyre nga ana e gjykatave te 
rregullta, kemi edhe mbrojtjen nga ana e Gjykates Kushtetuese.

5 Kushtetuta e Republikes se Maqedonise me amandamentet kushtetutese, Shkup 

2002, botimi i Gazetes Zyrtare te RM-se

Qytetaret mund te kerkojne mbrojtjen e ketyre lirive dhe te drejtave nga 
ana e Gjykates Kushtetuese ne dy menyra:

1. Ne menyre indirekte- me ngritjen e iniciatives per vleresimin e 

kushtetutshmerise se ndonje akti juridik te pergjithshem, ose te kontratave 

kolektive ose te ndonje akti tjeter, neşe mendojne se ne baze te atyre akteve u 
eshte shkelur ndonje e drejte e tyre.

2. Ne menyre te drejtperdrejt- me ngritjen e kerkeses per mbrojtjen e 

lirive dhe te drejtave te caktuara, neşe mendojne se ato te drejta dhe liri u jane 

shkelur.

Ne menyren e pare qytetaret mund t'i mbrojnö lirite dhe te drejtat e tyre 

te parapara me Kushtetute, pavarsisht nga ajo se dispozita ligjore ose akti tjeter 

juridik a ka prodhuar efekte juridike ose jo, d.m.th pavaresisht prej asaj se akti i 

tüle a eshte zbatuar ose jo ne ndonje rast konkret. P.sh neqoftese me ndonje 

dispozite ligjore parashihet qe te drejten e trashegimise mbi sendet e palujtshme e 

kane vetem trashegimtaret e gjinise mashkullore, atehere trashigimtaret e gjinise 

femerore nuk duhet te presin te ndodh rasti konkret per shqyrtimin e trashegimise 

573



EMRULI

per arsye se ata do te pgrjashtohen nga trashegimia ne baze te dispozitSs se tille 

ligjore, por do te ngren inidative ne Gjykaten kushtetuese, me te cilön do te 

kerkojne te inicohet procedure per vleresimin e kushtetutshmerise se aktit tö tillö, 
sepse me te cenohet e drejta barazise se qytetareve ne baza gjinore, qe eshte e 

garantuar me nenin 9 te Kushtetutes se RM-sğ.6 Ne rastin e ketille Gjykata do ta 

anuloje aktin e tille qe ishte burim i cenimit te lirive individuaie. Ne kete menyre 

mbrohen jo vetem te drejtat e personit qe ka ngritur iniciativen, por edhe te gjithe 
personave te tjerS, ndaj te cileve do te aplikohej dispozita e tille.

6 Neni 9 i Kushtetutes se RM-se, " qytetaret e RM-se jane te barabarte ne lirit dhe 
te drejtate tyre pavaresisht gjinise, racese, ngjyres se lekures, prejarrdhjes 
nacionale dhe sociale, besimit politik dhe fetar, pozites pasurore dhe asaj 
shoqerore".
7 Revista "Legitima", Shkup, Mars 2003 

1

g
Rregullorja e punes e Gjykates Kushtetutes te RM-se

Menyra e dyte e mbrojtjes se drejtperdrejte te lirive dhe te drejtave nga 

ana e Gjykates Kushtetuese paraqet risi ne traditen kushtetuese te saj, sepse kjo 

menyre e mbrojtjes se tyre per here te pare eshte parapare me Kushtetuten e vitit 

1991, nen ndikimin e pervojes ne Gjermani, Austri, Spanje, ne te cilat vende 
mbrojtja e lirive dhe te drejtave te qytetarit perben völlimin me te madh te punes 

se Gjykates Kushtetuese7. Me kete eshte synuar qe te rriten garancat per mbrojtjen 

e lirive dhe te drejtave te njeriut dhe qytetarit si element thelbesor i nje shoqerie 

demokratike, edhe pse vellimi i lirive dhe te drejtave qe mbrohen ne kete menyre 
eshte ne njefare menyre i reduktuar ne vetem ato liri dhe te drejta te parapara me 

nenin 110 al 3 te Kushtetutes se RM-se.

Kushtet per parashtrimin e kerkeses per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave 

te caktuara kushtetuese jane te parapara me nenin 51 te Rregullores se punes se 

Gjykates Kushtetuese, sipas se ciles "çdo qytetar i çili mendon se me aktin ose 

veprimin individual i jane cenuar lirite dhe te drejtat e garantuara me nenin 110 te 

Kushtetutes se RM mund te kerkoje mbrojtje nga Gjykata Kushtetuese ne afat prej 

dy muajsh nga dita e marrjes se aktit te plotfuqishem individual, respektivisht nga 

dita kur ka kuptuar per veprimet e ndermarra me te cilet eshte shkaktuar shkelja, 

por jo me vone se 5 vite nga koha kur eshte ndermarr veprimi i tille"8. Kerkesa 

duhet te permbaje te dhenat e sakta per aktin ose veprimin me te çilin eshte 

shkaktuar shkelja, shkaqet per te cilat mendon se ekziston shkelja si dhe faktet dhe 

deshmite ku e mbeshtet kerkesen. Si rregull Gjykata cakton mbajtjen e shqyrtimit 
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publik dhe me vendim do te caktoj se a ekzlston shkelja, dhe varfesisht prej saj do 

ta anuloje aktin e tillö individual, ose do ta ndaloje veprimin me te çilin eshte bere 

shkelja ose do ta refuzoje kerkesen.

I. 2. Mbrojtja e lirive dhe te drejtave te njeriut nga ana e Gjykates 

Kushtetuese te Republikes se Shgiperise

E drejta per nje proces te rregullt ligjor eshte nje e drejte kushtetuese e 

individeve, nepermjet te cilit ata kerkojne realizimin e procedurave te drejta dhe te 

ndershme ligjore. Nga njera ane kjo e drejte paraqitet si garanci per shtetasit dhe, 

nga ana tjeter, ajo perben nje detyrim per keto te fundit qe te mos cenojne te 

drejtat dhe lirit e shtetasit pa ua siguruar respektimin e procedurave te rregullta 

ligjore.’

Ne Kushtetute e Republikes se Shqiperise kjo e drejte e qytetarit 

permendet ne dy nenen: neni 42 e percakton ate krahas te drejtave dhe lirive 

themelore te shtetasve, dhe ne nenin 131 shkronja "f" e percakton ate si ceshtje te 

jurisdiksioni te Gjykates Kushtetuese "gjykimin perfundimtar te ankesave te 

İndivideve per shkeljen e te drejtave te tyre kushtetuese per nje proces te rregullt 

ligjor, pasi te jene shteruar te gjitha mjetet juridike per mbrojtjen e ketyre te 

drejtave''.9 10

9 Sokol Sadushi, Kontrolü Kushtetues, Tirane, 2004, faqe 152
10 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise me praktik gjyqesore, Luarasi, Tirane, 2004

Kushtetuta nepermjet nenit 42, ka bere nje zgjidhje dişi te veçante. Ajo 

ka bashkuar ne nje nen kushteues dy formulime qe rrjedhin nga amendamennti i 

peşte i Kushtetutes Amerikane te nderthurur me nenin 10 te Deklarates Universale 
te te drejtave te Njeriut, si dhe me piken 1 te nenit 6 te Konventes Evropiane per te 

Drejtat e Njeriut. E drejta per t'iu drejtuar nje gjykate te pavarur e te paaneshme 

eshte elementi i perbashket qe rezulton i parashikuar ne dispozitat nderkombetare 
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te sipörcituara dhe ne Kushtetuten e Republikös sö Shqipörisö, ndersa koncepti i 

procesit te rre4gullt ligjor, i çili permendet vetem nö pikön 1 te nenit 42, eshtö njö 

ndörthurje formulimit te amendamentit tö pestö me titullin e nenit 6 te Konventes 

Europiane.11

11 Sokol Sadushi, Kontrolü Kushtetues, Tirane, 2004, faqe 153
12Shih me gjeresisht Kristaq Traja, "Konventa Europiane per te Drejtat e Njeriut dhe 
procesi i regullt ligjor sipas Kushtetutes shqiptare.''Bulletin i posaçem "10 vjet 
Gjykate Kushtetuese,” Tirane2003, faqe 65-74

Procesi i rregullte ligjorö, sipas Kushtetutös, eshte njö term i gjere dhe 

pefshin çdo procedure legale, pra edhe jashtögjyqesore, p.sh: administartive, 

parlamentare, ose te ashtuquajtures "drejtesi restorative" si :arbitrimi, mediacioni, 

konfliktzgjedhja alternative etj... Kushtetuta kishte parasysh procesin e rregullt 
substantiv dhe jo vetem ate procedural... kjo do te nenkuptonte zgjerimin e 

pushtetit te Gjykatös kushtetuese ne sferen e veprimtarise se gjykatave 
tezakonshme dhe pikerisht per kete arsye , do te lindte problemin e raporteve 

ndörmjet saj dhe Gjykates se Larte, te cilat edhe köshtu siç jane nuk mund te them 
se jane plotesisht te qarta e te percaktuara. Gjykata e Lartö punon mbi bazen e 

konceptit se ajo thote fjalen e fundit per çeshtjet qö lidhen me te drejtat themelore 
te individit, me pörjashtim te procesit te rregullt, ku fjalen e fundit e ka Gjykata 

Kushtetuese. Natyrisht kjo eshte keshtu neşe procesi i rregullt aplikohet ne sensin 
procedural. 11 12

Te drejten per nje proces te rregullt ligjor duhet kuptuar si absolute dhe te 

pakufizushme. Te gjitha te drejtat qe mund t'i kufizohen İndividit duhet te 

udhehiqen nga nje proces i rregullt ligjor. Çeshtjet qö lidhen me mbrojtjen e te 

drejtave dhe lirive te njeriut dhe qe perböjne nje nder aspektet me me rendesi tö 

Gjykates Kushtetuese jane reduktuar ne te drejten per nje proces te rregullt 

gjyqesor. Por nga ky koncept nuk perjashtohet edhe procedura e rregullt 
administarative. Nje qendrim tö ketillö e ka proklamuar edhe Gjykata Kushtetuese 

e Republikös se Shqipörise me vendimin nr. 75/2000, "Ne percaktimin e 

procedurave te shkarkimit te gjyqtarit te Gjykatös Kushtetuese, tö gjyqtarit te 

Gjykatös se Larte dhe tö Prokurorit te Pergjithshem, organet perkatese duhet te 

respektojne rregullat per aq sa parashikohet nö Kushtetutö, ne ligjet organike te 

tyre si dhe nö aktet e tjera ligjore. Nö ndermarrjen e procedurave per shkarkimin e 

kötyre funksionaröve kusht thelbösor mbetet respektimi i sö drejtes kushtetuese 

per nje proces tö rregullt ligjor, parashikuar nga neni 42/1 i Kushtetutös".
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Kushteteuta e Republikös se Shqiperisö mundesinö e individit per te 

kerkuar nga gjykatat mbrojtjen e te drejtave kushtetuese dhe ligjore, pör shkak te 

rendesise qe kane ato, si vlera qe i mbron dhe garanton kushtetuta, e ka 

parshlkuar shprehimisht si te drejte vetjake (personale) ne nenin 42 te saj. Nje gje 

te kötillö Gjykata Kushtetuese e Republikes sö Shqiperise e ka konfirmuar edhe ne 

praktiken dhe punen e saj, respektivisht me vendimin 25/2002 ajo e shfuqizoi si 
antikushteues piken 2 te nenit 34 te ligjit "Per organizimin dhe funksionimin e 
Prukororise ne Republiken e Shqiperise", qe parashihte se dekreti i Presidentit te 

Republikes per shkarkimin e nga detyra te prokurorit eshte i pa ankimueshem, 

düke arsyetuar se: " e drjta e ankimit pranohet sİ e drejte themelore edhe nga 
Konventa Europiane... dhe se ushtrimi i kesaj te drejte eshte i pakufizuar"13

13 Me gjeresisht shih Vendimin 25/2002 te dates 13.02.2002 i Gjykates 
Kushtetuese te RSh
14 Per procesin e rregullt ligjor shih; Sokol Sadushi, Kontrolü Kushtetues faqe 154-

184 __________________

Problemet e procesit te rregullt ligjor lidhen kryesisht me procedurat 

gjyqesore. Procesi i rregullt ligjor perfshin te gjitha procedurat dhe garancit dhe 
qendron ne thelb te konceptit per gjykim te drejt. Procesi i rregullt gjyqesor do te 

perfshinte: te drejten per njö seance te drejt e tö ndershme; te drejten per njö 

seanc publike ( pörvec kur per çeshtje morali, te drejtes pör jetö private etj, mund 
te perjashtohet publiku apo mediat nga seanca); e drejta per t'u degjuar nga nje 

trup gjykues i krijuar me ligj; e drejta per t'u degjuar ne seance nga nje trup 

gjykues kompetent; e drejta per tu degjuar ne seance nga nje trup gjykues i 

pavarur; e drejta per t'u degjuar ne seance nga nje gjykate e paanöshme; e drejta 

pör t'u mbrojtur personalisht dhe tö drejtön pör t'u mbrojtur nga avokati; e drejta 

pör tö qenö i pranishöm nö gjykim; e drejta pör t'u gjykuar pa vonesa tö 

panevojsheme; e drejta per te mos u detyruar te deshmosh kundör vetes ose te 

pranosh faj dhe e drejta e heshtjes; e drejta per ankimim te vendimit.14

Zgjidhjen qe ka ofruar Kushtetuta, se subjekti i interesur, qe mendon se i 

eshte shkelur e drejta per nje proces te rregullt ligjor, do te mund t'i drejtohet 

Gjykates Kushtetuese "pasi te jene shterur te gjitha mjetet juridike per mbrojtjen e 

kötyre tö drejtave" ( neni 131 shkronj ”f" e Kushtetutes sö RSH-se) eshtö böre me 

qöllim qö tö mos vijö deri tö konfondimi me shkallet tjera tö gjykimlt tö rregullt dhe 
tö Gjykates Kushtetuese. Mirepo, nga ajo qe paraqitem ma lart, dhe düke pare 
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numrin e shumte te kerkesave nga individet drejtuar Gjykates Kushtetuese pasi 

kane perfunduar me te gjitha mjetet juridike te rregullta, kam krijuar mendimin se 

zgjidhja kushtetuese e ketillö nga njera ane e mit sigurinö dhe eshte nje garancö 
me e madhe per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive tö njeriut dhe shtetasit, pasi qe 

mendoj se zgjidhja e afruar kushtetuese jep mundesi te gjera per tiu drejtuar asaj, 
kuptohet pasi t'i kete perdorur mjetet juridike te rregullta subjekti I interesuar, por 

nga ana tjeter mendoj se kjo zgjidhje kushtetuese ne njefare mönyre Gjykaten 

Kushtetuese e shnderon realisht ne nje gjykate te "shkalles se katert" dhe eshte 

rritje e tepert e volumit te punes se saj, dhe mendoj se puna e Gjykates 
kushtetuese do te ishte larguar nga funksioni themelor i saj, qe ishte kontrolü 

kushtetues i akteve te pergjithshme juridike, dhe realisht ajo do te perqendrohej 

me se shumti ne shqyrtimin e akteve individuale qe dalin sİ rezultat i procedurave 

te caktuara te gjykatave te rregullt, ete cilat kuptohet ne esencen e vet jane te 

karakterit penal, civil, pasuror etj.

Perfundime:

Konceptit te mbrojtjes se lirive dhe te drejtave te njeriut dhe qytetarit 

kushtetutat e Republikes se Maqedonisö dhe Republikes sö Shqiperisö I kushtojne 

rendesi tö vecant ng kuader te koncepteve bashkohore tö mbrojtje sğ tyre, si njö 

nder vlerat themelore qe mbron shteti. Ata zene vend qenesor ne kuader te 

kushtetutave te te dy vendeve.

Gjykata Kushtetuese e Maqedonisö me Rregulloren e punös ka parapar 

procedur te vecant per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive, düke parapare afate me 

te shkurta te zhvillimit dhe perfundimit te saj, per shkak te rendesis se mbrojtjes 

dhe respektimit te tyre. Qytetaröve ne pörgjithösi u njihet e drejta e ngritjes se 
iniciatives per vlersimin e kushtetutshmwris te akteve te pergjithöshme ose me 

ngritjen e kerkeses per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave te caktuara. Nga pasqyra 

e punes se Gjykates Kushtetuese se Maqedonise mund tö konstatojme se nje volüm 

te punes se saj e perbejn pikerisht kerkesat per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave 

te njeriut dhe qytetarit, tö parapara me Kushtetuten e saj, te cilat kerkesa pör 

objekt kane mbrojtjen e lirise se shprehjes. Duhet theksuar se nuk kemi hasur 
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aktgjykim te Gjykates kushtetuese qe do te vSrtetonte shkeljen e te drejtave tö 

mbrojtura nga ajo.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA

Araş. Gör. Ece Kuzulu

ÖZET

İş sağlığı ve güvenliği, tüm çalışanların korunma işlevinin kapsaması yönünden 

önemlidir. Havayolu sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, sektör 

çalışanlarının taşıdığı iş kazası ve meslek hastalığı riskleri son derece fazla olmasına 

rağmen iş sağlığı ve güvenliği literatüründe üzerinde durulmamış bir konudur. 
Ulusal bir havayolu şirketi üzerinde uygulama yapılarak firmanın iş sağlığı ve 

güvenliğini nasıl algıladığını tespit etme amaçlı bir çalışma yapılmıştır. Uygulama 

sonucunda incelenen havayolu şirketinin İş sağlığı ve güvenliğine önem verdiği fakat 

önlemlerin çeşitlendirilip uygulamaların artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, Meslek hastalığı, Havayolları, İş güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların işyeri ortamında fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması, insan 

kaynakları yönetiminin koruma işlevinin temel amacını oluşturmaktadır. 

Organizasyonların olmazsa olmaz nitelikte kaynaklarından olan insan kaynağının 

korunmasına yönelik olması bakımından iş sağlığı ve güvenliği konularını içeren 

koruma işlevinin insan kaynakları yönetimini oluşturan işlevlerden biri olması 

doğaldır (Sadullah, 2008).

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, kabul edilen"îş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu Tasarısına" göre "Çok tehlikeli" sınıfta yer alan maden, metal 

ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük 

endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış 
olması durumunda iş durdurulacaktır. Çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri 

alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecektir. Bu düzenleme, TSK, genel kolluk 

kuvvetleri ve MIT'in faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeden 

üretim yapanlar hakkında uygulanmayacaktır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği
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uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 
kısıtlanamayacaktır. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki 

bağımsızlık içerisinde yürütecek. İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlayacak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacaktır. 
İşyerleri, "çok tehlikeli sınıf", 'tehlikeli sınıf" ve "az tehlikeli sınıf" şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (www.isquvenliqim.net).

İş Kazaları

Literatürde iş kazalarının çeşitli tanımları görülmektedir. Bireysel hasar olmasa bile 

üretim veya işin akışını engelleyebilecek ve maddi hasara yol açan bir olay iş kazası 

olarak tanımlanır. İş kazalarında bireysel tehlike ve/veya maddi zarar unsurları 

bulunmalıdır (Sadullah, 2008). 1LO iş kazası tanımını "belirli bir zarar veya 
yaralanmaya yol açan, planlanmamış beklenmedik olay" biçiminde yapmaktadır 
(Özkılıç, 2005).

İş kazalarına sebep olan faktörler arasında kaygan zemin, aydınlatma, gürültü, ısı, 

nem, dikkatsizlik, yorgunluk ve ihmal sayılmaktadır. İş kazaları güvensiz davranış 

ve güvensiz fiziki koşulların bileşimi ile oluşur (Sadullah, 2008). Bütün bunlara ilave 

olarak araştırma ve denetleme faaliyetlerinden de yararlanılmalıdır.

Yılmaz (2005), iş kazalarına sebep olan faktörleri işyerindeki güvensiz durumlar ve 

güvensiz davranışlar olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. İşçinin iş güvenliğini 

tehdit eden davranışları güvensiz davranışlar olarak sınıflandırılır. İş güvenliğini 

tehdit eden, çevre, makine ve malzemelerden kaynaklanan iş ortamını tehlikeye 

atan koşullar iş kazalarına sebep olan güvensiz durumlar şeklinde 

tanımlanmaktadır. İş kazalarına yol açan güvensiz davranışlara örnek olarak 

dalgınlık ve dikkatsizlik, iş disiplinine uymamak, tehlikeli bir hızda çalışmak, makine 

koruyucularını çıkarmak, işe uygun makine kullanmamak... vb. sayılabilir. Güvensiz 

çalışma yöntemi, işe uygun olmayan aletler, güvensiz çevre koşulları, kapatılmamış 

boşluklar, koruyucusuz makineler, işyeri düzensizliği... vb. ise iş kazalarına sebep 

olan güvensiz durumlara örnek teşkil etmektedir.

Koruma işlevinin ve dolayısıyla iş güvenliği çalışmalarının başarılı olması için iş 

kazalarının oluşumunda etkili olan unsurların bilinmesi ve anlaşılması 

gerekmektedir. Bu unsurlar bilindiği takdirde, kaza olayının oluşması veya olan bir 

kazanın tekrarı önlenebilir (Sadullah, 2008). İş kazaları yaralanmanın ağırlığına 

göre; yaralanma ile sonuçlanan kazalar, bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden 
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olmayan/tedavi gerektirmeyen kazalar, bir günden fazla işten uzaklaşmayı 

gerektiren kazalar, sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar, ölüm ile sonuçlanan 

kazalar biçiminde sınıflandırılmaktadır (Yılmaz, 2005). Literatürde sayılan tüm bu 

faktörler ayrı ayrı önemli olmasına rağmen iş kazalarından korunma hususunda 
eğitim alınması en önde gelen faktör olarak sayılabilir. İşçiler de işverenler de iş 
kazaları hakkında eğitimin gerekliliğin farkında olmaları önemlidir. İş başında 

dikkatli olmanın önemi de ayrıca üzerinde durulabilecek konulardandır.

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıklarının iş kazalarından ayıran unsur, belirli bir süre aynı işte 

çalışmaktan kaynaklanan sürekliliğe bağlı olarak ortaya çıkmasıdır. Meslek hastalığı 
SSK'da tanımlanmaktadır ve bu tanıma göre sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre 

tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir (SSK, 1964). Meslek hastalığından 

söz edebilmek için yakalanan hastalığın işyeri koşulları İle doğrudan ilişkili olması ve 

hastalığın yapılan işle bağlantılı olması gerekmektedir (Sadullah, 2008).

Meslek hastalıklarına yol açan faktörler kişiye bağlı faktörler, kimyasal faktörler, 

biyolojik ortam, fiziki ortam, sosyal ortam ve psikolojik ortam şeklinde 
sıralanmaktadır (Bilir, 2004). Meslek hastalığına yol açan etkenlere örnek olarak 

beslenme ve temizlik alışkanlığı, çalışma ortamının sıcak/soğuk olması, gürültü, 

titreşim, basınç, bakteriler, mikroorganizmalar, kültür, dalgınlık, dikkatsizlik, stres, 

kurşun, civa, krom...vb. sayılabilir.

Meslek hastalıklarına yol açan faktörlere ilişkin yapılabilecek diğer bir sınıflandırma 

da madensel ve organik cisimlerden oluşan; fizik ve mekanik etkilerden oluşan; 
tozlardan ve bakterilerden oluşan; örgütün psiko-sosyal ortamı şeklindedir. îş 

ortamına bağlı olarak ve işin yapısından kaynaklanan stres de meslek hastalığına 

neden olan faktörlerden kabul edilmektedir (Sadullah, 2008). Meslek hastalıkları; 

kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıları, 

pnömokonyozlar ve diğer solunum sistemi hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, 

fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak üzere beş grupta toplanmaktadır.

Meslek hastalıklarından korunmak için tıbbi korunma önlemleri alınmalı ve buna ek 

olarak işçiye ait kişisel korunma yöntemleri ve işyerine ait koruma önlemleri 

alınması da gerekli ve önemlidir. Meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için 

alınacak önlemler belirli aşamalardan oluşmalıdır. İlk olarak işyerindeki olası 
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tehlikeler belirlenmelidir. Tehlikelerin önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. İşçiler 

tehlikeler ve yol açtıkları hastalık belirtileri üzerine eğitilmeli, sürekli uyarılmalıdır. 
Erken tanı için periyodik muayeneler ve biyolojik-çevresel ölçümler yapılmalıdır. Bu 

bulgular ışığında çalışma ortamı ve süresi yeniden düzenlenmelidir (Fişek, 2002).

Meslek hastalıklarından korunmak amacıyla belirli zaman aralıklarıyla periyodik 
muayeneler yapılmalıdır. İşyeri hekimleri işyerinde alınması gereken tıbbi 

önlemlerden sorumludurlar. İşe giriş muayeneleri ile işe aday olan işçinin işe giriş 

muayenelerinin yapılması ve iş için ruhsal ve fiziksel yapısının uygun olup 

olmadığına karar verilmesi de işyeri hekimlerinin sorumluluğundadır. Ayrıca meslek 

hastalıkları listesinde yer alan maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde çalışan işçilerin 
özellikle bu maddelerin kullanımı ile ilgili olarak eğitim almaları gerekmektedir. Bu 

maddelerin kullanımından dolayı meydana gelen hastalıklar ve zehirlenmelerin 

belirtileri ve alınması gereken tedbirleri içeren afişlerin asılması sağlanmalıdır. 

Meslek hastalığına sebep olan maddeler yerine daha az zararlı ya da zararsız 
meddeler kullanma imkânı var ise bu maddeler değiştirilmelidir. Meslek 

hastalıklarından korunmak için alınabilecek önlemlere ek olarak saç ve kulak 

koruyucuları, baret, gözlükle, yüz siperleri, eldivenler, koruyucu ayakkabılar, gaz, 

toz ve buhar maskeleri gibi kişisel koruyucu donanım kullanmak sayılabilir 
(Emmett, 2005).

İşçiler Ve İşverenler Yönünden İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

İşçiler, iş kazaları ve meslek hastalıkları riski ile doğrudan karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Meslek hastalığına yakalanan ya da iş kazası ile karşılaşan bir işçi iş 

gücünü belirli bir süre ya da kalıcı olarak kaybedebilir. Bunun neticesinde maaşının 

tamamını ya da belirli bir bölümünü kaybedebilir. İşçinin moralinin yüksek ve 

sağlıklı olması işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınan bir işyerinde çalışması ile 

mümkündür. Bu sayede psikolojik ve fiziksel yönden sağlıklı bir birey olabilir ve 

işgücünü verimli bir şekilde kullanabilir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak 
işçinin en temel hakkıdır (Demircioğlu, Centel, 2007).

İş akışının durmadan devam etmesi, zaman kaybı ve ürün maliyetinin artmaması, 

motivasyon sağlanması, etkinlik ve yüksek verimlilik elde etme iş güvenliğini 

uygulamaları yoluyla mümkün olmaktadır. Bu durumun işverenin yararına olmasının 

sebebi etkinlik ve verimlilik artışının maliyetleri düşürmesi şeklinde yorumlanabilir. 
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının maliyetleri işçi sağlığı ve iş güvenliği 

harcamalarının organizasyona yüklediği maliyetlerden çok daha yüksektir. Bunlara 

ek olarak işçilerin tedavi masrafları ve hasar gören makinelerin bakım giderleri, 
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ödenen tazminatlar, soruşturma masrafları güvenlik harcamalarının tutarından daha 

yüksek maliyetlidir (Sabuncuoğlu, 2005). İş kazalarının yaşandığı ve meslek 
hastalıklarının sıkça görüldüğü bir işletmenin prestij kaybının ve pazar kaybının 

sonuçları işveren açısından ağır olmakta ve işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin 

alınmasının işveren yararına olduğu tezini desteklemektedir.

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞÇİ 

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uygulamanın Konusu, Amacı

Yapılan uygulama havayolu sektöründe işçi sağlığı iş güvenliğinin nasıl algılandığını, 
yapılan uygulamaları ve alınan önlemleri belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Örnek 

inceleme için seçilen ulusal bir havayolu şirketinin insan kaynakları yönetimi, kalite 

ve iş güvenliği departmanlarına yöneltilen sorular ile yapılan uygulamalara ve 

mevcut düzenlemelere ilişkin sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır.

Uygulama Soruları

Örnek havayolu şirketine yöneltilen araştırma soruları:

1. Şirketinizde en sık görülen meslek hastalıkları nelerdir?

l.a. Meslek hastalıklarının önlenmesi için alınan önlemler nelerdir?

l.b. Hangi çalışan gruplarında hangi meslek hastalıkları görülmektedir?

l.c. En sık karşılaşılan meslek hastalıklarının belirgin sebepleri nelerdir? (ses, 

gürültü, ağır yük kaldırma...vs)

2. Şirketinizde sıklıkla hangi iş kazaları meydana gelmektedir?

2.a. İş kazalarının önlenmesi için alınan önlemler nelerdir?

2.b. Hangi çalışan gruplarına sıklıkla hangi tür iş kazaları görülmektedir?

2.c. Çalışan gruplarına özgü iş kazalarını önleme amacı ile her grup için 

spesifik iş kazası önlemleri alınmakta mı? Nelerdir?
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2.d. Bir yıl içerisinde meydana gelen iş kazası sayısı?

2.e. Kazasız geçen gün sayısı?

2.f. Ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı?

2.g. Yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sayısı?

3. İş güvenliği tedbirleri sürekli izleniyor mu? Hangi yollar ile izleniyor?

4. Acil durum planlarınız nelerdir?

4 .a. Acil durum eğitimleri verilmekte mi?

4 .b. Eğitim konu başlıkları nelerdir?

5. Çalışanların kullanmakta olduğu özel koruyucu ekipman var mı?

5.a. Hangi çalışan grubu ne tür koruyucu ekipman kullanmaktadır birkaç 

örnek verebilir misiniz?

5.b. Koruyucu ekipmanların özellikleri nelerdir?

5.c. Koruyucu ekipman kullanımının sürekliliği için alınan önlemler nelerdir?

6. Ergonomik risk faktörleri nelerdir?

6 .a. Ergonomik çalışma düzeni var mı?

6 .b. Örnek risk belirleme ve değerlendirme uygulamaları var mı?

7. İşe alım aşamasında genel sağlık muayeneleri yapılıyor mu?

7.a. İşe alımda yapılan genel sağlık muayeneleri neleri kapsamaktadır?

7.b. Pilotlar, kabin ekibi ve yer ekibi için ayrı muayene şekli var mı?

8. İşe alımdan sonra periyodik sağlık muayeneleri yapılıyor mu? Hangi sıklıkta 

yapılıyor?

9. İşe alımda üzerinde durulan fiziki yapı kriterleri mevcut mu? (Pilot, kabin 
ekibi, yer ekibi) Bu kriterler nelerdir?

10. Pilot alımı yapılırken askeri kökenli pilotların ağırlıklı olarak tercih ediliyor
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mu?

lO .a Askeri kökenli pilotların akademik altyapısı dikkate alınıyor mu?

lO .b. Askeri kökenli pilotların kadrolaması yapılırken ordudan emekli oldukları 

rütbeler ve düşük rütbeli pilotun diğer pilotun altında olmaması dikkate alınıyor mu?

11. Çalışanlara işçi sağlığı iş güvenliği eğitimleri veriliyor mu?

11 .a. Çalışan gruplarına göre ayrı eğitimler veriliyor mu?

ll .b. Eğitim konu başlıkları nelerdir?

12. İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda net görev tanımlamaları var mı?

13. Kurum içerisinde işçi sağlığı is güvenliği denetimi nasıl sağlanıyor?

14. Periyodik uçak bakımı hangi sıklıkta gerçekleştiriliyor?

14.a. Uçak bakımını firma kendi mi üstleniyor yoksa dışarıdan bir firmaya mı 

yaptırılıyor?

14.b. Uçak bakımını üstlenen ekip için düzenlenen ayrı is güvenliği önlemleri 

bulunuyor mu?

14.c. Uçak bakim personeli sayısı ile uçak sayısı dengeli mi?

14.d. Uçak sayısı arttıkça bakim personeli sayısı da artırılıyor mu?

15. Tatbikat yapılıyor mu?

15 .a. Kabin ve yer ekibi için ayrı tatbikatlar uygulanıyor mu?

15 .b Tatbikatlar hangi sıklıkta yapılıyor7

16. Gürültüye maruz kalan iş görenler için alınan önlemler nelerdir?

17. Basınçlı ortamda çalışan iş görenler için alınan önlemler nelerdir?

17 .a. Uçak basınç testini kim ya da hangi birim yapıyor?

17 .b Uçak basınç testi uçuş anında mı yapılıyor?
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18. Uçuş emniyeti ile ilgili kalite çemberleri var mı?

19. Crew-rest düzenlemeleri nasıl yapılıyor?

19 .a. Crevv-rest düzenlemelerini yapmak kimin görevi?

19 .b. Sefer sayısı arttıkça crevv-rest düzenlemelerine verilen önem azalıyor mu?

20. Uçak içerisindeki sistemler ve manyetik alan sebebiyle uzun vadede işçi sağlığı 

riski var mı?

Bulgular

Araştırma sorularına verilen cevaplara göre uygulamanın yapıldığı havayolu 

şirketinde en sık görülen meslek hastalıkları sektörel hastalıklar olarak kabul 

ettikleri vertigo, işitme kaybı, boyun ve bel fıtığıdır. Meslek hastalıklarının önlenmesi 

için risk ile ilgili eğitimler verilmektedir, işitme kaybını önleme amaçlı kulaklık 
kullanılmaktadır. Özellikle kabin çalışanlarında varis ve vertigo görüldüğü tespit 

edilmiş. Meslek hastalıklarının belirgin sebepleri ses, gürültü, ağır yük kaldırma ve 

basınç olarak belirtilmektedir.

İş kazalarına baktığımızda ise incelenen havayolu şirketinde sıklıkla apronda düşme 

ve benzeri iş kazaları yaşandığı görülmektedir. İş kazalarının önlenmesi adına iş 
kıyafetleri emniyetli hale getiriliyor ve eğitimler ile bilinçlendirme çalışmaları 

yapıldığı belirtilmektedir. Genel olarak kabin ekibinde ve teknik ekipte çarpma ve 

düşme gibi iş kazalarına rastlanıyor. Çalışan gruplarına özgü spesifik iş kazası 
önlemleri alınmıyor bunun yerine çeşitli içeriklerde eğitimler verildiği tespit 

edilmiştir. Bir yıl içerisinde maximum 15-20 iş kazası meydana geldiği 
belirtilmektedir. Kazasın geçen gün sayısı hakkında bilgi verilmemiştir. Ölümle 

sonuçlanan iş kazasının hiç yaşanmamış olduğu ve yaralanmaların da genellikle 

hafif yaralanma şeklinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

İncelenen havayolları şirketinde iş güvenliği tedbirlerinin risk analizleri ve gürültü 

testleri gibi denetimler yolu ile izlendiği belirlenmiştir. Olası afetlere karşı, yangına 

karşı acil durum planları bulunmaktadır. Acil durum eğitimleri verilmektedir ve 

eğitim başlıkları çok çeşitlidir.

Çalışanların kullanmakta olduğu özel koruyucu ekipmanlar bulunmaktadır. Örneğin 

apronda hareket çalışanları kulaklık kullanmakta, teknisyenler özel iş ayakkabısı ve 
iş giysisi giymektedirler. Koruyucu ekipmanların koruyucu, ergonomik ve dayanıklı 

olduğu belirtilmektedir. Koruyucu ekipmanların sürekli kullanımını sağlamak için 
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denetimler yapılmaktadır. Ergonomik risk faktörlerinin belirlenmediği tespit 

edilmiştir.

İşe alımiarda genel olarak sağlık raporu istenmekte ve bazı bölümler için zorunlu 
olarak sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Yapılan genel sağlık muayeneleri standart 

değildir ve içerikleri değişmektedir. Pilotların ve kabin ekibinin muayeneleri Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği hastanelerde yapılmaktadır. İşe alım 
sonrasında Sivil Havacılığın zorunlu tuttuğu alanlarda sağlık muayenelerinin 

yapıldığı belirtilmiştir ve tüm personelin ücretsiz check-up yaptırma imkânı 
bulunmaktadır. Kabin ekibi ve pilotlar için fiziksel şartlar ya da kısıtlamalar 
bulunmaktadır ancak sağlık muayenesinden geçenler genellikle işe alınabilmekte; 
bu durum kokpit için de geçerlidir.

Pilot alımı yapılırken askeri kökenli olmak özel bir tercih sebebi değil, sivil pilot da 

askeri kökenli pilotlar da istihdam edilmektedir. Askeri kökenli pilotların kadrolaması 

yapılırken ordudan emekli oldukları rütbeler ve düşük rütbeli pilotun diğer pilotun 

altıda olmamasına dikkat edilmemekte; bunun yerine şirket içerisinde seniour 
pozisyonda olma uygulaması bulunmaktadır.

Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri veriliyor ancak verilen eğitimlerin 

konu başlıkları şirket tarafından paylaşılmadı. İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda net 

görev tanımları henüz yok ancak oluşturuluyor. Kurum içerisinde işçi sağlığı iş 
güvenliği denetimi iç ve dış tetkikler ile sağlanmaktadır.

Periyodik uçak bakımları ulusal ve uluslararası otoritelerin belirlediği kurallar ve 

üretici firma regülasyonlarına göre gerçekleştirilmektedir. A bakımlar daily-check'ler 

şirketin kendi bünyesinde ve C bakımlar ise dışarıdan bir firmadan tedarik 
edilmektedir.

Uçak bakım personeli sayısı ile uçak sayısı dengeli ve düzenli olarak adam/saat 

raporlamaları yapılmaktadır. Uçak sayısı arttıkça bakım personeli sayısı da 

arttırılmaktadır.

Tatbikatlar, tatbikatlı eğitimler yapılmaktadır ve kabin ve yer ekibi İçin ayrı 

tatbikatlar uygulanmaktadır. Tatbikatlar regülasyonel gereklilikler doğrultusunda ve 

sıklığında gerçekleştirilmektedir. Basınçlı ortamda çalışan iş görenler için alınan 

önlemler sorulduğunda basınçlı ortam bulunmadığı cevabı alınmıştır.
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İncelenen havayolu şirketinde uçuş emniyeti ile ilgili kalite çemberleri 

bulunmamaktadır. Crew-rest düzenlemeleri ekip planlama birimi tarafından 

yapılmaktadır. Sefer sayısı arttıkça crew-rest düzenlemelerine verilen önem 

azalmamaktadır. Uçak içerisindeki sistemler ve manyetik alan sebebi ile uzun 

vadede işçi sağlığı risk altında mı sorusuna bir risk varsa da yolcular için de geçerli 

cevabı alınmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Havayolu sektöründe gerek yer hizmetlerinde görev alanlar gerekse kabin ve kokpit 

ekipleri için işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulama ve önlemleri son derece önemlidir. 

Yapılan uygulamada söz konusu havayolu şirketinin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
öneminin farkında olduğu ancak alınan önlemlerin çeşitlendirilip yapılan 

uygulamaların artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Uygulamanın tek bir şirket 
üzerinde yapılmış olması araştırmanın kısıtlarından biridir. Diğer bir kısıt da yerinde 

araştırma yapma imkânı verilmeyip, soruların cevaplarının havayolu şirketinin insan 

kaynakları yönetimi ve kalite birimleri tarafından cevaplanmış olduğu için sübjektif 
olama olasılığı bulunmaktadır. Araştırmanın diğer ulusal havayolu şirketlerini de 

dahil edilip Türkiye'de havayolu sektöründe işçi sağlığı ve iş güvenliği 

uygulamalarına ışık tutması planlanmaktadır.
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ÖZET

Bankalar hizmet sektörü İçerisinde yer alan finansal kuruluşlardır. Özellikle 

rekabetin son derece yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe, rakiplerce kolaylıkla 

takip edileceğinden ürün ve fiyat farklılaştırılması uzun süreli avantaj 
sağlamamaktadır. Bu durumda farklılığı yaratacak en önemli unsur insandır. Bu 
nedenle, bankalar müşteri memnuniyeti sağlamak için iletişim kalitesine önem 
vermek zorundadır. Bu açıdan yapılan çalışma, müşteri ve çalışan arasındaki olumlu 

iletişimin hizmet kalitesine pozitif etkisini ölçmek amacı ile tasarlanmıştır. Böylece 

iletişim kalitesi ve etkinliğinin müşteri memnuniyetine olan yansıması ortaya 

konulacaktır. Çalışanların işin gerekliliklerini yerine getirmesi, müşteri ilişkilerine 

önem vermesi, doğru ve etkili iletişim kurmaları, müşterileri saygı ile karşılamaları, 

görüş ve önerilerine önem vermeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 

etmelerinin müşteri memnuniyetine olumlu katilarının olup olmayacağı problem 

olarak ortaya konulmuş ve sonuçları pozitif olarak ölçülmüştür. Çalışmanın ileriki 

safhalarda, kamu ve özel sektör bankacılığını karşılaştırmalı olarak ele alınması 

şeklinde geliştirilmesi mümkündür. Çalışma 300 müşteri ile yüz yüze anket yapılmış 
ve gerekli testler ile sonuçlar ortaya konulmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İletişim, Bankacılık, Müşteri Tatmini, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi, Satış Gücü

GİRİŞ

Özellikle son 25-30 yılda teknolojinin de katkısıyla yaşanan önemli değişim 

ve dönüşüm süreci işletmeler arasındaki rekabetin boyutlarını da değiştirmiştir. 

Tüketicilerin egemen olduğu bir pazar anlayışı ortaya çıkmıştır. Tüketici ihtiyaçları
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ve talepleri hızlı bir şekilde değişmekte ve yemlenmektedir. Yeni dönem, 

işletmelerin değişimi dinamik bir süreç olarak algılamalarını ve sürdürülebilir bir 

değişimin içinde olmalarını gerekli kılmaktadır. Bireyselleşme ve bireyin 

önemsenmesi kitlesel boyutun yanında ele alınması gereken başka bir önemli 

olgudur. Tüketici olarak birey, önemsenmeyi ve özel hissetmeyi talep etmektedir.

Bankalar müşteri odaklı yaklaşımlarını günümüz süreçlerine uygun olarak 

değerlendirmekte ve sadece hizmetin alımı sırasında değil öncesinde ve sonrasında, 
halkla ilişkiler ve müşteri ilişkilerini etkin kullanarak, müşteriye hizmeti tekrar talep 

etmesi konusunda ikna etmek durumundadır. Bu amaç doğrultusunda, bankalar 

iletişim kalitelerini geliştirerek işletmenin tüketici için tercih edilir olmasına gayret 

etmektedirler. Bankacılık sektöründe işe alımdan başlayarak çalışanlara müşteri 

memnuniyeti sağlamaya yönelik ilişki yönetimi eğitimleri verilmektedir.

İletişim Kavramı ve Önemi

Çağlar ve Kılıç (2008) yaptıkları çalışmada iletişimi, "İletişim, duygu, 

düşünce, haber veya bilgilerin her türlü yolla başka kişilere veya merkezlere 

iletilmesi, aktarılması, haberleşmedir" şeklinde tanımlamıştır. Teknolojik 

gelişmelerle birlikte yaşanan değişim, iletişim kavramının yerleşmesine ve çok 
yoğun olarak kullanılmasına neden olmuştur. İletişim kavramının gelecekte de 

önemini artırarak sürdüreceği düşünülmektedir.

Türk Bankacılık Sektörünün Mevcut Durumu

Türk bankacılık sektörü, 2000 ve 2001 krizlerinin ardından BDDK'nın da 

denetim ve gözetiminde yeniden yapılanmaya konu olmuştur. Türkiye'de bankacılık 

sektöründe Şubat 2012 itibariyle 31 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 

adet katılım bankası olmak üzere toplam 48 banka bulunmaktadır.

Özellikle 2000 ve 2001 krizlerinden sonra bankacılık sektörünün yeniden 

yapılandırılması ile bankacılık sektöründe ciddi bir rekabet artışı yaşanmıştır. Kartel 

tipi anlaşmalara izin verilmemesi, faaliyet konuları ve coğrafi genişlemeler 

üzerindeki sınırlamaların gevşetilmesi ve yabancı bankaların sektöre giriş yapması 

ile off-shore piyasalar ile yaşanan bütünleşmeler, mevduat faizleri üzerindeki 

sınırlamaların neredeyse tamamen kaldırılması ile bankalar faaliyetlerini önemli 
ölçüde geliştirmiştir (BDDK, 2003: 34-35).

, "Bir ülkenin ekonomisinin sağlıklı bir biçimde büyümesi bankacılık 

sektörünün büyümesi ile doğrudan ilişkilidir. Yapılan araştırmalar neticesinde 2050
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yılında ülkemizdeki bankacılık sektörü reel büyüklüğünün günümüzün 20 katı 
olacağı öngörülmektedir. Bu da G-7 olarak adlandırılan 7 büyük gelişmiş ülkenin 

bankacılık sektörleri ile aynı seviyeye ulaşılacağı anlamına gelmektedir" (Karabulut, 

2003: 36)

Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri

Kitlesel pazarlama İle müşteri kazanmanın pahalı olduğu günümüz 
şartlarında, işletmeler bire bir pazarlama ile müşteri elde etme ve elde tutma 
yollarına başvurmaktadırlar. Her bir müşteriye özel ihtiyaçlarına göre davranmak, 

işletmeleri farklılaşmış müşteri odaklı uygulamalara yöneltmiştir. Böylece bankalar, 
evvela müşterilerini iyi tanımak durumunda olacaklar, devamla onların ihtiyaçları iyi 

analiz edecekler ve ihtiyaçları karşılayacak en uygun ürün ve hizmetin sunumu 

noktasında çalışmalar yapacaklardır. Böylece kurumlarda müşteri ilişkileri yönetimi 
kaçınılmaz olacaktır.

"Müşteri İlişkileri Yönetiminin zaman içinde gelişen pazar değişimi ile satış 

döngüsünün kısaltılarak nakit artışı sağlama, daha iyi bir hizmete bağlı olarak artan 

müşteri memnuniyeti, müşteriye ulaşmak İçin teknolojik kanalların yerinde ve doğru 

kullanımı ve dağıtım kanalları ile üçüncü şahıslar arasındaki ilişki kontrolünü 
sağlaması gibi yararları vardır" (Özmutaf, 2007: 13).

Bankacılık Sektöründe Müşteri İletişiminin Nedenleri ve Önemi

Geleneksel pazarlamada, pazarlama bileşenleri 4P olarak bilinen ürün, 
fiyat, dağıtım ve tutundurma iken, günümüzde hizmet pazarlamasının 4P'sinin insan 

olduğunu ileri sürenler de vardır. Personelin tutumu, davranışı, hizmet anlayışı, 

performansı, ilgisi, nezaketi, istekliliği müşterinin hizmet kalitesini algılaması 
üzerinde etkilidir (İslamoğlu vd., 2006: 109). Bu algılama işletmelerin iletişim 

faaliyetlerine daha fazla önem vermelerine neden olmuştur.

"Pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde ilk önce, müşterinin ne tür fayda 

elde etmek istediği, firmanın hizmeti nasıl sağlayacağı, markanın rakip firmalara 

göre nasıl algılandığı, müşterinin satın almak istediği hizmetin ne olduğunun 

anlaşılması gerekmektedir (Bolat, 2006: 29-30).
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"Bankacılık sektöründe müşteriler ile iletişim kalitesini geliştirebilmek için 

ilk olarak yöneticiler, İletişim süreci İçindeki kendi rollerinin, imkânlarının ve 

sınırlarının farkına varırlar. İkinci olarak iletişim alanındaki tüm uzmanlar, kendi 

iletişimleriyle yönetimi nasıl desteklemeleri gerektiğini anlayabilirler ve yönetim 

danışmanlığı rolünü üstlenirler" (Çakar ve Akar, 2009: 231).

Bankacılıkta Çalışan ile Müşteri İletişim Kalitesinin Organizasyona Katkısı

Müşteri ve çalışanların doğru ve etkin iletişim kurmaları işletmelerin en 

önemli amaçlarından bir tanesi haline gelmiştir. Bankacılık sektöründe yoğunlukla, 
müşterilere yönelik politikalar çalışanlar aracılığı ile iletirler ve bunlar tutundurma 

programları ile pekiştirilir. Dolayısıyla sektör hem çalışan personelinin 

memnuniyetini ön plana çıkarır hem de müşteri memnuniyetini esas alarak 

faaliyetlerini sürdürür. Çalışan memnuniyeti arttıkça, performansları artacaktır.

Sektördeki işletmeler bu uygulamalar ile hizmet kalitesinin yükselmesine 
olumlu katkı sağlamış olacaklardır. Müşteriler ile kurulan iletişim kalitesi, müşteri 

sadakati olgusunu getirecektir.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN İLETİŞİMİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE 

İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Araştırmanın Önemi ve Amacı

Bankalar, sistem olarak insan ilişkilerine dayalı hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren birimlerdir. İnsanlar ve kurumlar zaman zaman tasarruf ve yatırımlarını 

yönetmek, fon ihtiyaçlarını karşılamak, para transferlerini yapmak, ulusal ve 

uluslararası ticarette yer almak konuları başta olmak üzere bankacılık sektörünü 
kullanmak zorundadır. Günümüzde bankacılık sektörüne duyulan ihtiyaç artarak 

devam etmekte ve sistemin ürünlerini kullanan insan sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Ülkemizde sistemi kullananların oranı gelişmiş ülkelerin çok altındadır. 

Gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun %85-90'ı bir şekilde bankacılık sisteminin 
içerisindedir.

Sayılan nedenlerle, bankacılık sektöründe özellikle de iletişim ve müşteri 

memnuniyeti üzerinde çalışmak gerekliliği vardır. Çünkü ülkemizde bankacılık 

sektörü sürekli büyümekte olup, hem çalışan hem de şube sayılarını hızla 

artırmaktadır. Sistem daha fazla şube ağı ve çalışan ile daha fazla müşteriye 
ulaşmayı hedeflemektedir.
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Bu çalışma ile Türk Bankalarının küçük, işlevsel ve yaygın şube ağı kurarak 
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeleri adına, etkili iletişim unsurlarının 

sonuçlarının yansımalarını görmek amaçlanmıştır. Sektörün en önemli hedefi 

müşteri memnuniyeti olup, bankalar daha fazla müşteriye daha etkili ve kaliteli 
hizmeti iyi iletişimle sunmak zorundadır.

Müşteri ve çalışan arasındaki olumlu iletişimin hizmet kalitesine etkisini 
ölçmek amacıyla 300 banka müşterisini kapsayan bir anket uygulaması yapılmıştır. 

Uygulamanın amacı, iletişim kalitesi ve etkinliğinin müşteri memnuniyetine olan 
yansımasının ölçülmesidir.

"Çalışanların işinin gerektirdiği yeterliliğe sahip olması müşteri 

memnuniyetini olumlu etkilemektedir ve "Çalışanların müşteri ilişkilerine önem 
vermesi müşteri memnuniyetini olumlu etkilemektedir" soruları arasındaki neden 
sonuç ilişkisi regresyon analizi yapılmak suretiyle ölçümlendirilmiştir.

Demografik özelliklerle sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişki Pearson 
Korelasyonu ile ölçülmüş olup, sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılanların demografik değişkenlerine bakıldığında, 
müşterilerin %53'ünün erkek, %47'sinin ise kadın olduğu görülmektedir.

Araştırmaya Katılan Müşterilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımları

Araştırmaya katılan müşterilerin çoğunluğunu %33.7 oranla 26-36 yaş 

grubu oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla, 37-48 (%25.7), 48 yaş ve üstü (%22) ve 
18-25 (%18.7) yaş grubu takip etmektedir.

Araştırmaya Katılan Müşterilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları

Araştırmaya katılan müşterilerin eğitim durumlarına ilişkin dağılıma 

bakıldığında, çoğunluğu oluşturan grubun %32 oranıyla lisans olduğu 

görülmektedir. Bu grubu sırasıyla lise (26.7), ilköğretim (17.3), ön lisans (14.3), 

yüksek lisans (7.7), doktora (2.0) grubu takip etmektedir.

Ankete Ait Frekans Dağılımları ve Hipotez Testleri
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Çalışanların İşinin Gerektirdiği Yeterliliğe Sahip Olması Müşteri

Memnuniyetini Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 70.7'si "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 

"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı %20, "katılıp katılmama oranım eşit" 

şeklinde cevap verenlerin oranı %7.3, "katılmıyorum" şeklinde cevap verenlerin 

oranı %1.7'dir. "Kesinlikle katılmıyorum" şeklinde cevap veren müşterilerin oranı 

sadece %03'dür.

Hipotez;

Ho: Çalışanların işinin gerektirdiği yeterliliğe sahip olması hizmet kalitesini 

etkilemez.

Çalışanların işinin gerektirdiği yeterliliğe sahip olması hizmet kalitesini 

etkiler.

şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Zh= 7,274 

olarak hesaplanmıştır. Zh = 7,274 >Z(=1,65 şartı sağlandığından %95 güven 

aralığında Ho reddedilir. Yani çalışanların işinin gerektirdiği yeterliliğe sahip olması 

hizmet kalitesini olumlu etkiler.

Çalışanların Müşteri İlişkilerine Önem Vermesi Müşteri Memnuniyetini 

Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 82.3'ü "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 

"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı %14.7, "katılıp katılmama oranım 
eşit" şeklinde cevap verenlerin oranı %2.3, "katılmıyorum" şeklinde cevap 

verenlerin oranı %0.7'dir.

Hipotez;

Wo : Çalışanların müşteri ilişkilerine önem vermesi hizmet kalitesini 

etkilemez.

H,: Çalışanların müşteri ilişkilerine önem vermesi hizmet kalitesini etkiler.

şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Zh= 8,433 

olarak hesaplanmıştır. Zh = 8,433 > Zt=l,65 şartı sağlandığından %95 güven 

aralığında Ho reddedilir. Yani çalışanların müşteri ilişkilerine önem vermesi hizmet 

kalitesini olumlu etkiler.
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Müşterilerle Doğru ve Kaliteli İletişim Kurulması Müşteri Memnuniyetini 

Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 85'i "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 
"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı %12.3, "katılıp katılmama oranım 
eşit" şeklinde cevap verenlerin oranı %1.7, "katılmıyorum" şeklinde cevap 
verenlerin oranı %1'dir.

Hipotez;

Ho : Müşterilerle doğru ve kaliteli iletişim kurulması hizmet kalitesini 
etkilemez.

Ht: Müşterilerle doğru ve kaliteli iletişim kurulması hizmet kalitesini etkiler.

şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Zh= 8,603 

olarak hesaplanmıştır. zh = 8,603 >Zt =1,65 şartı sağlandığından %95 güven 

aralığında Ho reddedilir. Yani müşterilerle doğru ve kaliteli iletişim kurulması hizmet 
kalitesini olumlu etkiler.

Müşterilerin Bankaya Gelişlerinde İlgi ve Saygıyla Karşılanmaları Müşteri 

Memnuniyetini Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 82.3'ü "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 
"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı %13.3, "katılıp katılmama oranım 

eşit" şeklinde cevap verenlerin oranı %3, "katılmıyorum" şeklinde cevap verenlerin 
oranı %1.3'dür.

Hipotez;

Ho: Müşterilerin bankaya gelişlerinde ilgi ve saygıyla karşılanmaları hizmet 

kalitesini etkilemez.

Müşterilerin bankaya gelişlerinde ilgi ve saygıyla karşılanmaları hizmet 
kalitesini etkiler.

şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Zh= 8,372 

olarak hesaplanmıştır. ZK = 8,372 > Zt=l,65 şartı sağlandığından %95 güven
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aralığında Ho reddedilir. Yani müşterilerin bankaya gelişlerinde ilgi ve saygıyla 

karşılanmaları hizmet kalitesini olumlu etkiler.

Çalışanların Müşteri Görüş ve Önerilerini Dikkate Almaları Müşteri 

Memnuniyetini Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 87'si "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 

"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı °/ol0.7, "katılıp katılmama oranım 

eşit" şeklinde cevap verenlerin oranı %1.7, "katılmıyorum" şeklinde cevap 

verenlerin oranı %0.7'dür.

Hipotez;

Ho : Çalışanların müşteri görüş ve önerilerini dikkate almaları hizmet 

kalitesini etkilemez.

Hj : Çalışanların müşteri görüş ve önerilerini dikkate almaları hizmet 

kalitesini etkiler.

şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Z„= 8,782 

olarak hesaplanmıştır. Zh = 8,782 >2, =1,65 şartı sağlandığından %95 güven 

aralığında Ho reddedilir. Yani çalışanların müşteri görüş ve önerilerini dikkate 

almaları hizmet kalitesini olumlu etkiler.

Çalışanların Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmeleri Müşteri Memnuniyetini 

Olumlu Etkilemektedir Hipotezi

Müşterilerin, % 66.3'ü "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevaplamıştır. 

"Katılıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı %23.7, "katılıp katılmama oranım 
eşit" şeklinde cevap verenlerin oranı %8.3, "katılmıyorum" şeklinde cevap 

verenlerin oranı %1.3'dür. "Kesinlikle katılmıyorum" şeklinde cevap verenlerin oranı 

%03'dür.

Hipotez;

Ho: Çalışanların teknolojik gelişmeleri takip etmeleri hizmet kalitesini 

etkilemez.

: Çalışanların teknolojik gelişmeleri takip etmeleri hizmet kalitesini 

etkiler.
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Şeklinde kurulmuştur. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda; Zh = 6,873 

olarak hesaplanmıştır. ZK = 6,873 > Zt«l,65 şartı sağlandığından %95 güven 

aralığında Ho reddedilir. Yani çalışanların teknolojik gelişmeleri takip etmeleri 
hizmet kalitesini olumlu etkiler.

5.4 Diğer Değerlendirmeler

Pearson Korelasyonu kullanılarak yapılan analiz sonucunda; eğitim 

seviyesi ile müşterilerin iletişime atfettiği önemin hizmet kalitesine olan etkisi 
arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı analiz sonucunda, 

cinsiyet ve yaş demografik değerleri ile müşterilerin iletişime atfettiği önemin 
hizmet kalitesine olan etkisi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ölçülmüştür.

Regresyon Analizi sonucunda; çalışanların müşteri ilişkilerine önem 
vermesi ile müşterilerle doğru ve kaliteli iletişim kurulmasının kaliteli hizmet 

sunulmasında önemli bir şekilde belirleyici olduğu (%64.2) tespit edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bankacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası yoğun rekabet artarak 

devam etmektedir. Rekabet avantajı sağlamak, tercih edilir olabilmek için bankalar 

günümüz pazarlama yaklaşımlarını kullanmaktadır. Bu konuda öne çıkan en önemli 

olgulardan birisi de müşteri ve çalışan arasındaki iletişim faaliyetleri ve bunların 
kalitesidir.

Günümüzde, bankaların en önemli sermayesi insan olarak görülmüş, amaç 

fazla müşteriye dokunmak olarak belirlenmiştir. Bu amacın yerine getirilebilmesi 

için de markalaşma, müşteri sadakati ve memnuniyeti gibi olgular yanında 

pazarlama iletişimi gibi kavramlarla da bağlantılı olarak halkla ilişkiler stratejileri 
belirlenip uygulanmalıdır.

Bankalar halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinde, müşteri ve çalışan 

iletişimine önem vermelidirler. Bu nedenle bankalarda farklı isimlerle ve unvanlarda 

iletişimi yönetecek çalışanlar İstihdam edilmektedir. Bu çalışanlar portföylerinde yer 

alan müşterilerin tüm bankacılık sorunlarını çözdükleri gibi, yeni ürün, hizmet 

kampanya konularında müşterileri bilgilendirmektedir. İlgili portföy yöneticilerinin 

bir görevi de potansiyel müşterilere ulaşarak onları banka müşterisi yapmaktır.
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Bankaların müşteri ilişkileri kapsamında yapmış oldukları reklam 

kampanyaları, bilişim teknolojilerini kullanmaları, pazarlama stratejileri ve 
sloganları gibi unsurlar iletişim sürecinde zaman zaman müşteri memnuniyetsizliği 

haline gelmiştir. Bunu önlemek için ileti sıklığına dikkat etmek gerekmektedir.

Çalışan ile müşteri arasında iletişimin hizmet kalitesine etkisi konusunda 

yapılan anket çalışmasında, müşteri ve çalışan iletişimin hizmet kalitesinde çok 

etkili unsur olduğu ortaya konulmuştur.

Çalışma doğru tutum ve davranışlar olarak nitelendirdiğimiz kaliteli 

iletişimin hizmet kalitesinde müşteriler için en çok değer atfedilen hususlardan birisi 

olduğunu göstermektedir.

Ürün ve fiyatların birbirine çok benzediği sektörde rekabet avantajı 

sağlamak için bankalar, çok sayıda müşteriye ulaşacak küçük, işlevsel özelliklere 

sahip, bütün pazarı kapsayacak şekilde yeterli şube sayısına ulaşmalı ve bu 
şubelerde etkili iletişim, satış pazarlama konularında başarılı personel istihdam 

etmelidir. Müşteri memnuniyeti kaliteli iletişimden geçmektedir. Bunun için önce çok 

sayıda müşteriye dokunmak, sonra da bu müşterilere nitelikli hizmet sunmak 

gerekmektedir.

Oysa tüm bankacılık ürünleri aynıdır. Ya da yeni gelişmeler diğer bankalar 

çok çabuk tepki vermektedir. Bu durumda ayrışmayı sağlayan hizmet kalitesi, bunu 

sağlayan da iletişim kalitesidir.

Bankacılık sektöründe teknoloji kullanımı çalışmada da anlatıldığı gibi hızla 

artmakla beraber müşteriler alternatif dağıtım kanallarını daha çok bilgi edinme 
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Güvenlik halen en önemli sorundur. Bu nedenle 

müşteri iletişiminde insan faktörü önümüzdeki yıllarda da kullanılmak zorundadır.

Teknoloji orta vadede, fiyat ise kısa vadede bankaların rekabette tepki 

verebildikleri çalışmalardır. Bu nedenle bu konulardaki farklılıklar uzun vadede 

rekabette yeni bir şey katmaz.

Teknoloji kullanımı, fiyat ve ürün farklılaştırması gibi değişimlere tepki 

vermek zorunda olmakla beraber bankaların rekabette öne geçebilecekleri en 

önemli ürünü hizmet kalitesi farklılaşması yoluyla müşteri memnuniyeti ve müşteri 

sadakati sağlamak olacaktır.
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Bu çalışma, örnek olması açısından farklı illerde yapılarak ortalama bir 

sonuca ulaşma konusunda kullanılabilir. Yine farklı banka türleri arasında yapılacak 

bir çalışma ile karşılaştırma imkânı da elde edilmiş olunur. Çalışma yapıldığı örnek 
kütleyi temsil etmekte ve genelleme yapılmamaktadır.
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ÖRGÜTLERDE ÖLÜM MUKADDERAT MIDIR? ÖRGÜTSEL ÖLÜME 

NEDEN OLAN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Recai COŞKUN1

Yrd. Doç. Dr. Muammer MESCİ2

Özet

Bu araştırmanın amacı örgütsel ölüme neden olan faktörleri belirlemektir. 

Araştırmanın amacına ulaşmak amacıyla araştırmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kapsamında örnek olay tekniği kullanılmış, 

veri toplama aracı olarak ise doküman incelemesi tercih edilmiştir. Araştırmada, 

veriler ikincil kaynaklarla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi aracılıyla 

örgütlerin ölümüne neden olan faktörleri ortaya konulmuştur. Veriler, tekstil 

sektöründe faaliyet göstermiş ve faaliyetini sona erdirmiş 6 firmadan elde edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, örgütsel ölüme neden olan 5 faktör tespit edilmiştir. Bu 

faktörler finansal ve ekonomik nedenler, rekabetçi nedenler, içsel nedenler, 
yönetimsel ve diğer nedenleri kapsamaktadır. Öte yandan örgütlerin uzun dönemde 

varlığını sürdürebilmesi ve rekabet avantajı sağlayabilmesi için bu faktörlere önem 

vermesi gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmanın önemli bir kısıtı araştırmanın tekstil 
ve hazır giyim işletmeleri kapsamında yapılmış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Örgütlerde Ölüm, Kaynak Bağımlılık Kuramı,

1. GİRİŞ

2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan mali kriz, birçok şirketin işçi çıkarmasına 

ve üretime ara vermesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da sektörler birer 

birer büyük zararlara uğramaya başlamıştır. Global ekonomik krizin yurtdışı ve 

yurtiçi pazarlarda oluşturduğu durgunluk, talebin daralması, sipariş iptali, stok

1 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi çpşkun@şakarya..edu,tr

2 Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

muammermescl@duzce.edu.tr
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miktarını azaltma, yeniden yapılanma çalışmaları ve diğer sebeplerden dolayı 1 

Eylül'den bu yana çok sayıda şirket, çeşitli tarihler arasında üretime ara verme, ofis 

kapatma, işçi çıkarma ve şirket kapatma gibi kararlar almışlardır 

(kamudanhaber.com, 2009). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ticaret Sicili 

verilerine göre, 2010 yılı Ocak ayında, 2009 yılı Ocak ayına göre kapanan şirket 
sayısında yüzde 1,00'lik, kapanan kooperatif sayısında yüzde 3,99'luk bir azalış, 

kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,18’lik bir artış olmuştur 
(TOBB, 2010).

Sürekli değişen pazarlarda ve yoğun rekabet ortamında örgütlerin başarıya 
ulaşabilmeleri için gerekli olan kaynakları bünyelerin de toplamaları gerekmektedir. 
Örgütlerin, rekabet avantajı sağlamasında elinde bulundurduğu kaynaklar önemli 

bir rol oynamaktadır. Örgütlerin sahip olduğu kaynaklar, işletmenin strateji seçimi 

ve performans değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayabilmektedir (Esteve ve 
Castillejo, 2008). Kaynak bağlılık kuramı (KBK), sürdürebilir rekabet avantajı 

sağlayabilmek için örgütlerin öz kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca bu kuram; örgütlerin rakiplerine karşı üstün performansa 

sahip olabilmesi için örgüt kaynaklarını ortaya çıkarmak ve bu kaynakların etkin ve 

verimli bir biçimde kullanabilmesine katkı sağlamaktadır (Alas ve Sun, 2007).

Dinamik bir çevrede faaliyetini sürdüren örgütlerin, teknolojik gelişmeler, sürekli 

artan rekabet, müşteri tercihlerindeki değişimler ve değişen çevresel şartlardan 
etkilendiği ve bağlı olarak şekillendiği görülmektedir. Örgütler, bir organizma gibi 

gelişme, olgunlaşma ve çöküş süreçlerine girmektedir. Bilindiği gibi örgütün yaşam 
evresi; doğum, gelişim, çöküş ve ölümdür. Örgütlerin doğum evresinde, örgüt 

canlıdır ve gelecekte büyümesi için kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Örgütte 

büyüme; gelir, kar ve kaynaklarında ortalama bir kazanç elde ederek, örgütün ortak 

kurucularının dışında kendisinin koymuş olduğu kurumsal kimliği İle başlamaktadır. 
İlerleyen dönemde örgüt, kaynak, kar ve gelirinde bir azalma söz konusu olduğunda 

çöküş süreci girmeye başlamaktadır. Bu noktada örgüt yaşlanmakta, verimlilik ve 
kalitesini kaybetmektedir. Örgüt pazardaki talebe uzun süre karşılık veremediğinde, 

nakit para sirkülasyonu durmakta ve ölüm yavaş yavaş gerçekleşmektedir (Recker 
ve diğ., 2002).

Ölüm, ölüm korkusu, ölüm tehlikesi ve ölümü kabullenme, uzun bir dönem psikoloji 

tarihinde yerini almıştır (Cunningham, 1997). Örgütün çevresel şartlara, 

değişimlere ve yeniliklere karşı cevap verememesi, hep olumlu düşüncelere bağlı 

kalarak kazanç elde etmek istemesi, kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde 
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kullanamayarak, sorunlara çözüm getirememesi örgütlerin ölümüne neden 

olabilmektedir (Özçınar, 2009).

Literatürde, örgütsel ölüm kavramının daha çok insan kaynaklan bağlamında ele 

alındığı görülmektedir (Milllgan 2003; Santora ve Sarros 2007; Quilliam, 2008). Bu 

çalışmada; öncelikle niçin örgütsel ölümün gerçekleştiğine, niçin KBK temelli bir 

araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna ve KBK'na göre örgütsel ölümün gerçekleşme 

koşullarına yer verilmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümünde, araştırmanın amacına 

uygun olarak ikincil verilere dayalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Son olarak 

örgütlerde ölüme neden olan faktörler sunulmuş ve örgütlerin uzun dönemde 

varlığını sürdürebilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

2. NEDEN ÖRGÜTSEL ÖLÜM

Young (1988) popülasyon ekolojisini eleştirirken kuramın "örgütsel ölümü" 

tanımlamada(açıklamada) yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Yazar yapılan 

çalışmalarda kurulan değişkenler arasındaki ilişkilerin her örgüt için farklı boyutlarda 

ve farklı şekillerde olabildiği için hipotezlerin test edilmesi ve genel anlamda bir 

örgütsel tanımın yapılmasının zor olduğunu belirtmektedir (Bacharach, 1989:502). 

Örgütsel ölüm Greenhalgh'a (1983) göre, örgütlerin çevreye uyum sağlayamaması 

ve kendi yeteneklerinin azalmasıdır. VVeitzel ve Jonsson'a (1989) göre örgütsel 

ölüm; örgütün varlığının uzun süre içerisinde tehlikeye maruz kalması, örgütün 

performansının kötüye gitmesi, etkinlik, yenilik ya da geleceğe yönelik tahminlere 

cevap verememesidir. Son olarak, Neumann ve Neumann (1994) ise örgütsel 

ölümü; örgütlerin varlıklarını sürdürebilmesi için çok önemli olan işgücü, pazar payı, 

değer ya da kazanç gibi kaynakların örgütün faaliyet sürecinde düşüşe geçmesi, 

olarak tanımlanmaktadır.

Örgütler niçin ölürler ya da örgütlerin ölümüne neden olan faktörler nelerdir? 

Örgütlerin ölümüne neden olan faktörler; azalan kaynaklar, kötü moral, kuşkucu 

ortaklar, anlaşılmazlık ve iş gücü devir hızı şeklinde sıralanabilir. Bu faktörlere 
önlem alamayan örgütler, bilgiyi kabul etmeme, bağlayıcı içsel kontrole güvenme, 

operasyonel faaliyet alanını ve ölçümlerini azaltma, üst yönetimin çok hızlı değişim 

göstermesi ve örgüt için çözüm bulamama gibi problemler görülmektedir (Francis 

ve Desai, 2005). Örgütün faaliyet sürecinde, kaynaklarını etkili bir biçimde nasıl 

kullanacağını bilmeyen, çevresel değişimlere karşı yenilikler ve çözüm önerileri 

sunamayan, stratejiler oluşturamayan yöneticilerin örgütsel ölümü hızlandırdığı 
düşünülmektedir (Chovvdhury ve Lang, 1993). Örgütün üst yönetiminin, örgütün 
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hedeflerini olumsuz etkileyen faktörleri tespit etmesi ve örgütün ölümüne neden 

olan faktörlerin neler olabileceğini araştırması gerekmektedir. Örgütsel ölüme neden 

olan kaynaklardan bazılarının, zayıf strateji oluşturma, işlevsel olmayan örgüt 
kültürü, yönetime ait olmayan finansal kaynaklar olduğu söylenebilir (Barker, 

2005). Bu faktörler örgüt tarafından tespit edilemez ise, örgüt ölüm ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Örgütler çevresel talep ve kaynaklara cevap vermediğinde ölüm süreci 

hızlanmaktadır (Sargut, 2001).

Örgütsel ölüm sürecinin diğer bir etkeni de krizdir. Kriz döneminde örgütlerin 

performanslarını arttırabilmeleri ve revize edebilmeleri gerekmektedir. Örgütlerin 
faaliyet süresinin artışı, olgunlaşması ve risk almaya başlaması örgütsel ölüm ile 
doğrudan ilişkilidir. Örgütsel ölüm, değişen çevredeki risk hesaplamalarının yanlış 

yapılmasından kaynaklanabilmektedir (Kasımoğlu, 2006). Bu dönemde örgütler, çok 

sayıda niş pazara hareket edebilmeli veya satışlarını artırabilmek için pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin stratejiler geliştirmelidirler (Robbins ve Pearce, 1992). İçsel ve 

dışsal kaynakların etkili kullanılmaması, satışların düşmesi ve revizyonların 

yapılmaması örgütün ölümüne neden olan diğer bir faktördür (Francis ve Desai, 
2005). Örgütsel ölüme neden olan faktörlerden biri de, örgütün performansındaki 

düşüşler olarak gösterilmektedir. Örgütün performansındaki düşüşü durdurabilmek 

için farklı amaçlar ortaya konulmalıdır. Örgütsel ölümün bir başka nedeni ise, 

örgütün çok büyük olmasıdır (D'Aveni (1989). Hacim olarak çok büyük örgütlerin 

örgütsel ölümden etkilenmesinin nedenleri arasında; yenilik ve gelişimlere cevap 

verebilmesinin çok zaman alması, örgütün bağlı bulunduğu ortaklan ve çeşitli içsel 
prosedürlerin karışık olması sayılabilir (Meyer ve Zucker, 1989). Örgütün rekabet 

avantajı sağlayabilmesi ve varlığını uzun dönemde sürdürebilmesi için bu faktörlere 
çok dikkat etmesi gerekmektedir (Francis ve Desai, 2005).

Örgütün karar verme sürecinde yöneticilerin; farklı alternatif fikirlere açık olması 

gerekmektedir. Örgütün varlığını sürdürebilmesinde önemli etkenlerden biri de 

örgütün karar verme sürecidir. Örgütün başarılı olmasında üst yönetimin alacağı 

stratejik kararlar çok önem taşımaktadır. Örgüt ölüm sürecine girdiğinde, karar 

alıcılar, örgütün performans düzeyinin düşmesine karşı hazırlanmalı ve sürdürebilir 

çözüm önerileri sunmalıdırlar. Karar alma sürecini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu 
faktörleri etkin bir biçimde kullanan örgütler, örgütsel ölüme neden olan faktörlere 

karşı önlem almış olabilmektedirler. Bu faktörler (Stanvvick, 1996);

z Organizasyon yeteneklerinin çevresel durumlara karşı uyumlaştırılması,

7 Örgüt, çökme sürecine girdiğinde üst yönetimin yenilenmesi,

608



ÖRGÜTLERDE ÖLÜM MUKADDERAT MIDIR? ÖRGÜTSEL ÖLÜME NEDEN OLAN

FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

✓ Sistemli ve kavramsal düzen,

s Karar verme sürecinde keşfe yönelik tahminlerde bulunma,

✓ Keşfe yönelik tahminlerde bulunma ve güç arasındaki ilişkiler,

s Örgütü negatif yönde etkileyen durumları ortaya koymaktır.

Örgütün yeteneklerinden bir şeyler öğrenme ihtiyacı vardır. Örgütün yeni 

problemleri zamanında fark etmesine imkân tanıyan etkin çevre tarama metotları 

oluşturmaya ihtiyacı vardır. Böylece örgüt geleceği tahmin ederek körlükten 

kaçınmaya çalışmış olacaktır (Recker ve diğ., 2002). Örgütün ölümü ile yakın 
İlişkide bulunan kavramlardan biri de örgütsel çöküş kavramıdır. Örgütlerde çöküş, 

örgüt ile çevresinin uyum sağlayamaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Diğer bir 
ifade ile örgütün çökmesi, çevresel şartlardaki değişimleri görememe, değişime 

gerekli tepkiyi verememe veya yanlış tepki verme sonucunda örgütün başarısız 
olması ve varlığını sürdürememesidir (Coşkun, 2002). Örgütün çöküşüne neden 

olan kaynaklar araştırıldığında yöneticilerin aşağıdaki unsurlara önem vermesi 

gerektiği görülmektedir (Barker, 2005);

• Üst yönetimin doğrudan çevreyi göz önünde bulundurması,

• Üst yönetimin kendisine güvenebilmesi ancak gururlanmaması

• Bireysel bakış açısını takım içerisinde paylaşarak yönetimin çeşitli fikirlerin 

oluşmasına yardımcı olunması,

• Amaçlar ve büyük problemler için tavsiyelerde bulunulması.

Bir örgütün faaliyet sürecinin sona ermesi, örgütün başka bir örgüt tarafından satın 

alınması, başka bir örgütle birleşmesi, bölünüp parçalanması ya da çeşitli nedenlerle 

faaliyetlerini sona erdirmesine neden olmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2004). Bazen bir 

örgütün ölümü o örgütün yeniden doğmasına sebep olabilmektedir (Milligan, 2003). 
Arogyaswamy ve diğ. (1995), örgütsel ölüm ile revizyon sürecinin yakından ilişkisi 

olduğunu belirtmektedir.

3. KBK'na GÖRE ÖRGÜTSEL ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞMESİNİN KOŞULLARI

KBK, işletmelerin kaynaklarını ve yeteneklerini diğer rakiplerine karşı bir rekabet 

avantajı kullanabilmesi açısından önemli bir araçtır. Örgütlerin, iş görenlerin çalışma 
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becerilerini, insan sermayesini, stratejik planlama ve yönetim becerilerini 

sürdürebilir rekabet avantajı kazanabilmek için kullanmalıdırlar (Saffu ve diğ., 

2008).

Örgütlerin hayatta kalabilmesi sadece teknik anlamda verimli çalışması değil, 

kendisini bulunduğu çevrede meşru kılması gerekmektedir (Özen, 2007). 
Örgütlerin, koalisyonlar şeklinde bir araya gelmeleri ya da yönetim kurullarına 

sembolik kişilerin girmesi gibi "meşruiyeti" araçsal olarak kullandıkları 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, stratejik meşruiyet yaklaşımı, kaynak 

bağımlılığı kuramının meşruiyet yaklaşımını içine almaktadır. Çünkü kaynak 
bağımlılığının tartışması içinde örgütlerin toplumun bütünü için meşru olması 

gerekmez, bunun yerine, kendi faaliyetlerini etkileyen ve kaynakları elinde tutan 
koalisyon grupları için meşru olması yeterlidir. Yani örgütlerin meşruiyeti 

paydaşlarına ve tedarikçilerine karşı bir araç olarak gördükleri de söylenebilir 
(Pfeffer ve Salancik, 1978, akt. Kalemci ve Tüzün, 2008). KBK, örgütün içinde 

bulunduğu ortamda karşılıklı bağımlılık ilişkilerine yönelik olarak, yöneticilere, örgüt 
ile diğer faktörler arasındaki güç-bağımlılık ilişkilerini açıklamaya çalışmaktadır 
(Pfeffer ve Salancik 2003). KBK' de örgütlerin başarılı olabilmeleri için, yetenek, 

organizasyonel süreç, örgütün yapısı ve bilgi gibi kaynakların geliştirmesi 
gerekmektedir (Yang, 2008; Eschen ve Bresser, 2005).

Örgütler arası bağımlılık arttıkça eşbiçimlik düzeyinin artacağı, belirsizlik arttıkça 

model alınan örgütlerin daha fazla taklit edileceği, yöneticiler ne kadar fazla mesleki 

örgütlenmelere katılırsa örgütlerin o kadar birbirine benzeyeceği, örgütsel alanda 
işletmenin diğer rakiplere etkisi ne kadar yüksekse kurumsal eşbiçimliliğin o kadar 

yüksek olacağı yönünde önermeler bulunmaktadır (DİMaggio ve Powell 1991 akt., 
Özen, 2007). KBK' na göre her hangi bir kaynağa sahip olan bir paydaşın bu kaynak 

üzerinde kontrol yetkisi de bulunmaktadır. Paydaş, kaynak üzerinde; kaynağın 

miktarını belirleme, kaynağın devamlılığını sağlama ve kaynağı beklenen 

standartlarda sunma gibi üç tür kontrol yetkisine sahiptir (Ertuğrul, 2008).

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için yukarıda belirtilen faktörlere önem 

vermesi gerekmektedir. Örgütün bu faktörlere önem vermemesi, örgütün ölüm 

sürecine girdiğini göstermektedir. Üst paragraflarda belirtildiği üzere örgütsel ölüme 
neden olan faktörler;

• Sürdürebilir rekabet avantajının ve üstün performansın sağlanamaması, 
s

• Rekabet avantajı oluşturan kaynakların ortaya konulmamış olması,
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• Üst yönetim tarafından ortaya konulan yanlış stratejik kararlar,

• Örgütün hayatta kalabilmesi için, kendisini, bulunduğu çevrede meşru 

kıla ma ması,

• Örgütün kaynaklarını tüketmesi veya kaynaklarının rakipler tarafından kolay 

bir biçimde taklit edilebilmesi,

• Örgütün çevresel faktörleri göz önüne almayarak, birden fazla şirketle 

birleşme yoluna gitmesi ve bağlı duruma gelmesi(bağımsızlığını yitirmesi),

• Örgütün, meşruiyeti, paydaşlarına ve tedarikçilerine karşı bir araç olarak 

kullanamaması ve

• Örgütün çevresel belirsizliğin yüksek olduğu bir pazarda varlığını sürdürmek 

zorunda kalmasıdır.

4. YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı örgütsel ölüme neden olan faktörleri belirlemektir. 

Araştırmanın amacına ulaşmak amacıyla araştırmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında örnek olay tekniği 

kullanılmış, veri toplama aracı olarak ise doküman incelemesi tercih edilmiştir, 

örnek olay tekniği kapsamında, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

örnekleme yönteminin tercih edilme sebebi, araştırmaya konu olan işletmelerin 
belirli bir dönem içerinde faaliyet göstermiş fakat daha sonrasında varlığını 

kaybetmiş olmalarıdır. Öte yandan, amaçlı örnekleme yöntemi kapsamında 

araştırmada tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu araştırmada tipik durum 
örneklemesinin tercih edilme sebebi, bu işletmelerin ortak tipik özelliği, bilinmeyen 

nedenlerden dolayı varlıklarını kaybetmiş ve örgütsel ölümle karşılaşmış olmalarıdır. 
Ayrıca, aynı endüstride yer almış olmalarıdır. Doküman incelemesi tekniği ile 

araştırmaya dahil edilen işletmelerin örgütsel ölüme neden olan ifadeleri elde 

edilmiştir. Örgütsel ölüme neden olan ifadeler, web sitelerin incelenmesi yoluyla 

elde edilmiştir. Elde edilen ifadeler betimsel analize tabi tutulmuştur.

Araştırmanın evrenini ekonomik kriz, finansal, rekabet ve diğer nedenlerden dolayı 

faaliyetini sona erdiren 6 adet tekstil ve hazır giyim işletmeleri oluşturmaktadır. Bu 

işletmelerin ortak özelliği, bir zamanların en gözde sektörü olan, binlerce şirketin 
faaliyet gösterdiği doğrudan 4 milyon, dolaylı olarak 15 milyon kişinin istihdam 
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edildiği ve yılda 22,4 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiği tekstil ve hazır giyim 

(Gözütok, 2009) işletmeleri olmalarıdır. Everenin ulaşılabilir büyüklükte olmasından 
dolayı araştırma örneklemi kullanılmamıştır. İşletmelerle ile ilgili veriler elde 

edilirken işletmedeki resmi web sitesindeki bilgiler ve işletme ile ilgili basında yer 

alan haberler temel alınmıştır. Bunun yanı sıra daha ayrıntılı değerlendirme 
yapabilmek amacıyla kurumdan bir üst düzey bir yetkili ile görüşmek istenmiş 

ancak görüşme yapılacak üst düzey bir yetkili bulunamadığından dolayı, araştırma 
da veri toplama tekniği olarak yalnızca doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde 

edilen kaynaklarda basında araştırmaya konu olan işletmelerin gerçekleştirdiği 
faaliyet ve organizasyonların yanı sıra işletmelerin başkanları ve yönetim kurulu 

üyeleri ve üye kuruluşların temsilcilerinin görüşleri yer almaktadır. Sonuç olarak 6 

tekstil ve hazır giyim işletmesinin faaliyetini sona erdirme nedenlerine ulaşılmıştır. 

Bu nedeler analiz edilerek, bulgular literatürdeki görüşlerle karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın temel kısıdı, tekstil ve hazır giyim işletmeleri ile sınırlı olmasıdır.

5. BULGULAR

Araştırma bulgularının sunulmasından önce, araştırmaya konu olan 6 işletme ilgili 

kısa bilgilere yer verilmesinde yarar bulunmaktadır. İşletmelerle ilgili bilgilere yer 
verildikten sonra işletmelerin örgütsel ölümüne neden olan unsurlar ile ilgili bulgular 

sunulacaktır. Hangi işletmenin niçin örgütsel ölümle yüzleştiğinin spesifik olarak 

belirtilmesinin araştırma etiğine uygun olmadığı düşünüldüğünden işletme adları için 
A, B, C, D, E, F işletmesi şeklinde kodlanmıştır.

5.1. İşletmelerle İlgili Genel Bilgiler

A İşletmesi: Türkiye'nin ilk gömlek marklarından biridir. 1989 yılında kurulmuş ve 

1000'aşkın kişiye istihdam sağlayan bir işletmedir. 2005 yılına kadar Türkiye'nin en 

büyük 500 listesinde yer almış, yılda 7 milyon adet gömlek üretme kapasitesine 

ulaşmıştı. Ayrıca Avrupa'nın en büyük üreticisi ve 500 bin âdete yakın ihracatıyla 
rekor kırmıştı. Şirketin yıllık cirosu ise iyi dönemlerinde 90 milyon TL-ye kadar 
ulaşmıştı (Hürriyet, 2009).

B İşletmesi: 1972 yılında Bursa'da kurulmuştur. Türkiye'nin ilk polyester chips, 

iplik ve elyaf üreten entegre kuruluşu olan şirketin kuruluş amaçlarının başında, 

yüksek kalitede her türlü polyester ipliği üretilmekteydi. İşletmede çalışan toplam 
işçi sayısı 229 dur (Habertürk, 2009).

C İşletmesi: Türkiye'nin en büyük 3'üncü ev tekstil şirketi, 1975'te iki nakış 

makinesi, 30 işçi ile başlayan üretim serüveninde dünyadaki ilk 3 firma arasına 
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giren, oluşturduğu markasıyla dünyanın 54 ülkesine ev tekstili ürünleri ihraç 

etmişti. Bünyesinde, 1800 işçisi, 5 fabrika ve bin 54 makinesi bulunmak tadıydı 
(gencturkhaber.com, Erişim Tarihi: 02.03.2010).

D İşletmesi: 1995 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en büyük ikinci gömlek üreticlsiydi. 

250 çalışan ile günde 3 bin gömlek üretilmekteydi. Yıllık 15-20 milyon dolar ihracat 
gerçekleştiriliyordu (www.referansqazetesi.com, Erişim Tarihi:03.03.2010).

E İşletmesi: 1978 yılında 39 bin 994 metrekare alan üzerine kurulmuştu. Bir 

dönem 450 işçinin çalışmış ve 10 milyon doları aşan ihracatı bulunmaktaydı 

(www.haberler.com/denteks. Erişim Tarlhi:03.03.2010).

F İşletmesi: 2007 yılı ihracatı 56 milyon dolar olan, çalışan sayısının bin 700'e 

kadar yükselmişti. 36 bin metrekaresi kapalı 102 bin metrekare alanda tekstil 

dokuma, boyama, basma, pantolon, nevresim, çarşaf üretiyor 22 ülkeye ihracat 

yapıyordu (www.hurrivet.com.tr/ekonomi/12571245.asp. Erişim

Tarihi:03.03.2010).

5.2. Araştırmanın Bulguları

İşletmelerin faaliyetlerini sona erdirme nedenlerini kapsayan bulgular ile 

literatürdeki ikincil veriler karşılaştırılarak içerik analizi yapılmıştır. Bu çerçevede 

öncelikle örgütsel ölüme neden olan faktörler bir tablo halinde sunulmasında yarar 

bulunmaktadır.

Tablo 1: İşletmelerin Örgütsel Ölüme Neden Unsurlar

İşi. 
Adı

Örgütsel Ölüme Neden Olan Faktörler

A İşi.
• Bankadan almış olduğu krediyi zamanında ödeyememesi,
• Tedarikçiler olan borçlarını ödeyememesi,
• Şirketin yaptığı yönetimsel hatalar,
• Gereğinden fazla büyüyerek, plansız yatırım ve üretim yapılması,
• 'Ne olursa olsun da ürünler satılsın' mantığıyla hareket ederek, 

markanın değerinin düşürülmesi.

B İşi.
• Kapasite daraltılması,
• Dampingli ithalattaki artışın devam etmesi,
• Elektrik ve doğalgaz gibi üretim girdilerinin maliyetlerindeki artışlar,
• Alacaklarımızın tahsilindeki gecikmeler ve zaman zaman 

imkânsızlıklar

C İşi.
• Banka kredisi kullanıp, dövizle borçlanması ve ödeme sıkıntısı 

çekmesi,
• Kriz ve dövizdeki hareketlenmeler şirkette mali sıkıntıya yol açması,
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Tablo 2: İşletmelerin Örgütsel Ölüme Neden Faktörleri

• Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu'dan gelen ucuz ve kalitesiz malların 
da etkisiyle satışlarının düşmesi,

• Aile içi sıkıntılar,
• İç piyasadaki pazar daralması,
• Bilinçsiz rekabet,
• Bazı firmaların fiyatları aşağı çekmesi,
• Elektrik ve doğalgaz gibi üretim girdilerinin maliyetlerindeki artışlar,
• İşçilik fiyatlarının yükselmesi
• Aşırı yatırımlar,
• Arz talep dengesinin bozulması,
• Rusya için üretilen mallar satılamayınca iç pazara verilmesi dolayısıyla 

iç pazarda rekabetin kızışması,

D İşi.
• Döviz kurundaki düşüşler,
• Maliyetler açısından rekabet edemez konuma gelmesi,
• İşçi ücretlerinin yüksek olması,

E İşi.
• Sendika ile yaşanan sorunlar,

İşçilerinin ücretlerini ve banka borçlarını ödeyememesi,
• Yüksek üretim maliyetleri,
• Bilinçsiz büyüme,

Fİşl.
• Üst üste gelen krizler
• Kaynak sorununun olması,
• Krizin etkisiyle bankalar yeni kredi taleplerinde ağır ipotek koşulları 

öne sürmesi,
• Şirketler kredilerini yenileyememesi,
• Pazar kaybetmesi.

Örgütsel Ölüme Neden 
Olan Faktörler

A 

İşi.

B

İşi.

c

İşi.

D

İşi.

E

İşi.

F

İşi.

Finansal ve Ekonomik 
Nedenler

X X X X X X

Rekabetçi Nedenler X X X X

İçsel Nedenler X X X X X

Yönetimsel Nedenler X X X X X

Diğer Nedenler X X X X

Tablo 2'de sunulan unsurlar aşağıda örgütsel ölüme neden faktörler bağlamında 6 

boyutta özetlenmiştir. Ortaya konulan boyutlar KBK'na göre örgütsel ölümün 

gerçekleşme koşulları ile ilişkilendirilmiş ve değerlendirilmiştir.

Finansal ve Ekonomik Nedenler: Araştırma kapsamında incelenen işletmelerden 

örgütsel ölüme yol açan finansal faktörler şu şekilde belirlenmiştir. İşletmelerin 
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bankalardan almış oldukları kredileri zamanında ödeyememeleri, tedarikçilere olan 

borçlarını ödeyememeleri, alacakların tahsilindeki gecikmeler ve zaman zaman 

yaşadıkları finansal imkânsızlıklar gibi unsurlardan dolayı işletmelerin gücünü bu 

örgütlere (tedarikçiler, alacaklar, vb.) karşı etkili bir biçimde kullanamadıkları tespit 

edilmiştir. Bu örgütlerin işletmelere baskı yapması ve özgür hareket edebilmesini 

kısıtlaması nedeniyle işletmelerin yavaş ya da hızlı bir şeklide örgütsel ölümün 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. Örgütün gücünü, paydaşlarına ve tedarikçilerine 

karşı bir araç olarak kullanamaması nedeniyle diğer işletmelere bağımlı olmaktadır 

(Pfeffer ve Salancik, 1978). Bu görüşlerini finansal açıdan değerlendirebilmek 

mümkündür. Finansal açıdan kaynak sıkıntısı çeken ve bu kaynaklarda dışa 
bağımlılığı olan işletmelerin uzun vadede varlıklarını sürdüremeyecekleri ve örgütsel 

ölümle yüzleşecekleri söylenebilir.

Rekabetçi Nedenler: Örgütün çevresel belirsizliğin ve rekabetin yüksek olduğu bir 

pazarda varlığını sürdürmesi tehlikeye girebilmektedir. Örgütün faaliyetini 

sürdürebilmesi için çevreyle işbirliği yapması ve çevreye güvenmesi gerekmektedir. 

Belirsizliğin yüksek olduğu bir çevrede faaliyet gösteren örgütlerin varlıklarını etkin 

bir biçimde sürdürebilmesi için gerekli önlemleri almalıdırlar. Yapılan inceleme 
sonucunda, İşletmelerin kapasite daralması, dampingli(daha ucuz) ithalattaki 

artışların devam etmesi, kriz ve dövizdeki hareketlenmeler, başta Çin olmak üzere 
Uzakdoğu'dan gelen ucuz ve kalitesiz malların da etkisiyle satışlarının düşmesi, 

döviz kurundaki düşüşler gibi unsurların işletmelerin belirsiz çevrede hareket 

edebilme alanını kısıtlamıştır. Örgütlerin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmada bu 

unsurlar işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 

unsurla karşı etkin çözüm öneriler sunamayan örgütlerin uzun dönemde varlıklarını 

sürdüremediği görülmektedir.

Yönetimsel Nedenler: Örgütlerin çevresi ile kurmuş olduğu ilişkilerde yöneticilerin 

aktif bir rol oyması gerekmektedir. Yönetici, örgüt için gerekli kaynakları planlayan, 

koordine eden, uygulayan ve bu süreci denetleyen kişidir. Ayrıca yöneticiler 

örgütlerin hedefleri doğrultusunda stratejiler geliştiren ve örgütün gelecekte etkin 

bir pozisyona gelmesini sağlayan kişi olmalıdır. Yapılan inceleme sonucunda, 

işletmelerin yaptığı yönetimsel hatalar, aile içi sıkıntılar, aşırı yatırımlar, yüksek 

üretim maliyetleri ve bilinçsiz büyüme gibi unsurların örgütlerin faaliyetlerini yerine 

getirmemesine ve işlevinin sona ermesine neden olduğu belirlenmiştir. Yönetimsel 

hatalar genellikle üst yönetimin almış olduğu yanlış kararları içerirken, aşırı 

yatırımlar ve bilinçsiz büyüme ise işletmeler pazarda talepleri etkin tahmin 
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edememesi ve yönetememesini kapsamaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin 
faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürebilmesi için yukarıda belirtilen unsurlara 

karşı hazırlıklı olmalıdır. Örneğin aile içinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, 

örgütlerin önceden belirli yazılı veya yazılı olmayan sözleşmelerin yapılması 

gerekmektedir. Örgüttün büyümesi ya da farklı alanlara yatırım yapabilmesi için 

alınacak kararların üst yönetimin ortak bir fikir dâhilinde gerçekleşmelidir.

İçsel Nedenler: Örgütün stratejik kaynaklarını elde tutması gereklidir. Örgütün 

ihtiyaç duyduğu kaynakların farklı örgütler tarafından kolayca taklit edilmesi ya da 

sahip olunması, örgütün rekabet etme gücünü zayıflatmaktadır. Bir örgütün varlığını 
sürdürebilmesi, başkalarının ihtiyaç duyduğu kaynaklar üzerinde kontrolü ele 

geçirmesi ile sağlanabilmektedir (Frooman, 1999). Yapılan inceleme sonucunda, 
işletmelerin için üretilen mallar satılamayınca iç pazara verilmesi dolayısıyla iç 

pazarda rekabetin kızışması, kaynak sorununun olması, maliyetler açısından 
rekabet edemez konuma gelinmesi gibi unsurlardan dolayı örgütlerin faaliyetlerini 
sona erdirdiği görülmektedir.

Örgütün başka firmaların, ihtiyaç duyduğu kaynaklar üzerinde meşruiyetini 

sağlaması örgüte önemli katkılar sağlamaktadır. Örgüt, ihtiyacı için elde tuttuğu 
kaynakları işletme hedefleri kapsamında kullanmalıdır. Örgüt, bu bağlamda 

Frooman, (1999) da belirttiği üzere elde tutma stratejileri ile kullanma stratejilerinin 

örgüt için etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Yapılan inceleme 
sonucunda, işletmelerin, işçi ücretlerinin yüksek olması, marka değerinin ortaya 

konulmamış olması ve maliyetler (elektrik, doğalgaz) gibi durumlardan dolayı 

örgütler rekabet edemez konuma gelmiştir. Bu durumlar örgütlerin işlevlerini yerine 

getirememesine ve örgütsel ölümün gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bu 
bağlamda, örgütlerin uzun dönemde varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet 

avantajı sağlayabilmeleri için elde bulundurduğu kaynakları etkin bir biçimde elde 

bulundurması ve kullanması gerekmektedir.

Diğer Nedenler: Sürdürebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için örgütlerin öz 

kaynaklarını mükemmel bir biçimde bir araya getirmesi gerekir. Ayrıca örgütlerin 

üstün bir performansa sahip olabilmeleri için eşsiz kaynakları ortaya çıkarmaları ve 
bu kaynakları örgütün verimliliği için kullanmalıdır. Yapılan inceleme sonucunda, 

işletmelerin ürün fiyatlarını düşürmesi, arz talep dengesini ayarlayamaması ve 

pazar kaybetmesi gibi unsurların örgütün işlevliğini etkilediği tespit edilmiştir.

6. SONUÇ
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Örgütler faaliyetlerini çevresel güçlerin oluşturduğu karmaşık ağ içerisinde ve 

çevresel belirsizlik koşulları içerisinde gerçekleştirmektedirler. Her bir gücün örgüt 

üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak örgütün nasıl uyum sağlayacağı literatürde 

geniş bir tartışma konusu olarak yer almaktadır. Örgütler, kaynaklarını nasıl 

koruyacağı, var olanları nasıl geliştireceği ve yeni kaynakları nasıl elde edeceğini 

araştırmaktadır. KBK'na göre bir örgütün kendi varlığını devam ettirebilmesi 
çevrede olan kaynaklardan örgütün varlığını sürdürmesi, çevre ile olan ilişkileri ve 

çevreden karşıladığı kaynaklara olan bağlılık durumu ile ilgilidir. Bununla birlikte 

örgütler, faaliyetlerini farklı düzeylerde belirsizlik ve bağımlılıklarla dolu çevre 

koşullarında sürdürmektedirler. Bu belirsizlikler çevrenin dinamik, zengin ve 

karmaşık yapısından kaynaklanırken bağımlılık da amaçlara ulaşmak için gerekli 

olan kaynaklara olan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Çevresel belirsizlik ve kaynak 

bağımlılığı birbiri İle orantısal olarak arttıkça işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri 

zorlaşmaktadır. Ayrıca, belirsizliği ve bağımlılığı iyi yönetmeyen örgütler örgütsel 

ölümün gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Çalışma sonucunda, örgütsel ölüme neden olan faktörler finansal ve ekonomik 

nedenler, rekabetçi nedenler, içsel nedenler, yönetimsel ve diğer nedenler olmak 
üzere 5 boyutta değerlendirilmiştir. Çalışmanın en önemli katkısı, Kaynak Bağımlılık 

Kuramı bağlamında örgütsel ölüme neden olan faktörlerin ortaya konulmuş 
olmasıdır. Bu faktörler son yıllarda örgütsel ölümün gerçekleştiği örgütlerin, 

faaliyetlerini sona ermesine neden olan unsurları kapsamaktadır. Bu faktörler, 

örgütlerin bulunduğu pazar, sektör ve faaliyet gösterdiği faaliyet alanını vb. gibi 

unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İleride yapılacak çalışmalar için 

yazarlara, örgütsel ölüme neden olan bu faktörlerin bulunduğu pazar, sektör ve 

gösterdiği faaliyetin ne ölçüde farklılık gösterdiğine ilişkin araştırmalarda 
bulunmaları önerilmektedir. Bu konuda yönetsel algılamaların ne düzeyde olduğu ve 

daha çok hangi stratejilerin benimsendiği incelenebilir. Ayrıca, bu çalışma temel 
alınarak, konuya ilişkin ampirik çalışmalar yapılarak, uygulamaya dönük modeller 

geliştirilebilir. Çalışmanın kısıtı, araştırmaya konu olan İşletmelerin yöneticileri ile 

doğrudan görüşme yapılamaması, yalnızca web siteleri ve basında yer alan 
dokümanların incelenmiş olması bir kısıtlılık oluşturmaktadır.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Ushtrimi i dhunes se prinderve ndaj femijeve si dukuri negative shoqerore

Afördita Ilazi Hoxha

Bashkeautore: Mr.sc. Valdeta Zenuni- Idrizi

Mr.sc. Sheherzada Murat!

Abstrakt

Pedagogu i njohur Komenski ne veprat e tij porosit te gjithe prindet dhe 

te gjithe ato qe pretendojne te gdzojne kete mrekulli se: "Nuk ka femije te keqinj, 

por prinder dhe edukatore te keqinj”! Me kete dua te them se te gjithe femijte 

lindin te njejte, edukata i dallon ato.

Çifti bashkeshortor i çili vendos ta zgjeroje familjen me pasardhes i 

shtrohet nje obligimi serioz e kompleks jetesor e shoqeror. Mirepo, me kete 

funksioni i prinderve nuk perfundon, si personalitete te fermuara duhet ti 

permbushin pergjegjesite qe iu ka besuar shoqeria. Do te thot se kane per detyre ti 

misin, ti edukojne dhe te formojne drejte personalltetin e femise.

Funksioni i familjes varet nga struktura e personalitetit te prinderve, 

veçanerisht i nenes dhe i babait..Njekohesisht prinderit duhet te jene mjaft te 

kujdesshem qe mos te ushtrojne dhune tek femijte e tyre.

Nganjehere ndodh qe gabojm, pasi nuk do te thote se dhuna eshte vetem 

ndeshkimi fizik, dhuna ushtrohet edhe ne menyre verbale, prandaj familja dhe 

methi social ka per obl gim q6 te luftojö kete dukuri negative.

Ushtrimi i dhunes se prinderve ndaj femijeve si dukuri negative shoqerore

NS kötö punim do te mundohemi te shqyrtojme problemin e paraqitjes se 

dhunes si dukuri negative shoqerore,shkaqet e paraqitjes, masat mbrojtese dhe 

menyren se si mund ta parandalojme apo te eliminojm kete dukuri negative 

shoqerore. Ne edukimin e brezave te rrinj, apo te femijeve rolin kryesor e kane 
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prinderit, ata jane shtylla me shembullore ne te cilön femijte e tyre emitojne dhe 

mbeshteten pör te gjetur pörkrahje pör çdo pengese apo veshtiresi qe paraqitet.

Çifti bashkeshortor i çili vendos te zgjeroje familjen e tij me pasardhes i 
shtrohet njö obligimi serioz e kompleks jetesor dhe shoqeror. Mirepo me kete 

funksioni i prinderve nuk perfundon, si personalitete te fermuara kane per detyre te 

permbushin pergjegjesite dhe obligimet qe iu ka besuar shoqeria. Do te thote se 

kane per obligim ti rrisin, edukojne dhe te formojne drejte personalitetin e femise. 
(Aferdita Deva-Zuna, 7003, fe. 112). Del ne pah funksioni pedagogjik i familjes qe 
eshte funksioni primar dhe esencial, sa i nderlikuar po aq edhe frytedhenes, pra 

prinderit pas lindjes duhet ti mundesojne individit biologjlk te formohet si 
personalitet, düke kaluar ne te njejten kohe dhe me sukses neper tri procese te 

zhvillimit: kulturalizim, socializim dhe individualizim. (Grup autoresh: Pedagoska 
enciklopedija 2, 1989, fq. 220).

Ndoshta nuk eshte veshtire te behesh prinde, por nuk eshte edhe aq e 

lehte te jesh prind i mire apo i suksesshem. Te gjithe ne qe jemi prinder 
mundohemi te luajme kete rol te rendesishem, shume here ballafaqohemi edhe me 

sfida te ndryshme, por e zgjodhem te jemi prinder duhet tu qendrojm balie 
furtunave te jetes dhe rrahjeve te njepasnjeshme te kohes qe jetojme.

Shume studime te bera nga lemi i psikologjise, pedagogjise, sociologjise, 

kriminalistikes etj., e vertetojne ndikimin e madh te prinderve ne formimin e 
pesonalitetit te femijes. Eshte vertetuar se ciiesia e edukimit dhe rezultati edukativ 

varet ne mase te konsiderueshme nga prinderit dhe karakteristikat individuale te 
tyre. Roli pedagogjik i prinderve po ashtu varet nga karakteristikat e tyre shoqerore 
e kulturore si:" arsimimi, shkalla e njohurive, perkatesia shoqerore dhe kulturore e 

tyre". (Aferdita Deva -Zuna, 2003, fq. 112, 113).

Niveli i kultures pedagogjike- psikologjike te prinderve manifestohet ne 
altesine per te njohur femine e tyre dhe per te ndikuar permes edukates ne 

formimin e personalitetit te femise, düke filluar qe nga femijeria e hershme.

Pedagogu i njohur J. A. Komenski per te gjithe prinderit poroslte: "Mos e 

konsideroni femijen thesar, por perpiqeni qe te behet i tilie"( 
Komenski,2003,fq.23). Me kete nenkuptojm se ne prinderit duhet ti kushtojme 

rendesi te veçante edukimit te brezave te rrinj, te perpiqemi ti elimlnojme çdo 

dukuri negative qe mund te na paraqitet, e jo te mbulojme veset negative te 

femijeve tane, se ne kete forme ne behemi egoist pasi mendojme vetem autoritetin 
tone, e jo te ardhmen e femijes.
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Po si te ndikojme ne edukimin e femijeve?

Detyre e çdo prindi eshte qe edukimin e femijeve te tij gjithmone ta 

realizoje me ane te bashkepunlmit e jo me ane te dhunes.

Çka nönkuptojme me nocionin dhune?

Ekzistojne perkufizlme te ndryshme qe sqarojne nocionin e dhunes, nder 

tö cilat do te paraqesim:

Dhuna eshte fenomen, sjellje e papershtatshme e individit, ajo shpreh 

tendence dhe synime destruktive, agresive. Dhuna dallohet per nga 

intensiteti dhe forca. Agresiviteti e kushtözon dhunön. Manifestimi i 

dhunes tregon ekzistimine tensioneve dhe ideve fikse. ( Xheladin 

Murati, 2005, fq. 72).
Dhuna eshte veprim i qelllmshem per te detyruar tjetrin, me mjete 
fizike a psikike, tu nenshtrohet Interesave, synimeve e deshirave te 

dikujt. Dhuna realizohet me metoda e mjete te vrazhda fizike e 
psikike, per ta detyruar tjetrin (ose te tjeret) te beje diçka jashte 

vullnetit e deshires.( Kozma Grillo, 2002, fq. 62).
Dhuna eshte shprehje ( verbale, mimike) sjellje apo veprim ( i 

vetedljshem ose jo) i nje apo me shume individeve, ne njB apo me 
shume individe, me qeilim kontrolü, nenshtrimi, ndeshkimi si dhe 

ndryshimi deri ne tjetersim te personalitetit te tjetrit. ( Aferdita Deva- 

Zuna, 2008, fq. 2)

Çfare munde te jete arsyeja e paraqitjes se dhunes?

Nje nder arsyet e paraqitjes se dhunes munde te jene konfliktet e 

pazgjidhura. Konfliktet jane pjese e natyrshme dhe e pashmangshme e jetes, ato 

jane pjese e pandare e marredhenieve ndernjerezore, qe nga fiilimi e deri ne funde 

te jetes, njerezlt jane te perfshire ne konflikte. Foshnjat qajne p6r ushqim, femijet 
grinden per lodra, te rinjte kerkojne me shume te drejta, te rriturit fjalosen lidhur 

me punen a me çeshtje prinderore, ose per pune parash , politike e keshtu pa 

fund.(V. P. Beshka, 1995, fq.3)

Ne kete menyre konfliktet arrijne intensitetin e tyre, keshtu qe prinderit 

nga presionet e ndryshme qe u ka ofruar jeta, kete mllef te grumbulluar fillojne ta 

shfaqin tek femijte e tyre nepermjet te gortimeve, kercenimeve, kushtezimeve, 
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izolimi nga shoqöria, por nuk janö te vetödijshöm se e gjithö kjo parapet ushtrimin 

e dhunes ndaj femijöve. Asnje prind nuk eshte ne gjendje ta pranojö se jo çdoherö, 

por kohe pas kohe ushtrojmö dhunö tek femijtö, ne mendojmö dhe jemi tö bindur 
se veprojm ne menyren e duhur per edukimin e tyre,por harojme se edhe femijte 

kane personalitetin, deshlrat dhe endrrat e tyre edhe ata duan te shijojn çastet e 

lumtura te fömijörisö.

Dhuna shfaqet ne forma te ndryshme: verbale, fizike, emocionale- psikike, 
dhuna ne forme te ngacmimeve te ndryshme. Edhe fotoğraf ite neper revista dhe 
gazeta paraqesin dhunö tek femijte, posaçörisht kjo shprehet nö rastet kur fömijte 

fillojnö te imitojnö dhe te identifikohen me situata te atılla. (Xh. Murati, 2005, fq. 

75).

Ne köto raste paraqiten reagimet e fömijeve ndaj fotografive me elemente 
dhune, ata shprehen ne mönyra te ndryshme me prerje te fotografive, grisjen e 

tyre, ngjyrosjen,fshirjen e te ngjajshme. Ne jetön e perditshme degjoj nena qe i 

frikesojne femijte e tyre me personazhe tö ndryshme te perrallave, düke menduar 

se do te qetesojne agresivitetin e tyre. Por ndodh e kundörta ato (nönat) nuk 

arrijnö te zbutin agresivitetin e paraqitur, por kultivojne frike dhe dalngadale 

krijohet fobia tek femijte, keshtu qe shume rende do te jete shmangia e fobise se 

paraqitur.

Dhuna ndaj femijeve mund te ushtrohet ne mönyre specifike nö varösi nga 

rradha e lindjes se femijes, gjinia, prejardhja familjare, arsimimi i prinderve etj.

Ndaj cilit fömijö mund te ushtrohet me sö shumti dhuna!?

Ne te shumten e rasteve, prindörit pa qellim te keq, pa vetedije, bejne 
gabime te renda nö edukimin e fömijes sö pare. Si shkaqe qe ndikojne ne 

paraqitjen e dhunes nö familje mund te jene:

Mungesa e pervojös prinderore

Mungesa e taktit pedagogjik

Mungesa e kultures pedagogjike qö nenkupton dijen nee lidhje me 

edukimin, aftesite, shkathtesite dhe shprehjet prinderore
Deshira per ta identifikuar femijen me veten

Ballafaqimi nö vazhdimesi me dukuritö e panjohura

Pritjet dhe kerkesat e shumta ndaj fömijes (injorimi I mundesive, 

interesave, nevojave dhe döshirave tö fömijös).
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SI pasoje e ketyre shkaqeve tek femija paraqitet nervozizmi, pasiguria, 

turpshmeria, frika, femija nuk deshiron tö rritet, oreksi i dobet, süksesi i dobet ne 

shkolie etj.

Keshillat qe mund t'u vijnö ne ndihmS prinderve qö kane femijen e pare 

jane-.

Afrohuni femijes se pare me ndjenja me te relaksuara
Kuptoni se femija nuk eshte prone e prinderve
Respektoni specifikat e personaiitetit te femijes, mundesite, nevojat, 

interesat
Luftoni ankthin prinderor (A.D.Zuna, 2008, fq.43).

Nuk do te thote qe dhuna perfundon dhe ushtrohet vetem tek femija i 

pare. Ajo vazhdon edhe tek femijCt tjere te lindur njeri pas tjetrit. Per shembull tek 

femija i meşem si shkaqe me te theksuara na paraqiten:

Fitimi i pervojes prinderore dhe lirimi nga ankthi
Indiferenca prinderore dhe njekohesisht injorimi i femijes.

"Si femija i pare s'ka"

Gjithashtu edhe ne rastin e femijes se dyte (i meşem), prinderve mund t'u 

japim disa keshilla:

Edhe femija i meşem eshte i pari per veten e tij

Edhe ai e do kujdesin dhe perkushtimin e prinderve
Femijen e meşem mos e trajtoni si me pak te rendesishem per 

familjen.

Tek femija I vogei (i tretl), qe njekohesisht eshte femija me i perkedhelur 

ne familje dhe gjithashtu me i privuari nga obligimet, si shkak per paraqitjen e 

dhunes ndaj tij eshte toleranca e tepruar e prinderve. Me kete tolerance te tyre, ne 

realitet prinderit düke ia kultivuar ndjenjen e papergjegjesise, e bejne me pak 

rezistues ndaj sfidave te jetes.

Ne shembujt e lartepermendur kemi te bejme me dhunen psikike, por nuk 

perjashtohet ushtrimi i dhunes fizike. Shumica e prinderve jane te bindur se here 

pas here femijte e tyre kane nevoje per nje "shuplake''.Ne Fiilim çdo gje ne rregull, 

por dalngadaie pa u hetuar nga prinderit shuplakat shtohen, rrjedhimishte edhe

627



HOXHA, ZENUNI-IDRIZI, MURATI

dhuna. Rezultati i gjithe kesaj eshte nje femij€ me agresiv, me i dhunshem dhe me 

problematik, i çili vazhdimishte i reflekton keto veti ne shogeri

Pra, nga e gjithe kjo mund te konkludojme se sa me pak dhune te 
kultivojme ne familjet tona, aq me e shendoshe do te jete shoqeria jöne dhe me e 

ndritur ardhmeria e te dashurve tane.
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ÖZET

Bir yönetim biçimi olarak demokrasi; ağırlıklı olarak kamu yönetimi ve siyaset 

biliminin konusu olmakla birlikte günümüzde ekonomi, sosyoloji, eğitim gibi bilim 

dallarının yanında işletme yönetimi bilimi açısından da tartışılmakta ve genellikle 

endüstriyel demokrasi, işyeri demokrasisi veya örgütsel demokrasi gibi kavramlarla 

ele alınmaktadır.

Örgütsel demokrasi; örgüt üyelerinin örgütlenme sürecine, örgütteki düzenlemelere 
ve karar verme süreçlerine katılmalarıdır. Çalışanlar karar verme süreçlerine 

katılarak daha yüksek düzeyde örgütsel bağlılık hissetmekte, iş tatmin düzeyleri 

artmakta ve örgütüne karşı yabancılaşması azalmaktadır.

Bu çalışma örgütsel demokrasinin örgütsel yaşam için önemini vurgulamayı 

amaçlayan kavramsal bir çalışmadır. Ayrıca örgütsel demokrasiye yönelişin 

nedenleri, örgütlere katkıları, demokratik örgütler İle demokratik olmayan örgütlerin 

karşılaştırılması yer almakta ve örgütsel demokrasiyi sağlanmanın yolları 

irdelenmektir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel demokrasi, işyeri demokrasisi, demokratik örgütler

GİRİŞ

Demokrasi kamu yönetimi açısından ele alınan bir kavram olmanın dışında, 

temelinde eşitlik ve katılım olan bir yönetim paradigmasıdır. Temel özelliklerinin 

etkisiyle günümüzde yalnızca bir kamu yönetim şekli olmaktan çıkmıştır. 

Günümüzde demokratik tutum, demokratik davranışlar, demokratik hayat vb. 
söylemler ve uygulamalarla sıkça karşılaşılmaktadır. Örgütsel demokrasi kavramı da 

işletme yönetimi açısından uzun yıllardır tartışılan konuların arasında yer 

almaktadır.
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Bilindiği gibi endüstri devrimiyle birlikte fabrikalaşmanın yaygınlaşmasıyla ortaya 
çıkan kötü çalışma koşullan tepkilere yol açmıştır. Böyle bir dönemde işçiler, 
kurdukları sendikalarla haklarını korumaya çalışmışlar, ücretlerin arttırılmasını, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sonrasında da katılım hakkı istemişlerdir. Bu 

gelişmeler endüstriyel demokrasi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Zaman içinde endüstriyel demokrasi kavramı işletme yönetimine katılma, sektör 
düzeyinde katılma gibi boyutlar kazanmış, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra da 

işletmelerin verimlilik düşüncelerinin artması, işçi kuruluşlarının giderek öneminin 
artması, örgüt ve yönetim ilişkilerinin gelişmesi, siyasal demokrasi kavramının daha 
ön planda olmasıyla giderek daha önem kazanmıştır.

Örgütsel demokrasinin ortaya çıkışının temeli olarak kabul edebileceğimiz 
endüstriyel demokrasi kavramı, ülkemizde de endüstriyel demokrasinin uygulama 

modelleri olan, yönetime katılma, birlikte yönetim, özyönetim gibi kavram ve 

uygulamalarla tartışılmıştır. Ancak bunların her birisi gerek tarihsel gelişimleri 
itibariyle gerekse uygulama özellikleri ile geniş birer araştırma alanıdır ve kuşkusuz 

sendikalaşma tarihiyle de birlikte değerlendirilmelidir.

Modern yönetim anlayışında demokratik yönetsel uygulamalar elbette son yıllarda 
ortaya çıkmış değildir. "Bir örgütte üst ve astların amaçları birlikte belirledikleri, 

sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları Amaçlara 
Göre Yönetim" (Koçel, 2003:147-153), "Müşteri isteklerinin tüm çalışanların 

katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak karşılanmasını esas alan Toplam Kalite 
Yönetimi" (Şimşek, 2001:78), "Çalışanlara yardımlaşma, paylaşma, ekip çalışması 

yolu ile kişilerin karar verme haklarını (yetkilerini) artırma ve kişileri geliştirme 

süreci olarak" tanımlanan Personel Güçlendirme Koçel,2003:414) gibi uygulamalar 
çalışanların yönetime ve süreçlere katılmasını teşvik eden örgütsel uygulamalardır. 

Ancak 21.yy'ın demokrasi anlayışı ile günümüz dünyasında çalışanların özelliklerini 

ve beklentilerini dikkate alarak örgüt demokrasiyi tanımlamak farklı bakış açılarının 

gelişmesinde faydalı olabilecektir.

Bu çalışmada örgütsel demokrasi kavramı daha çok günümüz örgütlerinin özellikleri 
ile çalışanların algısına göre ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada örgütsel 

demokrasi kavramının gelişmlne yer verilmekte, örgütsel demokrasiye yönelişin 

nedenleri tartışılmakta ve son olarak örgütsel demokrasinin örgütlere katkıları 

değerlendirilmektedir.
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ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ

Örgütsel demokrasi heterojen bir kavram olmakla birlikte bu kavrama benzeyen 
veya birbirinin yerine kullanılan kavramlar da mevcuttur. Örneğin işyeri 

demokrasisi, ekonomik demokrasi, endüstriyel demokrasi, kendi kendine yönetim, 

çalışan kontrolü, çalışan katılımı gibi. Özellikle örgütsel demokrasi (organizational 

democracy) ile işyeri demokrasisi (vvorkplace democracy) kavramları birbirlerinin 
yerine kullanılmaktadır. Örgütsel demokrasinin endüstrideki tanımı otoriter olmayan 
liderlik tarzından tutun da çalışma şartlarındaki karar mekanizmasında hafif çaplı 
işçi katılımına ve daha geniş anlamda işçilerin kendilerini yönettikleri teşebbüslere 

varana kadar ifade edilebilir (Smith, 1976:276).

Kerr'e (2004:84) göre örgütsel demokrasi: 1. yönetilene karşı sorumluluk, 2. 

katılımda eşit hak, 3. bilginin serbest dolaşımı ve 4. yönetilenin temsili olarak 
tanımlanır. Kurumsal anlamda demokrasi, örgütleri bütün olarak etkileyen 

kararların örgütün tüm üyelerince alınması ve karar alma mekanizmasında örgütteki 

tüm tarafların eşit haklara sahip olması idealini oluşturur. Demokrasi sadece 

hükümet veya devlet şekliyle ilgili değildir. Demokratik ilkeler, herhangi bir örgütün 
ortak karar verme mekanizması ile de ilgilidir (Beetham ve Böyle, 1995:4-8, Çelik, 

2007:32).

Çalışanların çalışma hayatlarını etkileyen konulara eşit olarak nüfus edebilmeleri için 

etkin arayışları anlamına gelen işyeri demokrasisi kavramı Crane ve Matten'e 

(2005:7) göre karar vermede çalışan katılımı, çalışanların şirket yönetim işlemlerine 

dahil edilmesi ve örgütsel strateji belirlenirken birlikte karar alınması gibi konulan 

içerir.

Hoffman (2002:202-211) örgütsel demokrasi uygulamalarında gücün merkez kaç 
olması gerektirdiğini ve çalışanlara kontrol hakkı tanıdığını ifade eder. Örgütsel 

demokrasinin temelinde eşitlik, katılım, tartışma ve konsensüs, paylaşılan örgüt 

değerlerine destek ve insanlığın ortak değerlerine karşı duyulan bir saygınlık vardır.

Weber vd., (2009:5) örgütsel demokrasinin farklı formlarda çalışan katılımı olarak 

tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca katılımın boyutlarını stratejik, taktik ve 

operasyonel kararlara katılım olarak sınıflandırmaktadır.

Basit bir ifade İle işyeri demokrasisi çalışanların işlerinde söz söyleme hakkı olarak 

özetlenebilir. Amerikan literatüründe örgütsel demokrasi - makro, mezo ve mikro 

üzerinde durarak- üç şekilde ortaya çıkar: Yaygın demokratik iş rejimlerinin 

belgelenmesi, işçilerin sahip olduğu ve\veya işçi yönetimli firmalardaki verimlilik ve 
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üretimin saptanması ve üçüncü olarak demokratik işyerlerindeki iş tatmini ve 

çalışanların diğer tutumlarının saptanması (Collom, 2001:3).

Şirket demokrasisi ve paydaş demokrasisi kavramları da demokrasinin işletmelerde 

ele alınmasında karşımıza çıkan diğer kavramlardandır. Şirket demokrasisi şirketle 
ilgili taraflar arasındaki ilişkilerin demokratik ilkelere göre oluşturulması, şirketin 

demokratik ilkelere göre yönetilmesidir (Çelik, 2007: 32).

Paydaş demokrasisinde ise ana unsur çalışan katılımının sağlanarak bunların şirket 
karar verme mekanizmasında yer almasıdır. Freeman'a (1984) göre paydaş 
demokrasisindeki seçmen bütünde tüketici, malı tedarik eden, hissedarlar ve 

çalışanlardan oluşur (akt. Crane&Matten 2005:7). Paydaş demokrasisi daha çok 

şirketteki azınlık ortakların ve diğer paydaşların çıkarlarının çoğunluğun ve 
yöneticilerin sınırsız çıkarları karşısında korunmasıdır. Diğer bir ifade ile paydaşların 

tümünün gereksinimi olan bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun şekilde sunulması 
anlamına gelir ve temelinde etkin bir şekilde çalışan finansal raporlama sisteminin 
var olmasına bağlıdır. Bu şekilde şirketin kamuya açıkladığı finansal tablo ve 
raporlar aracılığıyla paydaşların çıkarları korunabilecektir (Çelik, 2007:178). Diğer 

kavramlardan farklı olarak paydaş demokrasisinin en önemli özelliği işletmelerin 
paydaşlarına karşı finansal açıdan açıklık ve hesap verebilirlik politikalarını 

benimsemesidir. Tabiî ki örgütsel demokrasi için de bu politikalar geçerli olmakla 
birlikte çalışan katılımı daha ön plandadır.

Örgütsel demokrasi kavramına örgütsel davranış bilimi açısından bakıldığında ise 

şunlar söylenebilir:

Şüphesiz örgütsel davranışla ilgili ortaya çıkan "klasik otoriter bürokrasi" 
modelinden uzaklaşan Amerikan ve İngiliz teorileri teşebbüsün ” fikir birliğine 

(konsensusa) dayalı demokratik" modelinden yanadır. Fikir birliğine dayalı 

demokratik örgüt teorisinin açıklanış şekli belki de McGregor'un "Kuruluşlardaki 
İnsan Öğesi" kitabında bulunabilir. Burada savunulan ifade örgütsel verimliliği 

arttırmak adına temeli geleneksel otoriter yönetim ve kontrol modeli olan X teorisi; 

davranışsal varsayımlarını bireysel ve örgütsel hedefleri katılımsal tekniklerle 

otoriter olmayan destekçi kişi merkezli düzlemde daha etkin entegrasyonunu 

sağlamaya yönelik teori Y varsayımlarına dönüştürmektir (Davies, 1967: 271).

Maslovv 'dan esinlenildiğinde ise daha düşük seviyedeki ihtiyaçlar bir kez 

karşılanıldığında kendimizi gerçekleştirme gibi daha yüksek seviyelerdeki 

ihtiyaçların öne çıktığını ve demokratik katılımın bunların takibinde gerekli bir rol 

oynadığı vurgulanır (Johnson, 2006:250).
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Benzer bir eğilim Argyris'in "Şahsiyet Ve Organizasyon" kitabında da görülmektedir. 

Burada bireyin arzuları ile örgütün hedefleri karşılıklı olarak birbirlerine yardım 

edecek şekilde entegre olmuştur ki sonuçta bireyin psikolojik sağlığı ve örgütün 

verimliliğinin sağlanması söz konusudur (Davies, 1967: 271).

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİYE YÖNELİŞİN NEDENLERİ

Demokratik ilkelerin iş dünyasında önemli bir rol oynaması gerektiği düşüncesi uzun 
ve tartışmalı bir tarihe sahiptir. Bununla birlikte örgütsel demokrasiye son 20 yıldır 

gelişen bir ilgi sözkonusudur. Baskın ve küresel ekonomik çevrelerdeki önemli 
değişimler, örgütler içinde gücün yeniden dağılımını gerektiren yeni iş modellerini 
ortaya çıkartmıştır. Demokratikleşmiş örgütlerin doğası ve şekli hakkında farklı 
görüşler olmasına rağmen, aşağıdaki ilkelerde olduğu gibi bazı görüş birlikleri vardır 

(Butcher&Clarke, 2002:36):

• Örgütsel kararlar için gücü ve sorumluluğu daha fazla devretme, daha az 

liderlik ve kendi kendini organize eden birimler.

• Yaygın içsel ve dışsal çıkarların kabulünün yapıdan çok başarılı ilişkiler 

fonsiyonuna dayanması.

• Bireysel katılıma, bilgiye ve liderliğe bağlı olarak örgütsel aktivitelerin 

psikolojik sahipliliğinin yüksek seviyede benimsenmesi.

Bu ilkeler sadece demokratik değerlerin iyi niyetli uygulamasının sonucu olarak 

doğmaz. Daha doğrusu, çok gerçekçi iş zorunluluklarına birer cevaptırlar. Teknolojik 

gelişme, yenilik, küreselleşme ve iş ahlakına artan ilgi yönetim yaklaşımını bu tür 

ilkelere yönelmeye zorlamaktadır (Butcher&Clarke, 2002: 37).

Batı kültüründe derinlemesine kökleşen demokrasi fikri, hızlı bir şekilde küresel, 
politik ve ayrıca sosyal bir ideal oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle gelişmiş 

ekonomilerde baskın olan örgütlerin demokratik değerlere ve uygulamalara ilave 

edilen doğal düzenlemeler olarak gözlenmesi şaşırtıcı değildir. Böyle toplumlarda 

emir-komuta hiyerarşilerini oluşturan kurullar ve statü farklılıkları çağdışı ve hatta 

işlevsiz görülebilir. Daha profesyonel ve eğitimli işgücünü, değişen durumları bilinçli 

bir şekilde adapte etme ihtiyacı ve serbest çalışma ilişkilerine artan yönelimin hepsi 

çalışma alanlarının demokratiklik kavramı ve onu oluşturan çalışma örgütleri 

üzerinde tartışılmaktadır. Bazı gözlemciler gerçekte örgütlerde demokratik 

değerlerin ve uygulamaların benimsenmesinin politik ve hatta ahlaki olarak 

kaçınılmaz olduğu sonucunu çıkarmıştır (Kerr, 2004:81).
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Günümüzde örgütsel demokrasiye yönelişin sebepleri şöyle açıklanabilir (Diener, 

2011:180):

1. İnternet Ve Teknoloji: İnternet, bloglar, twitter, facebook gibi sosyal medya 

araçları iletişim ve bilgi paylaşımı için yeni teknolojilerdir. Bu teknolojilerin etkisi 
olarak çalışanlar işlerinde kararları etkilemek ve seslerini duyurmak isterler.

2. X ve Y Kuşağı: Sosyal bilimciler açısından 1946-1960 yıllan arasında doğanlar 

patlama kuşağı; 1961-1980 yılları arasında doğanlar X kuşağı ve 1981-2000 yılları 
arasında doğanlar ise Y kuşağı olarak tanımlanmaktadır (Önder, 2009). 2001 ve 

sonrasında doğanlar Z kuşağı\Milenyum kuşağı olarak ifade edilir. Araştırmalar 
Türkiye'deki nüfusun % 22' sinin Y kuşağı olduğunu göstermektedir. Bu kuşakta 

doğanlar özellikle özgürlük peşinde koşup her zaman arkadaş gruplarıyla birlikte 
olmaya gayret etmektedirler. "Online" yaşayan bu kuşak zamanlarının büyük bir 

bölümünü monitör karşısında geçirmektedir. Y kuşağında doğanlar kendilerini kısa 
bir süre içinde yönetici pozisyonunda görmeyi arzu etmektedirler. İş konusunda 
seçici davranırken bir çoğu kendi işlerini kurmak istemektedirler. îşgören devir 

hızını düşürmenin tek yolu, Y kuşağını anlamaktan geçer. Otorite kelimesini çöpe 

atıp, daha çok arkadaş gibi ve mutlaka takım odaklı anlayış gerekmektedir. Onların 
isteklerini anlamak, istedikleri başarıyı elde etmelerine destek olmak ve bu desteği 

verirken çalışanın işe katkısını sağlamak ve ne kadar değerli olduklarını hissettirmek 

Y kuşağından maksimum verim sağlamada önemlidir (Çam, 2009:1).

3. Wall Street Tepkisi: Yakın zamanda Enron olayında olduğu gibi insanlar hızlı 

yükselişi ve ani düşüşü olan iş modellerinden bıkmıştır. Son dönemdeki şirket 

skandallan güçlü duyguları ve kurumların ilerleyişini sarsmış görünmektedir. Bu 

trendlerin etkisi olarak yeni yasalar ve şeffaflık gerektiren düzenlemeler ve hesap 
verebilirlik iş yerlerinde yeniden şekillenecektir.

4. Siyasi Geçişler: Son 15 yıldır siyasal olarak demokrasiyi benimseyen ülke 
sayısında büyük artış olmuştur. Daha fazla ülke demokratik hale geldikçe, işletmeler 

için de kendi emir komuta ve kontrol yapılarından örgütsel sistemlerini yeniden 

düşünmek için baskı oluşacaktır. Bu trendin etkisi olarak çalışanlar seslerini 

duyurmak isteyecektir.

5. Anlam Arayışı: İnsanlar giderek artan işlerinde sadece çalışmayı değil, aynı 

zamanda önemli olmayı da isterler ve farklı iş yaptıklarını hissetmek isterler. Bu 

trendin etkisi olarak çalışanlar işlerinde anlam bulmayı bekleyeceklerdir.

6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmeler giderek kurumsal sosyal sorumluluk 

fikrini, bilinçli kapitalizm ve üçlü kar hanesi (finansal, sosyal ve dış ortam) fikrini 
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benimsemektedirler. Büyüyen trend ile bağlantılı olarak işyerinde demokrasi 
dördüncü bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.

7. Demokrasi Yaşam Stili: Bugün internet üzerinden favori müziğinize oy 
verebiliyorsunuz, açık kurs projesine katılabiliyorsunuz veya arkadaşınızın 

tasarladığı tişörte oy verebiliyorsunuz. Yaşam tarzı haline gelen katılım olgusu 

medyadan müziğe, eğitimden modaya kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 
trendin etkisi ile çalışanlar işlerinde de günlük yaşamdaki demokratikleşmeyi 

beklemektedirler.

8. Kadınsı değerler: Duygusal zeka, açıklık, işbirliği, doğruluk gibi tanımlanan 
kadınsı nitelikler günümüzde hem kadınlar hem dc erkekler tarafından 

benimsenmiştir. Bu nitelikler aynı zamanda örgütsel demokrasi uygulamalarında 

karşımıza çıkmaktadır.

Bu sekiz eğilimin yeni dönemde iş ortamlarına hızlı ve radikal bir değişimi getirdiği 

ileri sürülmekte ve demokrasi uygulamalarının örgütlerde sadece iyi bir fikir 

olmaktan çıkıp aynı zamanda bir zorunluluk haline geldiği vurgulanmaktadır 

(Diener, 2011:182).

Butcher ve Clarke (2002: 37) ise örgütsel demokrasinin gelişimine etki eden 

faktörleri şöyle sıralamaktadır:

• Charles Handy çalışanların örgütsel varlıklar ya da insan kaynağı olarak 

değil de gittikçe artarak "gönüllü kulüp üyeleri" olarak muamele görmek 

istediklerini İfade etmektedir.

• Müşterilere özel hizmet veren iş birimlerinin ortaya çıkması, müşteri

ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezlerin güçlerini azaltmıştır.

• Örneğin biyoteknoloji gibi endüstrilerde ürün gelişimi dünya çapında

binlerce bilim adamının bilgi ağına bağlıdır. Demokratikleşme geçirgen olan 

örgütsel sınırlara olan ihtiyaçla ve bazen hep birlikte kaldırılarak 

yürütülmektedir.

■ Örneğin John Levvis'in temel ortak olduğu U.K Şirketi gibi örgütlerde tüm 

çalışanlar hisse sahibidir. Her ne kadar bazen belirli yönetim seviyelerinde 

kısıtlansa da pay sahipliği planları günümüzde çok yaygındır.

• Kurumsal olarak demokratikleşme, çalışanı koruma, katılım ve iletişim 

dünya çapında yaygınlaşmaktadır.
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Harrison ve diğerlerine göre (2004) örgütsel demokrasi; örgütün üyelerinin 

düzenleme ve yönetim aşamalarında yer almaları demektir (akt. Yazdani, 2010:54). 

Ekonomik örgütlerdeki demokratik sürecin görevi ekonomik değer üretmektir. 

Örgütün yapısı, günlük işlevi, politikası ve prosedürü bir sonun tamamlanmasıyla 

başlangıç kazanır. Bu bağlamda demokratik sürecin görevi; girdilerin çeşitliliğini 

arttırarak karar çıktısını iyileştirmek ve katılım yoluyla çalışanları karar vermeye 

teşvik etmektir (Kerr, 2004:85).

Deiner (2011:178) örgütsel demokrasinin sadece Amerikan idealleri değil, örgütsel 
strateji olduğunu; sadece görüş birliği değil, karşılıklı-ikili iletişim olduğunu; 
yöneticilik yapma yerine liderlik yapmayı benimsediğini; her şeyi oylama yerine 

önemli konularda katılıma devam etme olduğunu; finansal, sosyal ve iç çevre ile 
birlikte dış çevreyi de dikkate alan bir strateji olduğunu ifade etmektedir.

London School of Economics Profesörlerinden Lynda Gratton (2004) yayınlanan 
Demokratik Şirket (The Democratic Enterprise) başlıklı kitabında bir işletmenin 
ancak özgürlük, esneklik ve bağılılıkla başarıya ulaşabileceğini savunmaktadır. 

Gratton'a göre günümüzde şirketler bilgi temelli yönetilmeli, ekip çalışması gibi 

uygulamalar emir-komuta yapılarının yerini alarak, İnsanlar arasındaki yapay 
sınırları ortadan kaldırmalıdır, e-posta, internet ve tüm bilgi teknolojilerinin son on 

yılda dünyadaki iletişim biçimini değiştirdiğini söyleyen Gratton, herkesin her anda 

dilediği bilgiyi alabileceği bir ortamda tek çözümün demokrasi olduğunu 
belirtmektedir. Bu yaklaşıma göre çalışanlar birbirlerine adil davranmalı, bilgi ve 
görgülerini paylaşmalıdırlar. Projeler için bir araya gelen gruplar, tüm enerjilerini 

sorunu en kısa zamanda ve en doğru biçimde çözmek İçin harcamakta ve birbirlerini 

desteklemektedirler. Böylece hiyerarşiye, baskıya ve hesap sormalara gerek 
kalmadan herkes sorumluluğunun bilincinde olarak gruba katkıda bulunmaktadır 

(Milliyet Gazetesi, 17.07.2004).

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLERE KATKILARI

Örgütsel demokrasi uygulamalarının örgütlere katkıları konusunu pek çok yazar 

farklı açıdan ele almıştır. Genel olarak örgütsel demokrasinin çalışanlar üzerindeki 

ayrımcılığa, yabancılaşmaya, verimliliğe, motivasyona, iş tatminine, adalet ve 
eşitliğe, performansa olan olumlu katkıları incelenmiştir.

İşyeri demokrasisinin örgütsel verimliliğe katkısını, katılımın daha iyi kararlar 

vermeyi sağladığını iddia eden Sosyal Bilimciler ortaya koymuştur. Lansbury'e 

(2009:600) göre işyeri demokrasinin ne olduğuna ilişkin farklı tartışmalar ortaya 

çıksa da bunları üç farklı başlık altında toplamak mümkündür: birincisi verimlilik, 
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İkincisi adil muamele ve üçüncüsü ise neden bu yolu takip etmemiz gerektiğini 
belirten insani sebepler. Lansbury (2009:600-601) birinci maddede yapılan 

araştırmalarda katılımın verimi arttırdığını ifade etmektedir. İkinci madde için ise 
karar mekanizmasına farklı kesimlerdeki paydaşların da girmesini savunur ve insani 

boyutta katılım ile çalışanların kendine değer verdiğini ve kendini gerçekleştirdiğini 

ifade eder.

Robert Dahi (2001:249-253) işyerindeki demokrasinin iddia edildiği gibi verimliliği 

engellemediğini aksine demokratik ortamlardan da mutluluk, refah, insanın iyiliği 
vb. gibi büyük sonuçlar çıktığını vurgulamıştır. Verimlilik nadir yeteneklerle ve 

çalışanların karar verme mekanizmasına katkılarıyla sağlanabilir. Firmalardaki bilgi 
ve fikir akışı ise firma yönetiminin daha tabana yayılan, daha az hiyerarşik daha 

kooperatif olması ile sağlanır.

Bowles ve Gintis (1993:92-94, akt.Johnson, 2006:251) bir demokratik firmanın 

demokratik olmayan muadili ile karşılaştırıldığında üç ekonomik verimlilik kazanımı 

sunduğunu söyler. Birincisi çalışanların kararlara katılmaları ve kendi emeklerinin 

karşılığı olan ürüne sahip olmalarından kaynaklanan yabancılaşmayı azaltması gibi 
önemli motivasyonel uygulamaları olup katılım etkisi yaratmasıdır. İkincisi 

hiyeraraşik bilgi ve kontrol sistemleri İle bağıntılı olarak çalışanların birbirlerinin 

görev davranışını gözlemlemede daha verimli ve etkin olduğudur. Çalışanlar da 

diğer çalışanların çalışma seviyeleri ile ilgilenirler. Böylesi yenilikler firmanın 

koordinasyon problemlerine etkin bir çözüm üretir ve iş tatminini arttırır. Eğer 

yeterince yüksekse finansal harekete geçiriciler bir kontrol vasıtası olarak 

önemlerini sadece kaybetmekle kalmaz, bunun yanında hiyerarşik yapılar 
tamamıyla terk edilmese de önemini kaybetmiş olur. Üçüncü ise hiyerarşik iş 

gözlemleme sistemlerini bir kenara bırakarak yapılan fırsat maliyeti tasarrufları 

artan işçi ücretlerini yeniden dağıtımı yapılarak teşvik edici-özendirici ücret etkisini 

yaratmasıdır. Sonuçta sadece demokratik firma daha az girdi ile eşit seviyelerde 

üretim sağlamakla kalmaz, fakat bunu daha az tehlikeli yönetim biçimleri ile 

başarabilir.

Aynı şekilde Block (1993) demokratik örgütlerin daha rekabetçi oluşu üzerinde 

durur. Çünkü bunlar yenilikçi iş süreçlerine, mal ve hizmetle sonuçlanan yeni bilgiye 

ulaşırlar. Bundan dolayı işin yapımı İle yönetiminin yeniden entegrasyonu Block'un 

iddia ettiği gibi insan ruhu için en iyi ekonomik verimlilikle entegre olur. Çünkü 

demokratik örgütler yeniliklere ayak uydurmayı ve günlük ihtiyacı karşılamayı en 

iyi şekilde gerçekleştireceklerdir (Johnson, 2006:251).
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Collom'a (2001:2-27) göre İse demokratik iş rejimleri işyerinde ırk ve cinsiyet 

temelli ayrımcılığı düşürme potansiyeline sahiptir ve iş yeri demokrasisini işçilere 
yetki vermek ve yabancılaşmayı aşmak için bir yol olarak görür. Aynı zamanda 

sendikaları güçlendirmek ve örgütlü olmayanlara bunların çekiciliğini arttırmak için 

bir yol olarak da görülebilir. Bu bir demokratik haktır. Artarak çoğalır ve daha fazla 

siyasi katılım gerektirir. Ayrıca katılım " iş zenginleşmesi" tasarımlarıyla "takım" 
çalışmalarına hız vermiştir. Böylesi bir çalışan otonomisi çalışanın işyerine 

yabancılaşmasını azaltır ve gerek psikolojik gerekse ideolojik olarak çalışanları 

işlerine ve firmalarına entegre eder. İşyeri demokrasisi çalışanlarına üretimde yetki 
tanır. Çalışanlar demokratik güveni katılım yoluyla kazandıkça kendi geleceklerini 

kontrol altında tutmaları yaygınlaşır. Sonuçta kontrol tüm ekonomi seviyesine 
ulaşır. Gerçek işyeri demokrasisi ile yönetimin hedefleri arasındaki en önemli fark, 

demokrasi olan iş yerlerinde daha fazla sosyal değişim gerçekleşirken, diğerlerinde 

yönetim sadece kendi amaçlarına hizmet etmektedir.

İşyeri Demokrasi Birliği ile birlikte yapılan Zogby'nin uluslararası anketi her dört 

Amerikalıdan birinin diktatörlük içinde çalıştığına inandığını ortaya koymaktadır ve 

katılımcıların %80’i eğer işlerinde daha fazla özgür olurlarsa daha iyi iş 

yapacaklarına inanmaktadırlar (Zogby,2008, akt. Diener, 2011:177).

Örgütlerde demokratik ilkeleri uygulama şu olumlu sonuçlan yaratır ( Diener, 2011: 

176):

• Demokratik iş yerlerinde çalışanlar daha huzurludur ve dolayısıyla bu 

müreffeh toplumun inşasına katkıda bulunur

• Demokratik işyerleri daha sağlıklıdır
• Demokratik işyerleri daha demokratik vatandaşlar yaratır.

• Demokratik işyerleri insan gelişimine katkıda bulunur:

Örgütsel demokrasinin diğer katkıları ise şöyle sıralanmaktadır (a.g.e.,178):

• Verimlilik, karlılık, üretkenlik ve satışlar artar.

■ Müşteri hizmetleri iyileştirilir.

• Üst düzey yetenekleri elde tutma kolaylaşır.

• İşgücü devir oranı ve devamsızlık oranı azalır.

• İletişim ve güven seviyesi artar.

■ Daha yüksek seviyede inovasyon sağlanır.

• Daha yüksek seviyede memnuniyet sağlanır.

• Pazar değişimlerine karşı adaptasyon yeteneği gelişir.
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SONUÇ

Sonuç olarak işletme yönetimine demokrasi penceresinden bakmak pek çok 
kavramı ortaya çıkarmıştır ve bu kavramların birbirlerinin yerine kullanıldığı da 

görülmektedir. Bu durum tıpkı demokrasi kavramında olduğu gibi tek ortak bir 

tanımın yapılmasını imkansız hale getirmiştir. Fakat bu tanımlamalardaki dikkat 
çeken en önemli ortak nokta çalışanların kararlara katılımıdır. Modern yönetim 

anlayışında çalışanların katılımını teşvik eden pek çok uygulamadan söz etmek 

mümkündür. Ancak daha önce de belirtildiği gibi günümüz dünyasınında yaşanan 
ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerin etkilediği demokrasi anlayışı 
örgütsel yaşamı da yeniden düşünmemize neden olmaktadır.

Gerek işletmeler gerekse çalışanlar açısından taşıdığı potansiyeller dikkate 

alındığında örgütsel demokrasi kavramının; devlet, sendikalar, akademisyenler, iş 
dünyası gibi aktörler tarafından ele alınmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

Örneğin ülkemizde akademisyenlerin örgütsel demokrasi ile örgütsel yaşamın çeşitli 

olgularının (örgütsel performans, verimlilik, yabancılaşma, iş tatmini, örgütsel 
adalet algısı, örgütsel bağlılık, örgütsel stres vb.) ilişkisini ortaya koyacakları 

ampirik çalışmaların iş dünyasına yararlı bulgular sağlayacağı inancındayız.
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STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN TAMAMLAYICISI OLARAK 

STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI1
Öğr. Gör. Harun GÜMÜŞ2

Öğr. Gör. M.Yasir ALTINTOP3

ÖZET

İşletme Bilgi Sistemi, işletme yönetimlerine karar alma sürecinde gerekli bilgi 
desteğini sağlayan bütünleşik bir sistemdir. İşletme Bilgi Sisteminin alt sistemleri 

olan Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama Bilgi Sistemi, stratejik yönetim temelinde 

işletmelerde etkileşim halinde çalışan ve birbirlerinden ayrı olarak düşünülemeyen 

bilgi sistemleridir. Stratejik yönetim çerçevesinde işletmelerin stratejik kararlarını, 
yönetim muhasebesi verileri ile almalarına olanak sağlayan Stratejik Yönetim 

Muhasebesi, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama Bilgi Sisteminin ürettiği 

bilgilerden yararlanmaktadır. Bu bağlamda Stratejik Yönetim Muhasebesi uygulama 

sürecinde bu alt iki bilgi sistemini, stratejik kararlara yönelik olarak birleştiren 

Stratejik Pazarlama Muhasebesi, Stratejik Yönetim Muhasebesinin tamamlayıcısı ve 

ayrılmaz bir unsurudur.

Anahtar Kelimeler: İşletme Bilgi Sistemi, Yönetim Muhasebesi, Stratejik Yönetim 

Muhasebesi, Stratejik Pazarlama Muhasebesi.

GİRİŞ

Küreselleşme olgusunun giderek yerleşmesiyle, ekonomik ve finansal liberalizasyon 

sürecinin hız kazanmasıyla ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hıza 

ulaşmasıyla işletmeler arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu yoğun 

rekabet ortamında işletme fonksiyonlarının eşgüdüm halinde çalışmasını sağlayan 

ve üst yönetime karar alma sürecinde nitelikli bilgi üreten İşletme Bilgi Sistemi, 

İşletmelerin karar alma süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.

Bütünsel olarak İşletme Bilgi Sistemi, Üretim Bilgi Sistemi, Pazarlama Bilgi Sistemi, 

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Finansal Bilgi

1 Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, mustafa.kirll@cbu.edu.tr
2 Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, harun.gumus@cbu.edu.tr
3Celal Bayar üniversitesi, Ahmetli MYO, yasir.altintop@cbu.edu.tr
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Sistemlerinden oluşmuş olup; bu alt sistemler birbirinden bağımsız olmayıp, İşletme 

Bilgi Sisteminin ihtiyaç duyduğu bilginin üretimini sağlamak amacıyla ilişki 
içerisindedir(Dinç ve Abidoğlu, 2009: 162). Stratejik yönetim, günümüzdeki yoğun 

rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve sürekli değişen 
çevresel koşullara ayak uydurabilmeleri için gerekli yönetim anlayışıdır.

İşletmeler arası rekabetin giderek küresel boyuta taşınması, üretim 

teknolojilerindeki hızlı değişim, bilgi teknolojilerinin kullanımının artması ve müşteri 
odaklı pazarlama anlayışının işletme yönetimlerinde vazgeçilmez bir unsur haline 

gelmesiyle Geleneksel Yönetim Muhasebesi anlayışı önemini yitirmiş; stratejik 

yönetim temelinde, stratejik karar alma sürecinde işletme yönetimlerinin ihtiyaç 
duyduğu gerekli ve nitelikli bilgileri sağlayan Stratejik Yönetim Muhasebesi ağırlık 
kazanmıştır.

1. İŞLETME BİLGİ SİSTEMİNİN ALT SİSTEMLERİ OLAN MUHASEBE BİLGİ 

SİSTEMİ VE PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ

İşletmelerde eşgüdüm halinde çalışan bilgi sistemleri, etkin ve verimli 

kullanıldığında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. İşletme Bilgi 

Sistemi, departmanlarda kullanılan bilgi sistemlerinin veri toplama, kaydetme, 

işleme ve raporlama yardımıyla bilginin karar süreçlerinde kullanılmasına olanak 
sağlayan bütünleşik bilgi sistemlerinden oluşur(Hicks, 1993: 2). İşletme Bilgi 

Sistemleri işletmeler üzerinde üç önemli role sahiptir; işletme faaliyet ve 

süreçlerinin desteklenmesi, yönetici ve çalışanların karar verme konusunda 

desteklenmesi ve rekabet üstünlüğü getirecek stratejilerin desteklenmesi (O'Brien 
ve Markas, 2008). Şekil l'de, İşletme Bilgi Sistemlerinin üç temel rolü ve diğer bilgi 
sistemleri ile ilişkisi gösterilmektedir:
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Şekil 1: İşletme Bilgi Sistemi

Kaynak: (Besler, 2009: 29).

İşletme Bilgi Sisteminin alt unsurlarından Pazarlama Bilgi Sistemi, pazarlama 
planlaması ve örgütlenmesi, pazarlama personelinin hedef pazara yöneltilmesi, 
pazarlama etkinliklerinin uyumlaştırılması ve denetlenmesi konularında pazarlama 
yönetimine veri sağlayan, veriyi işleyen, bilgi üreten, aktaran ve depolayan 
bütünleşik bilgi slstemidir(Şahin, 2009: 185). Günümüzde pazarlama çevresinin 
hızlı değişimi ve işletmeler arası artan rekabet, gerçek zamanlı bilginin önemini 
arttırmıştır. İşletmeler, alıcıların farklı tarz ve özellikte olan tepkilerini ve diğer 
niteliklerini tahmin etmek ve pazarlarını genişletebilmek adına daha fazla doğru ve 
güncel bilgiye hızla ulaşabilmelidir(Kotler, 2003: 122). Pazardaki bu değişim ve 
gelişmeler Pazarlama Bilgi Sisteminin ne denli önemli olduğunu ve Muhasebe Bilgi 
Sistemi İle koordlneli yürütülmesi gerektiğini göstermektedir.

Muhasebe Bilgi Sistemi ise pazarlama, üretim, finans, Ar-Ge, halkla ilişkiler ve insan 
kaynaklarında kullanılan bütünleşik bilgi sistemlerinden elde ettiği verileri (Dinç ve 
Abidoğlu, 2009: 167), muhasebe kayıt sürecinde İşletme yöneticilerinin karar 
vermelerinde etken bilgilere dönüştürür. Muhasebe Bilgi Sistemi, finansal ve 
yönetim-maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebeleri de içine alan daha geniş 
bir kavram olmakla birlikte, muhasebe sistemi ve organizasyonundaki tüm işlevleri 
içererek stratejik kararları destekler(Gökdenlz, 2005: 87).
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2. STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

Geleneksel muhasebe anlayışının karar aşamasında dış çevre koşullarına yeterli 

önemi vermemesi ve üretim maliyetlerinin ayrıntılı tespiti için doğru stratejilerin 

belirlenme zorunluluğu, Stratejik Yönetim Muhasebesine gereksinimi ortaya 

koymuştur. Literatürde Stratejik Yönetim Muhasebesinin genel kabul görmüş bir 

tanımı bulunmamaktadır. Stratejik Yönetim Muhasebesi, stratejik kavramlardan 

yola çıkarak strateji ufkunu yakalayabilme gayreti içerisinde olan bir işletmenin 
yönetim muhasebesi yaklaşımına verdiği önemdir(Titiz ve Çetin, 2000: 130). 

Stratejik Yönetim Muhasebesi; stratejik yönetim faaliyetlerini ve kararlarını 
desteklemenin yanında, maliyet ve fiyatların göreceli düzey ve eğilimlerini, üretim 

ve satış kapasitelerini, pazar paylarını, nakit akışı ve işletmenin kaynak talepleri ile 
ilgili işletme stratejilerine ilişkin yönetim muhasebesi verilerinin sağlanması ve 

analizi olarak tanımlanmaktadır(Ergin, 1997: 17; Terzi, 2006: 45).

Stratejik Yönetim Muhasebesinin, kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi ve 
işletmenin stratejik yönetim çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflere 
ulaşabilmesinde başarılı olabilmesi için sağlıklı verilere gereksinimi vardır. Bu 

bağlamda Muhasebe Bilgi Sistemi, Stratejik Yönetim Muhasebesine girdi oluşturacak 

verileri etkin bir şekilde sağlamalı, gerekirse Stratejik Yönetim Muhasebesinin 

yorumladığı verileri tekrar girdi olarak kabul edip, işleyerek veri akışını işlevsel bir 

şekilde yürütmelidlr.

3. PAZARLAMA MUHASEBESİ KAVRAMI

Günümüz artan rekabet ortamında, piyasa değerini arttırmak ve başarılı olmak 

isteyen işletmeler, geçmiş dönemlerdeki satışları ile ilgili muhasebe verilerini, 
gelecek dönemlere ilişkin pazarlama programlarını planlamak için analiz etmektedir. 

İşletme üst yönetimleri, muhasebe verilerinden yalnızca finansal kararların 

alınmasında değil; aynı zamanda pazarlama, üretim, insan kaynakları, araştırma- 
geliştirme ve stratejik kararların alınmasında da yararianmaktadır(Yılmaz'dan 

aktaran Ömürbek, 2003: 167). İşletme fonksiyonları arasındaki bu karşılıklı 

etkileşim, stratejik yönetim temelinde İşletme Bilgi Sisteminin etkinliğini arttırarak 

karlılığı olumlu etkilemektedir.

Yukarıda açıklanan muhasebe verilerinin pazarlama programlarının planlanmasında 

analiz edilmesi olgusu ve bu şekilde muhasebenin pazarlama kararlarında kullanımı, 

işletme literatüründe Pazarlama Muhasebesi kavramının ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Pazarlama Muhasebesi Kavramı, işletme literatürüne Alman 
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akademisyen Köhler tarafından kazandırılmıştır (Badem ve Fırat, 2011: 78). 
Pazarlama Muhasebesi, malın depoya giriş anından alıcılara ulaştırılıp paraya 
çevrilinceye kadar geçen zaman süresi içerisinde ortaya çıkan maliyet bilgilerinin 
nelerden oluştuğunu saptayan, analiz ve yorumunu yaparak maliyetlerin 
düşürülmesi için yöneticilere önerilerde bulunmayı amaç bilen işlemler bütünü 
olarak tanımlanmaktadır(Akdoğan'dan aktaran Badem ve Fırat, 2011: 79). Bu 
bağlamda Pazarlama Muhasebesinin temel fonksiyonları aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir (Ceran ve İnal, 2004: 67):

i. Maliyetlerin saptanması ve ölçülmesi,

ii. Maliyetlerin analizi ve kontrolü,

iii. Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi.

Pazarlama muhasebesi, mamulün alıcılara ulaştırılıp paraya çevrilmesi için gerekli 
olan pazarlama işlevlerine ilişkin maliyetleri saptamakta ve bu maliyetleri alıcılar, 
satış bölgeleri, mamuller, dağıtım kanalları ve sipariş hacimleri gibi uygulama 
alanlarına göre incelemekte ve böylece maliyet bilgilerinin saptanması ve 
maliyetlerin kontrolünü sağlayarak yöneticilere planlama ve özel kararlarda 
yardımcı olmaktadır(Akdoğan'dan aktaran Badem ve Fırat, 2011: 79). Pazarlama 
Muhasebesinin yoğunlaştığı konular aşağıdaki gibi örneklendirilebilir( Wieder' den 
aktaran Ceran ve tnal, 2004: 65) :

I. Pazarlama kararları üzerinde maliyet dağıtımı ilkelerinin etkileri,

il. Katkı payı yaklaşımının önemi,

ili. Sorumluluk muhasebesi,

iv. Bütçenin önemi, özellikle reklam bütçesi ve ürün geliştirme bütçesi(bu ilişki 
içerisinde sıfır tabanlı bütçelemenin gerekliliği),

v. Planlanan ve tahmin edilen satış değerlerin hazırlanması.

4. STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN TAMAMLAYICISI OLARAK 

STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ

İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi ile Pazarlama Bilgi Sistemi etkileşim halinde 
çalışmakta olup, Muhasebe Bilgi Sistemi sadece maliyeti ölçme ve kontrol etmenin 
ötesinde, organizasyonun genel verimliliğini artıracak, esnek otomasyonu İdare 
edecek bir hale dönüşmüş; ayrıca Muhasebe Bilgi Sistemi daha yüksek kaliteyi 
sürdürmenin, tüketici tatmini, ürün değişkenliği, pazarlama, dağıtım maliyetleri gibi 
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endirekt maliyetlerin stratejik etkileri üzerinde de bilgiler sunar hale 
gelmiştir(Sriram, 1995: 36).

Stratejik yönetimde, işletmelerin pazardaki rekabetçi durumlarının devamlılığının 

sağlanması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimde bu amaçlara 

paralel bir şekilde stratejik hedeflerin ortaya konması Stratejik Yönetim Muhasebesi 
tarafından sağlanan bilgi ile mümkündür. Bu bağlamda rakiplerin maliyet yapısının 

bilinmesi, fiyatlama stratejileri ve rakiplerin pazar payları gibi bilgiler, işletmenin 
rekabet avantajı kazanmasını sağlayacaktır (Demir, 2008: 14).

Stratejik Yönetim Muhasebesi, geleneksel yönetim muhasebesi anlayışından farklı 
olarak sadece işletme içi finansal verilerle sınırlı kalmayıp, hem işletme içi hem de 
işletme dışı finansal ve finansal olmayan verileri inceleyerek, işletmelerde Önemli 

stratejik kararların alınmasında ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı bilgi kaynağını 

yöneticilere sağlamakta ve bu bağlamda, Stratejik Yönetim Muhasebesinin 
işletmelerde stratejik kararların alınmasındaki rolünün önemi ortaya çıkmakta; 

ayrıca Stratejik Yönetim Muhasebesinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesi 
ve pazarlama yönetimi arasındaki etkileşimi arttırmakta ve geleneksel yönetim 

muhasebesinden farklı olarak işletme dışına odaklanan Stratejik Yönetim 

Muhasebesi tarafından gerçekleştirilen çeşitli analizler ve veri toplama teknikleri, 

pazarlama karması ile ilgili verilecek kararlarda önemli faydalar

sağlamaktadır(Oktay, 2008: 8). Stratejik Yönetim Muhasebesi, ekonomik, sosyal, 

kültürel ve teknolojik gelişmelerin işletmeler üzerindeki finansal etkilerine,

rakiplerin maliyet yapılarına, fiyatlarına, pazar paylarına, üretim ve satış 
kapasiteleri ile işletme kaynaklarının pazarın gelişimine karşılık verebilme
yeteneğine ilişkin bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve üst 
yönetime raporlanmasını amaçlamaktadır (Acar ve Alkan, 2003: 233).

Pazarlamada muhasebenin karar almaya yönelik olarak kullanılması anlamındaki 

Pazarlama Muhasebesi, pazarlamada karar almayı desteklemekte ve işletmelere 
rekabet gücü kazandırmada rakip işletmeler hakkında işletmeye pazarlama 

açısından önemli bilgiler sağlamaktadır. Stratejik Pazarlama Muhasebesi ise, 

stratejik pazarlama kararları ve kontrolleri için bilgi temelinin iyileştirilmesi amacıyla 

maliyet muhasebesinin kullanımına dayanmakta olup; stratejik pazarlama, stratejik 

yönetimin bir parçası olduğundan Stratejik Pazarlama Muhasebesi de, Stratejik 

Yönetim Muhasebesinin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak kabul 

edilmektedir(Ceran ve Bezirci, 2011: 110)
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Stratejik Yönetim Muhasebesinin tamamlayıcısı olarak Stratejik Pazarlama 
Muhasebesi, İşletmenin pazarlama, satış, üretim ve tedarik, Ar-Ge gibi faaliyetlerin 
dolaylı olarak analizi konusu üzerinde yoğunlaşan, işletmede stratejik pazarlamanın 
görevlerinden ortaya çıkan, stratejik pazarlama kararlarına ve pazara İlişkin yoğun 
bilgi gereksinimini karşılamayı ön plana çıkaran muhasebe olarak tanımlanmaktadır 
(Ceran ve Bezirci, 2011: 111).Stratejik Yönetim Muhasebesi, İşletme içindeki tüm 
değer meydana getiren süreçlerle, işletme dışı süreç ve faaliyetlerle ilgili uygun ve 
tutarlı bilgileri stratejik işletme yönetimi çerçevesinde sağlamakta, stratejik kararlar 
için gerekil olan bilgileri muhasebeden alarak bilgi ihtiyacı olanlara işleyerek 
sunarken; Stratejik Pazarlama Muhasebesi ise işletmenin pazarlama ve satışla ilgili 
tedarik, üretim, Ar-Ge gibi faaliyetlerinin dolaylı analizi üzerinde 
yoğunlaşmaktadır(Ceran ve Bezirci, 2011: 111). Stratejik pazarlama kararları, 
stratejik ürün, yeni ürün geliştirme, stratejik fiyatlandırma, fiyatlandırma 
stratejileri, müşteri İlişkileri yönetimi maliyetleri, kalite maliyetleme konularında 
ortaya çıkarken; stratejik pazarlama kararları için maliyet bilgileri de Pazarlama 
Bilgi Sistemi ile Muhasebe Bilgi Sistemini birleştiren Stratejik Pazarlama Muhasebesi 
ve Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Kalite Maliyetleme ve Lojistik 
Maliyetleme yöntemlerinden yararlanmak suretiyle Stratejik Yönetim Muhasebesi 
tarafından sağlanmaktadır(Ceran ve Bezirci, 2011: 111-112).

SONUÇ

İşletmelerin pazara sunmuş olduğu mamullerle ilgili, yeni mamul geliştirilmesi ile 
İlgili, mamullerin flyatlandınlması, etkin bir şekilde dağıtımı ve pazarda 
tutundurulması ile ilgili tüm kararlarında Muhasebe Bilgi Sistemi ve Pazarlama Bilgi 
Sistemi iletişim ve etkileşim içerisinde çalışmaktadır. Muhasebe Bilgi Sisteminin 
ürettiği maliyet muhasebesi verileri temelinde fonksiyon gören Pazarlama 
Muhasebesi, toplam maliyetler içerisinde pazarlama maliyetlerinin tutarını ve 
oranını düşürecek veriler üreterek işletmenin karlılığına olumlu katkı sağlamaktadır.

Son yıllarda artan yoğun rekabet ortamında, ürün yaşam sürelerinin kısalması, 
üretimde yeni teknolojilerin kullanılması, İşletmelerin maliyet yapılarının değişmesi, 
Ar-Ge Maliyetlerinin artması ve müşteri odaklı pazara yönelik bilgi gereksinimi gibi 
etkenlerle Geleneksel Yönetim Muhasebesi anlayışı önemini yitirmiş; stratejik 
yönetim temelinde, sürekli değişen dış çevreye uyum sağlamayı kolaylaştıran 
Stratejik Yönetim Muhasebesi ağırlık kazanmıştır. Artan yoğun rekabet ortamında 
ve stratejik yönetim çerçevesinde; pazarlama stratejilerinin, yönetim stratejileri 
İçerisinde yer alması ve yönetim stratejilerinden ayrı düşünülememesl, Stratejik
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Yönetim Muhasebesinin tamamlayıcı bir unsuru olarak Stratejik Pazarlama 

Muhasebesi anlayışını gündeme getirmiştir. Sağlıklı stratejik pazarlama kararları için 

gerekli maliyet bilgilerini sağlayan Stratejik Pazarlama Muhasebesinin, stratejik 

karar sürecinde, Stratejik Yönetim Muhasebesinden ayrı olarak düşünülmemesi ve 

Stratejik Yönetim Muhasebesini tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

BWKTWMW3AL|WJA HA PABOTHO MECTO

JacHa TeocJjM/ıoBCKa, M-p

/JpjKaBeH yHMBep3MT6T BO TeTOBO

AncrpaKT: MoSmhtot e npoS/ıeM KOj ujto e nofleflHaKBO Ba>roH Karo 3a 

onıuTecTBOTo Taro m 3a opraHH3aıınjaTa. Bo OBoj Tpyfl ke Sufle pasr/ıepana 

BMKTWMM3aqMjaTa Ha paÖOTHOTO MeCTO M Hej3MHOTO BflMjaHMe Ha 3aflOBO/ICTBOTO Ha 
noeflMHUHTe Bp3 paSoTertero, Karo m Bp3 ceBKynHOTO paSoTerbe Ha 

opraHMsauMjaTa.

Kora ce rOBopn 3a opraHM3aıiMjara m 3a BpaSOTeHMTe, npoSnen roj ce noaeke 
cranyaa atcrye/ıeH e caı-ıaTa BMKTMMM3auMja, unu HacM/ıcrBOTO Ha paÖOTHOTO Mecro. 

OboJ onıuTecrseH npoSneM 3ac/ıyxyBa noceSno BHMMaHMe, 6nflejkn mctmot cranyaa 
nen on opraHH3aunoHaıa Ky/rrypa m B/iMjae Ha ycneııiHOTO paSoTefte Ha 

opraHM3aunjaTa.

OoroneMMOT flen on BpaSoreHMTe cropo nona ofl achot ro noMMHysaar Ha 
paÖOTHOTO Mecro, na aaroa HeMoxe fla ce ocnopM eajKHOcra Ha MefyHOBeuKMie 

oflHocu 3a epene Ha M3BpıuyBaH>e Ha paöoTHMTe saflan bo opraHM3auMjara.

OboJ Tpyfl MMa 3a uen fla ro oıımue „hobmot” counja/ıeH 4>eH0MeH co crapn ropeHH 

- MopanHo ManTpeTnpart>e Ha paSoTHO Mecro m/im «moSmhf".

KnyHHM 36opoan: moöhht, paöoTHO Mecro, opraHn3atjuja, BoaneMHpyaarbe, yıpran

Bosep

Bo MHTepec Ha jaBHOcra 3a oea npaıuaıt>e, noc/ıeflHara fleyeHMja, opraHM3auMCKMTe 

reopeTMMapM nonnaa fla ja npoynyBar »TeMHara arpana" Ha opHecyBarbero Ha 
BpaSoıeHMTe. Ce npoujnpMja 3HaeH>ara 3a npouecoT, ujto e McrpaxeHo m hommobho 

OflpefleHO ofl uiBeflCKMOT ncMxonor XajHU JlejMaH (Ley ma nn,1999) <J)0pMy/iMpaH0 

Karo „BO3HeMMpyBaH>e Ha paSoTHoro Mecro" Kafle ce onMiuyBa cMTyaıiMja bo roja 

noeflMHeuoT bo KOMnaHMjara CMcreMarcKM, bo reror Ha noflo/ır BpeMeHCKM nepMOfl 

e npeflMer Ha BO3HeMMpyBaw>e. Bo mhoujtboto Ha TepMMHM kom ro onMUjysaaT OBOj 
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snfl Ha oflHecyeatfce, kbko HajMecrM M3pa3M kom ce BTeMeneHM bo nMTeparypaıa e 

mobbing (rnasHo bo repMaHCKo roBopno noapanje), bullylng - (aHrnMCKO roaopHO 

noflpaMje) m abuse, workplace terror (aMepMHKO roaopHO noapaMje) .

Moğmhfot bo HayKaTa nps ro ynoTpeöMn repManeuoT JlopeHiı, co oaHecyBan>e Ha 

jKMBOTHMTe npoTHB eaeH cboJ HneH oa 3ae/jHnuaTa, aoBeayaajKM ro ro cmpt. 

JlejMaH serin: „osa e pauınpena nojaea 3a Koja ManKy ce 36opysa, oea e Taöy TeMa 

3a CMTe, na aypn w 3a oHne kom npoöneMMTe fm MyBCTByBaaT 3aa rp6" (Lorenz, 
1963).

Moğmhf e hob TepMMH, 3a Ra ce yKaxe Ha aneBHM mhtpmfm, ncMXonotuKa BojHa Mery 

BpaöoTeHMTe bo Mcrara KOMnannja.H noKpaj <t>aKTOT aexa caMO 

36opoT„BO3HeMMpyaH>e" e Ma/iKy nosnaT, bo xmbotot Ha aenOBHOTO paöoTette, Ha 

BO3HewnpyBaH>e noanoxeH e ceKOj mctbptm epaĞoıen (Leymann, 1993). He 

Moxewe tomho aa KaxeMe Kaae e HajaacraneHa oeaa tpopMaunja Ha moömhf, ho 
cnopea HeKO/iKy MHtfıopMauMM ce CMera aeKa spaöoTeHMTe bo jaBHara 

aAMMHMCTpaıiMja MMaaT HajroneMa sacranenocr Ha mo6mhf. Cnopea HeKoja 
craTMCTMKa Toa narne/ıa BaKa: ynpaea n ORöpana 14%, oöpaaoeaHne n 3RpaacrBo 
12%, xore/ınepcrBO 12% J.Bo seMjMTe bo Eepona hoctom saKOH Koj ro Tpernpa 

moömhfot, TaKa Ha np. bo UlBeacKa, moömhfot ce CMera 3a KpnMMHan m ce Ka3Hysa 

co 3aK0H.HanpaBeHa e eana craTMCTMKa m öpojHM McrpaxyBaH>a kom tm aane 
cneflHMBe pesynraTM: bo CAfl ceKOj mctbptm paöOTHMK e M3/ıoxeH Ha MOÖMHr,a bo 

Be/iMKa BpMTaHMja ceKoj ocmm paöoTHMK. Cero osa Kaxysa ueKa Ha# 15% o/ı 
BpaöoîeHMTe ce M3/ıoxeHM Ha moömhf.

Bo MaKeaOHMja, CMTyauMjara e noMHaKBa, moğmhfot e bo eKcnaH3Mja m xpTBa e 

ceKoj BpaöoTeH, öMaejkM ooctom crpas oa ryöebbe Ha paöOTHOTO Mecro. 33kohot 3a 

paöoTHM oaHOCM ro peryriMpa osa co npaBO Ha ouiTeıeHMOT aa 6apa HaaoMecr Ha 

urreTa bo bmcmhb oa ner MeceMHM, npoceHHM n/ıaTM. ZJoaeKa naK bo EsponcKMTae 
3eMjn MMa 3aK0H 3a npeseHUMja Ha moğmhfot.

1. Moömhf

Ll3pa3OT MOBHHF e KoeaHMua oa aea anr/iMCKM 36opa: mo6- 6apa6a, HepamiMajKO 

m mo6hlu - rpyöa, npocra^KO, ey/ırapno. 36opoeMTe ce npMK/ıaanM 3aroa wto oa 
MopaneH acneKT moğmhfot e epakanbe koh aMBjauiTBOTO m koh xmbotmhckmot 
Mopaa.

' Kamnaa, flHeBeH nenaT, oa 12.10.2010
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npHTMCOK BP3 BpaÖOTCHMTe MAM HCMXOAOWKM Tepop Ha paÖOTHOTO Mecro ce 

nospaysa co TepMMHOT MOBKHr. Moömhc e crapa nojasa KOja e npncaTHa bo 

yenara ncropnja Ha mobcmkmût poa, oahocho otkbko nocron xeAĞaTa Ha 
noeAMHeuoT 3a BAacr, AOMMOHaıjMja m noHMxyBaH>e Ha ApyrM, Koja Moxe pa öMAe 

npezıW3BMKaHa oa /byöoMopa, OMpasa. HyBCTBo Ha 3aBncr h.t.h. Moömhc e npncaıeH 
BO CeKOjflHeBHMOT XMBOT, Ha paÖOTHOTO M6CT0, AOKaAHaTa epeflMHa MAM 

noıunpoKaTa cpeAMHa. noeAMHenoT CMcreMaTCKM ce Hanafa m noHMxyea KaKO ön ce 
Hempa/ıe couMjaAHMTe KOHTaKTM, ön ce cosAane ycAOBM Ha H3o/ınpaHOCT m MyBcrBO 
Ha öecnoMOUJHOCT. Ce coctom bo HenpMjaTencKa m HeeTMMKa KOMyHMKauMja Bp3 

noeAMHeu, koJ e craeeH bo cocrojöa Ha öecnoMowHocr, öe3 moxhoct Aa ce öpann. 

CocrojöaTa Moxe as ce oapcam m KaKO CMcreMaTCKa w opraHH3npaHa Kar-ınaı-ba co 

yen OApeAeHO AMye as ce M3öpKa oa paöoTa (Leymann,1995).

Moömhcot e cneuvıcfıiMeH oğamk Ha OAHecyearbe Ha paÖOTHOTO Mecro, co Koe baho 

/ınue mam rpyna CMcreMaTCKM m Mopa/iHO 3AOCTaeyBaaT w noHMxyBaaT Apyro AMye, 

co yen 3arpo3yBarbeTO Ha hccobmot yenen, necr, mobchko aoctomhctbo m 

HHTerpırreT, ce ao eAMMMHayyja oa paÖOTHOTO Mecro (Leymann,1998). TaKBMTe 

aKTMBHOCTM ce OABMBaaT HajMa/iKy enHaıu HeAenHO bo tck Ha tuecr Meceyn. Moömhc 

OAHecyBatt>eTO e 4>opMa co Koja ce Hapytuyea MeHTannnoT m cJ)M3mhkmot cocrae Ha 

paöOTaTa, oa crpana Ha MenauepMTe ham BpaöoTeHMTe. nocneAMyMTe oa raKBara 

cocrojöa ce bmaambm Kaj noeAMHeyoT, xpTBara Ha moömhc, Ha hmbo Ha 
npempMjaTMe, ho m bo onurrecrBOTO bo yenocr. Hcrpaxy Bahara noKaxyBaar 

AeKa ce paöo™ 3a npoöneM KOj rn oncfraTM/ı CMTe cct>epM Ha ho86kobmot xmbot, m 

Toa He e cano npoöneM Ha noeAHHeuoT TyKy m Ha uenoro onıuTecrBO, npn wto 
HacraHyeaaT ro/ıeMM ryöMTOun (Ha naaapoT Ha TpyAOT, bo 3ApaBCTBO, neH3MCKO 

ocwrypyBaH>e ...) CCryKaTa MepKMTe 3a caHKunoHMparbe Ha nojaBaTa moömhc Ha 

paÖOTHOTO Mecro, He e bo HaAnexHOcr caMO Ha cmhamk3tot Koj TpaAMUMOHanHO ce 

saHMMaea co aatuTMTa Ha MHTepecMTe Ha BpaöoTeHMTe, TyKy m paöoTAasaMMTe m 

ApxaeaTa boohujto.

/İpucunu koh AOBepyBaar po mo6hhc: npMMMHUTe 3a nojaBaTa Ha moömhc ce 

MHOcyöpojHM, ho Hajwecro moömhcot npOMSnecyea oa kohcJj/imktot bo paöoTHara 

cpeAMHa. Koh<J)/imktot npepacHyea bo BOjHa Mecy abc crpaHM, nopaAM 

cnpoTMcraBeHocr. KaKO npMMMHa Moxe pa ce HaBeAaT TexHO/ıouJKMTe npOMenn kom 

öapaaT noManKy paöoTHa cnna. floToa m couMjanHMTe npocpaMM mah 33kohm kom cm 

ujTMTaT paöOTOAaBLlMTe 3a KannTanoT, a rpyAOBOTO 3aKOHOAaBCTBO e eAeH bma okob 

urro He Moxe Aa ce ckpujm. flMpeKTHO BpaneHMOT 0TKa3 Moxe pa 3HanM Tyxöa Ha 
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cya, HeM3BecHa npecyaa, MO>KHa oturera m HenoıpeöHO nyö/iMpMpaHse Ha cnyMajoT 
bo jaBHOcra.

Kape ce cny^ysa mo6hhc: Cnopea oapezıeHM ncrpaxyeahba moğmhtot HajMecro ce 

cnyHysa bo /ioujo opraHM3npaHM <t>npMM m bo cnynaj Ha öecnoMOUJHn m 

HesaMHTepecnpaHM MenapepM. Bo moömht CHTyaunjara Ha KpajOT HeMa no6eAHnun. 

riocroM wnpeH>e Ha orpas m He npo/jyKTMBHa paöoTHa aTMoccfıepa. Bo KOMnaHMM co 

kom ynpaeyBaaT ^MKTaTopM, spaöoTeHMTe noKaxyBaaT aea BMfla peaKiiMM: e,flHM 

noflKneKHysaaT m craHysaaT xpyea Ha moömht, a zıpyrM pa3BMBaaT oapefleHM 

oöhmpm Ha AOABopyBaMM «aKO HeKOj bm/j OAöpaHÖeH Mexanu3aM. floöporo 

pa60Ten>e He 6u Tpeöano zja ce esefle Ha ceenbe m B/ıaaeerbe Ha crpaB. Oea Tpeöa 

fla ce cnpoBeflysa co noTTMKHyBaH>e Ha KanaumeTOT Ha BpaöoıeHMTe m npeıcy 
npn3Ma Ha no3MTHBHa KOMyHMKapMja - TaKa ce cnpenyBa moömht m ce CTMMy/iMpa 
npOflyKTMBHOCT.2

2 http.7/www. mobbing. mk

3ouito paaroBapaMe 3a mo6hhc: Mo6mhtot e eflHa CKOKOT/iMBa m sajaflnMBa 

TeMa, necHO npMeMHMBa öMflejKM e 6/ıncKa Ha OflpeaeH h3mmh flo cmtc Hac. Ho, bo 

CBojaTa cyıuTMHa npeTcraBysa efleH flnaöoK ut cepwo3eH npoö/ıeM kom cm sacera He 
caMo MpTBme Ha moömhtot kom ce flMpeKTHO 3acernaTM ofl oboj' npo6/ıeM n na kom 

mm e noTpeÖHa homolu, TyKy m Ha paöoTOflaBpMTe kom bo oflpefleHM CMTyapMM 
HajHecro He 3HaaT ujto mm ce cnynyBa BHaTpe co BpaöoTeHMTe m Mery hmb, bo 

HMBHMTe npMBaTHM cpMpMM. Cnopefl OflpeaeHM MCTpaxyBaH>a nojaBaıa Ha ezıen 
cnynaj Ha mo6mhc bo e/iHa KOMnaHMja bo TepMaHMja Mox<e pa ja mmhm cpnpMara oa 

30.000 - 50.000 eepa Ha tozimujho hmbo, Kara pesy/rraT Ha HenpoAyKTMBHOcra Ha 
paöoTHOTO Mecro npeflM3BMKaHo ofl moömht oflHecyBahbe. Moömhtot e npMKa3Ha bo 
KOja Ha KpajOT HeMa noöeAHMiiM. XpTsara Ha Kpajor je nanyaiTa pa6oraTa m/im 

ocranyaa HenpoayKTMBHa, a Ha Toj hbhmh ry6aı flBere crpaHM. 3a OBOj npoö/ıeM He 
Tpe6a aa ÖM/ıaT 3aMHTepecMpaHM caMo «ptbmtb, TyKy m concrBeHMUMTe, 
MeHauepMTe, paKOBOAMTe/iMTe co hobbhkm pecypcH. Bo CKaHflMHaBCKMre 3eMjM 

HanpaaeHM ce MCTpaxyBaH>a kom noKax<yBaaT zıeKa nocTOjaT ro/ıeM 6poj Ha 
BapMjaıiMM bo ozjhoc Ha moömht oflHecyBaHse m yTBp/jeHM ce cneaHMBe KaıeropMM:

• Hapyujena KOMyHMKauMja- KpMTM3Mpart>e,0HeB03MoxyBahbe Ha /iMHHOcra /ja 
ja M3pa3M CBojaTa BMCTMHCKa npMpoaa,

• HapytuyBatbe Ha couMja/iHMTe oahocm m MmopMpaH>e, MCKpMByBaH>e Ha 
couMjannaTa neppenuMja 3a /iMHHOcra hms HM3a TpanesM, MCMejyBaH>a, 
HaBpe/jM,
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• HerupaH>e Ha KBanmeroT Ha paöorara, aazıasanje aaflanuı HaA unu no# 
Hej3HHara cnocoöHocr,

■ HanaA Ha SApaejero, eMouMOHanno yrHeTyaaH>e, 4>m3mmkm 33K3hm

npoct>nn Ha HacH/iHMKor: HacmiHkire ammhoctm pctko ro MenyBaaı cbocto 

ozjHecyeaı-be. Kora 6w Tpeöano Aa tu cnope^MMe ahhhoctmtb Ha h3cmahmkot co 
neKoe >kubotho, HajnpHtpaTnuBa acounjaunja e boakot. Bo/ikot koJ e oö/ıeneH bo 

jameıuKa Koxa, Koj e MHory BHMMareneH m Myapo ja cnean cBojaya xpTBa, ja 

aHaJiM3npa, ja npoy^ysa, en OAMepysa Hej3MHHTe MHTe/ıeKTyanHH cnocoöHOCTM, ro 
onnnyaa nyncor Ha TonepaHUMja. Co reK Ha BpeMeTO h3Cmactboto craHysa ce 

nosaMecTena m nocypoBa. flocneAnmiTe Ha HacM/ıciBO ce cepno3Hn m AonroTpajHM. 

HeKOu HacM/iHH nyre ne ce 6o/ihh, csmo ja KopucraT MOKTa m no3nunjaTa sa Aa 
MO>KaT «a cm KOHTpo/ınpaaı Apyrure, 6MAejKM 3HaaT abks TaKBOTO o«HecyBatt>e 

onıuTecTBOTO He ro ocyAyBa.

2. B/iMjaHMero Ha mo6mhtot Bp3 hhamsupyaya

Mo/ıepHOTO Bpewe AOHece h hobh moas/ih Ha Toprypa Ha pa6oTHoro Mecro. Cero 

oaa m npMAOHecyBa ao BO3HeMMpyBaHje Ha mobcmkhot pasyM. JlupeTO co 
eHTy3Hja3aw m xe/ı6aîa Aa ce 6nAe ycneueH, tm MenyBa CBome craBOBM koh 
pa Sorara sapaah mo6mhtot, ro ry6w MAeanM3MOT, eHepruıjara m He cneAa CMMcna 3a 

CBojaTa paöOTa. CrpaeoT oa ry6en>e Ha paöorHoro Mecro ja HaeeAysa ncpreara Ha 

B/ıoxysaHae Ha noroneMM Hanopuı bo ocTBapyaahbe Ha noAoöpn peaynraTM bo 
paöoreHjeTo, raıta iuto bo npsure momghtm, ksko peay/rrar Ha moömhtot Moxe Aa 

6kvıe 3ro/ıeweHa npoAyKTHBHOcr m e4>MKacHocr Kaj noeAMHuu. >KpTBMTe necro na™ 

He ce ocyAyeaar Aa roeopaT 3a npoöneMOT Koj ro UMaar Ha paöora, TaKa ujto oa 
4>a3a Ha MHTeH3MBnpaHH Hanopu Aoaraar bo cfasa KaAe turo ce w HenoAroTBeHH Aa 

o<qaT BOonwTO Ha pa6ora, a roa e oöhhho nponpareno co cmhapomot na xpoHMMeH 

3aMop no ujto cneAysa 60/ıeAyaart.e m orcycreo oa paöora. XpTBMTe Ha 

ManTpeTnpaH>ero oömhho 6p3o craHyBaar yMopHM oa pa6orara m ja ry6ar 

MOTUBauMjara 3a pa6ora, ujto ce norBpAyaa bo ckopo 60% oa cnyMaure. 

(CTpareruja Ha Ey, 2007)

CKopo CMTe ct/ahh noKajKyeaaT ağks HesApasoro paĞOTHO onKpyxyBatt>e ja 

HaMa.nyBa npoAyKTMBHocra ujto AoseAysa ao dsa Ha eKOHOMCKara e<t>m<acHOCT. 
3HaMn, ManTpeTnpart>eTO He ro ynmjuTyBa caMO noeAMHepor m HeroBOTO cenejcreo, 

KaKO UJTO BOOMMBMe npeTxoAHO, Tyxy HaHecyBa m AMpeKTHa ujrera Ha caMara 
opraHMsauMja, a nocne Toa m Ha uenoKyriHOTO onıurecTBO.
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3. B/ınjaHne Ha moöhhfot Bpa opraHM3ayMjaıa

MoÖHHroT e pesy/ıraı Ha pazın «a/iHO no/ıoıua paöOTHa K/iMMa ao paMKtrre Ha 

opraHM3aunjaTa, MOTMBaunjaıa m npozıyKTMBHoera ce HaMa/ıyaa, zıyreıo ce ce 

noMa/iKy «peaiMBHM m <t>/ıeKCn6nnHM, nopaan ujto ce HaManyaa HMBHaıa 

KHoaaTMBHOcr. PenyaıaunjaTa co «/inenime w zjenoBHme napiHepn ce Hana/ıysa, 
co luto, mcto ıa«a, ce HaMa/ıysa yr/ıezıoı Ha nmıaıa kom 6apaaı paöora. Ce 

3ro/ıewyBa <t>nyKTyauMjaTa, creneHOT Ha BHaıpeııiHM nsocraHUM e bmcok, ujto 

pe3ynTnpa co bmcoko hmbo Ha anceHTnaaM. /Ioimhho e, nopa^n roa HaaezjeHara 
KOMnaHkija aa nperpnn nazı na KBa/ımeroT m KBaHimeıor Ha npon3BO>qcTBOTO.

Mo6mhiot MO>Ke necHO 4a ce npenoanae Ha ce«oe hmbo Ha xnepapxMja, 
noaeı<e 3arpnxyaa ae«a BMKTMMM3auMjaıa necıo e cano aps Ha neflennoı 6per Ha 

npoöneMM ao paMKme Ha coıjMja/iHMOT cmctcm bo 4>npMaıa m/im cmmotomm Ha 

noA/ıa6oKM npoö/ıeMM m/im HapywyaaH>a. Mo6mhi Moxe zıecHO pa ce paujnpn ao 

eme TnnoBM Ha opraHMaaıınn m eme ceKiopn Ha eKOHOMMjaıa. Moxe «a ce 
pa3BMBa ao ro/ıeMM m Ma/ın 6m3hmcm, a/ıaAMHM mum Henpo<t>mHM opraHnaaynM, 

3ApaacTBOTO m/im oöpasoBHme MHcrmyuMM. flocneziMiıme op moğmhi ce 

KaıacTpocpa/iHM 3a (JiMpMaıa, opraHM3auMjaıa no/ıe«a ce zje3MHierpMpa. DpMcaiHO e 
(Davenport.1999: 140):

1. HaManyBaH>e Ha KaanmeıoT m KBaHTMTeroT Ha paöoıaıa

2. HenpMjaTHM oahocm noMery apaSoTenme, npeKMH Ha KonyHMKajMja m immckb 
pa6ora

3. 3roneweHa (t>/ıy«TyauMja

4. 3roneweH 6poj Ha otcvctbo on pa6oıa nopa^M So/ıecT

5. ryöebbe Ha yrnezıOT, na «peAMÖMnmeıoT Ha KOMnanMjaıa

6. Uenaıa Ha «oncynıaHTM

7. OmpeMHMHa, K0MneH3aıjMja ...

8. Uenaıa Ha npaaHM nocıariKM

9. TpotuoLiM Ha OTcycTBO, apaöoıeH npoMeı m HaMa/ıena npoAyKTMBHOCT

HaManyaatbe Ha KBanHTeroT h KaaHTHTeroT Ha paöorara ce ornejja bo 
HaManyBaH>e Ha 6pojoı Ha paOoiHM 3a«aMM, ho m Ha hmbhmot KBa/ımeı. flopa^M 
moBmhi He ce 3arpMxeHM cawo «pıeme, moGhhcot ennjae Ha TnncKara paGora m 
Koxe3Mjaıa HeonxoaHa 3a npaBM/iHO M3BpujyaaH>e Ha pa6orara. ry6eH>eTo Ha 

K/ıyHHme zıyie mcto ra«a B/iMjae Ha caMaro jaapo Ha opraHM3aunjaıa (Davenport m 
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apyrM, 1999 : 139 . UJto ce OAHecyea Ha 3ro/ıeMeHara cfanyKTyamıja, Taa e 

peaynıaı Ha MyBCTBMienHMTe BpaöoreHM kok moğmhtot noeeke He Moxaı as ro 

Haö/byayBaaT m npauıafbeıo AeKa paSoiMTe ke ce nonpaaaT, norıeKa craHyaaaT 

HHcnMpMpaHM 3a noAo6pn paöoTHM Mecra. Tpouıoıurre Ha (pnyKTyaıiMjaTa, 

BOBeAyearbeTO Ha hobm pa6oTHMUM m ry6eH>eıo Ha MCKycrea ce bmcokm. Marais- 

Steinman (1998: 31) HaseAysa AeKa 20 % oa BpaöoıeHme kom CBeAOMaı 3a 

mo6mht, AOHecyBaaT OAnyKa KOMnaHMjara Aa ja HanyuiTaT m Aa öapaaı paöoıa Ha 
Apyro Mecro. 3roneMyBahbero Ha Spojor Ha aghobm 3a 6o/ıeyjyaaH>e e co uen Aa ce 

noBnenaT oa ManıpeiMpaH>e, BpaöoTeHMOT ce noBneKysa oa paöoTHOTO Mecro 

nopaAM naTonouiKM opmhmhm. Meçime w npoAonxeHM OTcycrea npeAH3BMKyBaaı 

TpotuouH, m ce Hapyıuysa pa60THM0i pmaM, co luto ce HaManysa npoAyKTMBHOcra. 

OcBeH Toa, xpTB3Ta epaöoıeH 6apa hbhmh Aa oam Ha öoneAYBarbe unu oamop, co 

uen Aa M36era oa OTpyenaıa 6m3hmc K/iMMa ( Davenport, N.,Schwartz,R.D,.EIiott 

G.P. 1999:140). HapoMecr na tınera, ornpeMHHHa.... ce OAHecyea Ha hosamhum, 

kom noroAeHM nopaAM moömht, He ce bo cocrojöa Aa ce spaıaı Ha paöoiHMOT 
xmbot. CryAMjaıa3 yKaxyea Ha Toa AeKa nosekeıo nyfe kom ce bo neH3Mja, 

noTBpAM/ıe AeKa ce Bp3 ocHosa Ha ocmxoaoujkm npoöneMM npeAM3BMKaHM oa 

paöora, crpec. Koaky oa obmc crpecoBM ce npeAM3BMKaHM oa moömht, He e jacHO 
oa Mcrpa>KyBaft>eTO. X pişme Ha moömht MMaaT npaeo Ha ompeMHMHa, aKO 

AOKaxaı AeKa öMne npMHyAeHM Aa ce oiKa^aı, mam ĞMne xpiBM Ha Hetpep 
oAHecyBarbe. Tpomopme Ha orcycrao, (pnyfcryannja, HaMasıena npoAyKTMBHOcr 

MHMUMpaHM oa moömhtot bo opraHM3auMjaıa yKaxyBaar AeKa bo AMTepaıypaıa4 

HeMa tomhm npecMeiKM 3a MMHert>e Ha mo6mhi, ho kbko noKasaıenM ce HaeeAeHeM 

cneAHMBe npecMeiKM KaKO tpoluoum Ha oıcyciBo:

3 CıynHja (1994) cnpoBeflenaoA California Worker's Compensation linstitut
4 dgb. de/schwerpunte/mob trxt. htm

1) Tponjoun 3a ashot Ha OTcycrso M3HecyBaaı 200 ao 400 flEM ,

2) 1% oıcyciBo toamiuho, ujto ja hmhm eAHa KOMnannja co 100 BpaöoıeHM 

M3Hecyea 40.000 HEM toamujho ( 1% OTcyciBa toamujho nopaAM 6onecr, 

TpouoHHO ja mmhm KOMnaHMjaıa Oo/iKCBareH (Volksvvagen) hpm6amxho 3a 

TOAMH3 46 mmamohm flEM)

Ako OBaa npecMeTKa e npMnaroAena Ha eBponcKMOT nasap, AoaraMe ao 3aıcnyMOK 

AeKa $/ıyKTyauMja Ha ıpoujoıiMTe 3a paöoTHMK 6m M3HecyBanal5.000 flEM, 3a 

ceKperap 25.000, 3a KBanMtjjMKyBaH paöOTHMK 50.000 flEM, paKOBOAMien HaA 
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400.000ZJM (Leymann.H.,1999:34) , 6e3 3aneHCKMTe cranKM, npeKyBpenena 

paöora Ha TpoınouuTe 3a BOBeAyaaH>e bo pa6oTan ...

Bo HeKOH ujseACKM CTyflMH ce noKa>Ka AeKa 60% oa BpaöoTeHme aoöpoboaho ja 

HanyıiJTaaT opraHMaaunjaTa KaKO nocneamıa Ha MHrepHMTe HenpnjaTHOcrw 

noBpaaHM co paöOTHOTO Mecro. 27% oa ncnnTaHMi4MTe bo tuseflCKHTe npoyMyBarba 

oaroBopune, AeKa BMKTMMMaaıiMjaTa ja Hana/ıysa HMBHaTa npoflyKTMBHOCT Ha 

paöoiHOTO necro, c/iMHHa cryzjMja bo repnannja noKaxa fleKa aacernaTHTe 

(Mo6npaHme) HajnpBo peampaaT co 3roAenyeaH>e Ha npoflyKTKBHOcra, noToa Kora 

ke orana! cbochh 3a ancypAHOcra Ha Toa, HUBHara npOAyKTKBHOcr onafa m 

nOMMHyBa bo HcnonHyearbe Ha saaaaeHMTe Han03M. Oea ce KapaKTepMCTMKM Ha 

BHaTpetueH Heycnex. rnoöa/iHaTa oııeHKa Ha anepMMKOTO „ Kanuanapkija 3a 
HapHOHa/iHHTe npanıarba" 5 npoueHyea Tpoıuouu Ha Hananena npoflyKTMBHOcr 

nopaflu BO3HeMnpyBahbe Ha spaöoTeHMTe Ha 5 flo 6 MkinnjapAH yc/J roflmjuHO ( 

Leymann, 1995:133). Marais-Steinmans (1998:4) dotohho MAeHTMcpMKyBa 3ary6n 
Ha npoflyKTMBHOcra Mepena co 3ary6n Ha paöoTHoro epene. Mcro Taxa, cnoMeHyea 

ZjeKa xpTBHTe Ha mo6mh! 10 no 52 % on paöoTHOTO epene KopMcraT 3a 

nnaHHparee OAĞpaHöeHM crpaTerMM, pasnutceyBaaT 3a CMTyamıjaTa, flOJKneyeaaT 
AenoTMeaunja m crpec.

1 Bureau of National Affa ir s

3aıcnynoK

Hajro/ıen npo6nen e npHcpakarteTO Ha ho6mh!OT KaKO Hopna/iM3MpaHa m 
Hen3ĞexHa nojaea Koja rn Kapaıcrepn3Mpa paöoTHHTe oahocm bo rorıen 6poj 

opraHkt3aunn. Bo Kocreııor nefy ersecreHUkijara m /ihmhoto aoctomhctbo, 
BpaöoTeHMTe Mecro ce onıuTecrBeHn mptbm 3aeflH0 co Hnenme noıecHH cenejcrea. 

Oa ceeo oea noxe Aa ce 3aKnynn AeKa caHKLiMOHMpahbeTO Ha oewe nooıeAMUM e 
AonroTpaeH, Texox m cı<an npoyec. 3aToa e HeonxoAHO Aa ce cKOHueHTpupane Ha 

npeBeHLiMja Ha oene nojaew npeKy aronenyaarbe Ha ceecHocra w nH4>opnMpaHocra 
Ha nyreTO 3a noöMHr n nocneAHume kom ce jaeysaaT Kaxo pesy/ıra! Ha toj' no6nnr.

HajAOöpa crpaTeruja 3a H3ne3 oa hoShh! cmyapHMTe e B/ıoxyBaH>ero bo ceöe m 
csoeTo 3HaeH>e 3a Aa noxere bo ceKoe spene Aa aanuneTe bo Apyrw 4>npnM co 
noAoöpn as/iobhh KOHTaıcrn, co luto ke ce no!Kpenn concrBeHOTO aoctomhctbo Ha 

Bpa6oreHMOT w nena Aa ce TO/ıeputpaaT naHnnynauwn. Co ycneujHa 6op6a ke ce 
nocTMrHe 3ajaKHyeaH>e Ha paöoTHUMKHTe npaea, noro/ıena xynaHM3apnja Ha 
OAHOcme Ha paĞOTHOTO necro w rpaAerbe Ha 3Apaeo onuiTecTBO.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

YÖNETİCİ GÖZÜYLE SATIŞÇILIK MESLEĞİNDE BAŞARIYI BELİRLEYEN 
ÖZELLİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞ1K

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 
Serdivan/SAKARYA/TÜRKİYE

ÖZET

Satışçılık mesleği son yıllarda giderek öne çıkan ve her geçen gün giderek daha 

sofistike bir hale gelen bir meslek dalı olmaya başlamıştır. Satışçılık mesleği sadece 
belirli mesleki bilgilerin kazanılması ile başarılı olunan bir meslek dalı değildir. 

Satışçılık mesleğinde başan çok çeşitli bilgi, beceri ve yeteneklerin bir 

harmanlaması olarak da düşünülebilecek bir yetenekler karmasını gerektirmektedir. 

Literatürde satış elemanlarında aranan özellikler yanında iyi bir satışçıda bulunması 
gereken özelliklere yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda öne 

çıkan bulgular arasında satışçılık mesleğinin çeşitli tür ve yapıda bir bilgi birikimi 

yanında bazı davranışsal ve tutumsal yeteneklerin sergilenmesi gereken bir alan 
olduğuna işaret etmektedir. Ancak satışçılık mesleği günümüzde çok değişik isimler 

altında karşımıza çıkmakta ve her bir görüntüyü başarıya götüren temel ilkeler 
yanında bazı özel yanların da bulunduğu gözlenmektedir.

Ancak bu çalışmayı farklı kılan yan ise, araştırma bağlamında farklı sektörlerden 

200'ün üzerinde satış yöneticisi ile yapılan yüz-yüze görüşme yoluyla açık uçlu 

sorulara yöneticilerce verilen cevapların orijinal ifadeleri incelenerek ve irdelenerek 

(içerik analizi) yürütülmüş olmasıdır. Araştırma bulgulan satış yazınında yer alan 

bilgilerle uyuşmakta olup, satışçılık mesleğinde uygulanan sektöre göre başarının 
şekillenmesinde farklı unsurların rol oynamakta olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bunun da ötesinde satışçılık mesleğinin oldukça zor bir meslek olduğu ve bu 

meslekte başarı için eskilerin tabiriyle "insan sarrafı" olmanın son derece kritik bir 

beceri ve yetenek olduğu araştırma bulgularınca işaret edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Satış, satışçılık mesleği, satışta başarı, satışta etkinlik.
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ALTUNIŞIK

GİRİŞ

Alışveriş olgusu modern yaşamın şekillenmesinde rol alan en önemli sosyal 

faaliyetlerden biridir. Bu faaliyetin yürütülmesinde rol alan en önemli aktörler ise 

kuşkusuz, adı/unvanı ne olursa olsun, satışçılar veya satış elemanlarıdır. ABD'de 

yapılan bir istatistiğe göre toplumdaki her dokuz kişiden birinin satış ve pazarlama 

ile ilgili işlerde çalışmakta olduğunu ortaya konmaktadır. Belki unvan olarak satış 

veya pazarlama ile ilgili işlerde olmasa da çevremize baktığımızda hemen hemen 

her 3 veya 4 kişiden birinin satış ve pazarlama ile ilgili veya satış ve pazarlama 
bağlamında kullanılmakta olan bilgi ve beceriler gerektiren görevleri yapmakta 
olduğunu görürüz.

İnsanlık tarihi kadar eski olan satışçılık mesleğinin toplum, iş dünyası ve tüketiciler 

için sağladığı çok sayıda fayda bulunmaktadır. Toplumsal açıdan bakıldığında satış 

elemanları ekonominin canlanmasına yardımcı olurlar. Satış elemanları yeniliklerin 
ve yeni ürünlerin yayılmasında da önemli rol oynarlar. Satış elemanları işletmeye 

sadece gelir getirmekle kalmayıp, işletme için pazar araştırması yapma, işletmenin 

ve rakiplerin durumuna ilişkin geri besleme de yapmaktadırlar. Hatta satış 
elemanları işletmenin gelecekteki liderlik görevini üstlenmede de etkin rol 
oynamaktadır. Ancak, bu derece kritik olan satışçılık mesleğine bakıldığında eleman 

devir oranının çok yüksek olduğu ve bunun da hem hizmet kalitesinin bozulmasına 

yol açmakta olduğu, hem de maliyet açısından işletmeye ciddi bir yük getirmekte 
olduğu görülmektedir.

Müşteriler açısından bakıldığında, satış elemanları müşterilerin sorunlarına çözüm 
üreten bireyler olarak görev yapmaktadırlar. Bunun da ötesinde tüketiciler için 
ürünlerle ilgili yenilikler ve gelişmeler konusunda birer bilgi kaynağı olmaları 
yanında, satış sürecinde de müşteriler İçin birer satın alma danışmanı görevi 

üstlenmektedir. Bunların dışında satış elemanlarınca yürütülmekte olan, satış işinin 
türü, niteliği ve ürüne göre değişebilen, çok sayıda görev bulunmaktadır.

Satışçılık mesleği de değişen pazar dinamiklerine bağlı olarak paradigmal bir 
dönüşümün içindedir. Geçmişte satışçılık mesleği daha çok işlem-bazlı, yani ürün 

satmaya odaklı, bir faaliyet iken günümüzde satışçılık mesleği daha çok ilişki-odaklı 
bir faaliyet haline gelmiştir. Geçmişte satış elemanının odak noktası müşterinin 

rakip olarak görüldüğü bireysel satışlar, satış cirosunun artırılması ve kısa dönemde 
hedeflerin yakalanması idi. Ancak günümüzde satışçılık mesleği daha çok uzun 

süreli ilişkilerden kaynaklanan bir gelir sağlama düşüncesine odaklanmış olup, alıcı- 

satıcı ilişkisi de daha çok birlikte ortaklaşa başarma düşüncesine dayanmaktadır.
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Ancak paradigmal anlamdaki bu değişim beraberin başka değişimleri de kaçınılmaz 

kılmaktadır. Geleneksel satışçılık anlayışında satış elemanından beklenenler ve 

yapması gereken işlemler ile ilişki odaklı yaklaşımın benimsendiği günümüzde ise 

gerekli olan bilgi, beceri ve faaliyetler birbirinden farklıdır. Satışçılık mesleğinde 

başarı geçmişte ağırlıklı olarak satış cirosuna endeksli iken günümüzde başarının 

ölçütleri ve başarıyı yakalamak için gerekli olan beceri, bilgi türleri ve yapılması 

gereken işler de değişmektedir.

Bu çalışmanın amacı, yönetici gözüyle, satışçılık mesleğinde etkinlik için ne tür 

özelliklerin bulunması gerektiği, satış elemanlarında gözlemlenen eksikliklerin neler 

olduğu, satışçılık mesleğinde başarılı satış elemanlarını başarısızlardan ayıran 
niteliklerin neler olduğu, satışçılık mesleğinde başarıda cinsiyetin etkili olup 

olmadığı ve İyi bir satışçı olabilmek için gerekli olan asgari deneyim süresinin ne 
kadar olduğu sorularına cevap aramaktır. Aynca, yabancı literatürde ortaya 

konmakta olan başarı kriterleri ile ülkemizde satış yöneticilerince öne sürülen 

faktörlerin kıyaslanması da araştırma bağlamında yer alan değerlendirmeler 

arasında yer almaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI

Mesleki unvanı ne olursa olsun (satış elemanı, satışçı, tezgâhtar, satış destek 

elemanı, plasiyer, mümessil, mörç elemanı, vb.) satış mesleği sosyal bir meslek 
olup, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası konumundadır. Sosyal nitelikli olan 

bu meslekte başarı için gerekli olan nitelikler ve sahip olunması gereken bazı özel 

beceriler gerekmektedir. Günümüz iş dünyasında satışçılık mesleğinde başarı İçin 

gerekli şartlar vardır. Bunların başında ilişki kurma ve yönetme becerisi 
gelmektedir. Bunun için satışçının mükemmel bir iletişim becerisine sahip olması, 

müşteri ihtiyaçlarını anlayabilme, güven telkin eden bir tavır ve etik bir şekilde 
davranış sergilemesi gerekmektedir. Dolayısıyla günümüzde satışçılık mesleği 

açısından satış süreci müşteriyle ilişki başlatma, ilişkiyi geliştirme ve ilişkiyi 

büyütme (genişletme) üzerine odaklanmaktadır.

Satış literatüründe satışın çok değişik şekilleri üzerinde durulmaktadır. Bunlardan 

yaygın öne çıkanlar arasında, uyarıcı-tepki türü satış, mental-duruma göre satış, 
ihtiyaç tatmini satışı ve problem çözme davranışı sayılabilir. Bu derece farklı 
şekillerde ve formlarda karşımıza çıkan satışçılık mesleğinde aranan özellikler ve 

gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere İlişkin satış yazınında çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda öne sürülen özelliklerin bir kısmı bilgi, beceri ve 
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yeteneklerle alakalı iken diğer kısmı ilişki yönetimi ve iletişim beceriler ile 

deneyimlerin önemine vurgu yapmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, (2009). Johnston 

vd. (1989)'un satış yöneticileri, satış elemanları ve öğrenciler üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada satış elemanlarının başarısız olmasına yol açan önemli faktörlerin 

başında girişimcilik eksikliği, kötü planlama ve organizasyon, coşku eksikliği, 

müşteri odaklılığın olmaması ve kişisel hedeflerin bulunmaması çekmektedir. Bu 

faktörler açısından kadınların erkeklere kıyasla, özellikle de dinleme becerileri, 
müşteri ihtiyaçlarını anlama becerileri ve öncelikleri belirleme konularını çok daha 

kritik olarak değerlendirdikleri de araştırma bulguları arasındadır. Bunun yanında 

evlilik sorunları, kötü yönetim, kötü alışkanlıklar, duygusal olgunluk eksikliği ve 

olumsuz tutumun da daha az derecede satış elemanının başarısızlığında katkısının 
olduğu da ortaya konmuştur. Ingram vd. (1992) tarafından satış yöneticileri 

üzerinde yapılan bir çalışmada, satış elemanlarının başarısız olmasına sebep olan 
faktörler arasında kötü dinleme becerileri, öncelikleri belirleme ve önemli konulara 

odaklanmada başarısızlık, gayret eksikliği, müşteri ihtiyaçlarını anlayamama, satış 

sunumlarını planlama becerisinin eksikliği ve yetersiz ürün ve hizmet bilgisi öne 
çıkanlar arasındadır.

Johnston vd. (1989) çalışmasında katılımcılara satışçılık mesleğinde başarıyı 

belirleyen en önemli tek faktörün ne olduğu sorulduğunda, iyi ve pozitif bir tutum 

en çok belirtilen özelliktir. Bunu takiben, sırasıyla uygun eğitim ve yetiştirme, İyi 
iş/çalışma alışkanlıkları, motivasyon, bilgi (müşteri, ürün, pazar ve rekabet), başarı 

isteği, müşteri ihtiyaçlarını okuyabilme ve müşteri odaklı bir satış yaklaşımının 
benimsenmesi gelmektedir.

Bunun ötesinde satışta başarıya yönelik olarak araştırmacılarca çok sayıda özellik 
öne sürülmektedir. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunda satışta başarılı olan kişilere 
İlişkin özellikler arasında hedef koyma konusunda titiz davrandıkları, soru sormada 

değer yaratmaya yönelik sorular sordukları, sıkı çalışan bir kişiliğe sahip oldukları, 

amaçlarına ulaşma konusunda ısrarcı oldukları, iyi dinleyiciler oldukları, ürünlerinin 
değerini ön plana çıkarma konusuna önem vermekte oldukları, mesleki anlamda 
istekli ve ihtiraslı oldukları, müşterileriyle sürekli olarak temas içinde oldukları ve 

elde ettikleri her tür sonuç için tüm sorumluluğu üstlendikleri vurgulanmaktadır 

(Francis, 2011; Martin, 2011; Robertson, 2012; Tracy, 2012). Bunun yanında daha 
az başarılı olan satışçılann ise herşeyi kendilerinin yapabileceklerini düşünen, çok 

konuşan, her durumda aynı strateji ve taktikleri kullanma eğiliminde olan, her şeyin 
hemen olması konusunda aceleci olan, doğruları söyleme konusunda isteksiz olan, 
müşterilerini önemsemeyen ve herşeyin kolay olduğu düşüncesinde olan kişiler 
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olduğu da literatürde yer alan çalışmalar arasındadır (Shreier-Fleming, 2012). Bir 

başka araştırmada ise, başanlı ve daha az başarılı satış elemanlarını ayırt eden 

özellikler araştırılmış ve araştırma bulgulan iki grup arasındaki ne belirgin farkın 

planlama becerileri ve uygulamaları olduğunu ortaya koymuştur. Başarılı satış 
elemanları planlama becerilerine vurgu yaparken, daha az başarılı olan satış 

elemanlarının ise daha çok satışa odaklanma eğiliminde olduklarını ortaya koyduğu 

ifade edilmiştir.

Satış mesleğinde profesyonel olmak için satışçıda belirli özelliklerin bulunması 

gerekmektedir (Ruth ve VVysocki, 2008). Bu bağlamda öne sürülen çok sayıda 

özellik bulunmaktadır. Örneğin, Alessandra (2006) profesyonel bir satış elemanının 
sekiz niteliğinin olması gerektiğini ifade etmektedir. Bunlar; imaj, tutum, bilgi 

derinliği, ilgi alanının genişliği, coşku, hassasiyet, olgunluk ve profesyonelliktir. 

Norton'a göre gerçek profesyonel satışçılar daima müşteri memnuniyetini en ön 

planda tutar, alanında uzman, beklenenden daha fazlasını yapan, yapabileceğini 

söyler veya söylediğini yapan, etkin iletişim becerileri ile donatılmış, etik ve ahlaki 

ilkeler çerçevesinde hareket eden, kendisi yerine meslektaşlarına övgü sunan, 
bilgilerini paylaşan, insanlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ve daima güler yüz ve 

pozitif bir tavır sergileyen kişilerdir (Norton, 2010). Benzer şekilde Telpoukovskaia 

(2010)'da profesyonel satışçıların belirli niteliklere haiz olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Bu nitelikler; iletişim kurma istekliliği, ürün bilgisi, dürüstlük, iyi niyet, 

insanlara ilgi gösterme, sabır, her müşteriye ulaşmanın yolunu bulma, görünüm ve 

pozitif bir tutumdur.

Ancak, satış mesleğinde satışçıların başarısını belirleyen faktörlerin neler olduğu 

konusunda satışçılarla satış yöneticileri arasında görüş ayrılıklarının (özellikle de rol 

belirsizliği ve rol çatışması)olduğu da gözlenmektedir. Bu farklılıklar hem satış 
personelinin motivasyonu, hem satış gücünün performansının değerlendirilmesinde, 

hem de satış hedeflerinin belirlenmesi ve başarının ölçümünde farklılıklara yol 

açmakta ve olumsuz etki yapmaktadır (Evans, vd. (2002). Dolayısıyla satışçılık 

mesleğinde başarı ve başarısızlığı belirleyen faktörler ile bu faktörlerin neler 

olduğuna ilişkin satış elemanları ile satış yöneticilerinin bakış açıları arasında 
farklılığın olması işletmeler ve satış gücü açısından önemli sorunları beraberinde 

getirmekle kalmayıp, işletmenin başarısı üzerinde olumsuz etki yapabilmektedir. Bu 
amaçla, bu çalışmada satış yöneticileri gözünde etkin ve başarılı satış elemanlarının 

haiz olması gereken özelliklerin neler olduğu ve mevcut satışçıların sözkonusu 
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açılardan nasıl değerlendirildiği ve çözüm için nelerin öngörüldüğü sorularına cevap 
aranmaktadır.

YÖNTEM

Her ne kadar satış elemanlarının başarısını etkileyen faktörlere yönelik literatürde 

çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen tercih edilen yöntem açısından ele 
alındığında bu çalışma keşifse! nitelikte bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Bu 

çalışma, daha sonra yapılması planlanan daha kapsamlı bir anket çalışmasının ön 
çalışması niteliğindeki bir çalışmadır. Yöntem olarak bu çalışmada açık uçlu 

sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir soru formu yardımıyla işletmelerde 
pazarlama ve satış bölümlerinde görev yapmakta olan yöneticilerin deneyimlerine 

dayalı olarak konuyla ilgili görüşleri ve değerlendirmeleri yüz-yüze mülakat şeklinde 

toplanmaya çalışılmıştır. Soru formunda birbirini tamamlayan veya kontrol etmeye 

yönelik oluşturulmuş olan altı soru bulunmaktadır. Bu sorular, (a) satışçılık 
mesleğinde arana özellikler, (b) satış elemanlarında görülen eksiklikler ve hatalar, 

(c) başarılı ve başarısız satış elemanını ayırt eden nitelikler, (d) satıcılık mesleğinde 

başarıda cinsiyetin rolünün olup olmadığı, (e) satışçılık mesleğinde etkin olabilmek 

için gerekli olan asgari deneyim süresi ile (f) satışçılık mesleğinde başarıda güleryüz 
mü, iletişim becerileri mi yoksa bilginin mi daha kritik olduğuna ilişkin sorulardır. 

Ayrıca katılımcılara ilişkin demografik sorular da soru formunda yer almaktadır. 
Mülakatlar yüz-yüze mülakat konusunda kısa eğitim verilmiş 20 öğrenci tarafından 
yürütülmüştür. Mülakat yapılan satış yöneticisi sayısı 225'tir. Mülakat yapılan kişiler 
ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Ankara, Tokat, Bursa, Kocaeli ve Düzce illerinden 
oluşmakta olup, saha çalışması 2011 Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler önce bilgisayar ortamına aktarılarak ardından içerik analizi yöntemiyle 
analize tabi tutulmuştur.

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Araştırma bağlamında elde edilen protokol metinleri bir veri tabanına aktarılmıştır. 

Bu veri tabanı üzerinde araştırma sorularına cevap aramak amacıyla içerik analizi 
uygulanmıştır.

Katılımcılara ilişkin demografik özelliklere bakıldığında %68.9'unun erkek, 29 farklı 
sektörde çalışmakta olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş olarak %55'inin 30 yaş 
ve üzerinde olduğu, %20'sinin ise 31-40 yaşları arasında olduğu, %15'inin 41-50 ve 

%10'unun 50+ yaş grubunda yöneticilerden oluştuğu gözlenmektedir. Meslek 
gruplan açısından sektörel dağılım açısından bakıldığında ise %32'sinin giyim, 
%6'sının alışveriş (perakende), %3'ünün endüstriyel ürünler, %2.3'ünün mobilya,
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%2'sinin kozmetik sektöründe çalışmakta olduğu gözlenmiştir. Bunların dışında 

beyaz eşya, aksesuar, teknoloji marketleri, çocuk ürünleri, eğlence, restoran, 

otomotiv, mücevherat, turizm, sigorta, emlak ve finans gibi sektörlerden 

katılımcılarında örneklemde bulunması örneklemin hem çeşitlilik açısından hem de 
zenginlik ve temsililik açısından tatminkar olduğu görülmektedir.

Satışçılık mesleğinde başarıda cinsiyetin rolünün olup olmadığını incelemek 

amacıyla katılımcılara kadınların mı yoksa ereklerin mİ satış mesleğinde daha etkin 

ve iyi olduğu sorulmuştur. Katılımcıların %48.6'sı kadınların satışta daha başarılı 

olacaklarını, %21.2'si ise erkeklerin daha başarılı olacaklarını öne sürmüştür. 

Katılımcıların yaklaşık dörtte biri ise cinsiyetin önemli olmadığını ifade ederken, 
sadece %6.3'lük kısmı başarıda cinsiyetin etkisinin sektöre ve ürüne bağlı olarak 

değişebildiğini belirtmiştir. Buna göre kadınların satışta daha başarılı oldukları 
iddiasının desteklendiğini söylemek mümkündür. Ancak bu sonucun çıkmasında 

katılımcıların yaklaşık üçte birinin tekstil ve perakende sektöründe çalışanlardan 

oluştuğunun dikkatten kaçırılmaması gerekir.

Araştırma bağlamında satışta başarının belirleyicisi olarak bilginin mi, güler-yüzün 

mü yoksa iletişim becerilerinin mi daha etkili olduğu sorulduğunda katılımcıların 

hemen hemen %40'ı tüm becerilerin gerekli olduğunu, bu beceriler arasındaki 

sinerjinin başarının belirleyicisi olduğunu ifade etmektedir. Ancak katılımcıların 

yaklaşık 1/3'ünü (%29) bu becerilerden bilginin daha belirleyici olduğunu öne 
sürmektedir. Öte yandan katılımcıların sadece beşte birinin güleryüz demesi 

"Gülmesini bilmeyen esnaf olmasın" atasözünü doğrular niteliktedir.

Araştırma bağlamında yöneticilere yöneltilen sorulardan biri de başarılı ve başarısız 

satış elemanlarını ayırt eden belir faktörlerin olup olmadığına ilişkindi. Analiz 

bulgulan Tablo l'de özetlenmektedir.

Tablo 1: Başarılı satışçıları başarısızlardan ayırt eden özellikler

Özellik %
Motivasyon 47.1
İletişim 44.4
Güleryüz 27.1
Bilgi 19.6
Kişisel beceri 10.7
Özgüven 10.7
Deneyim 8.4
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Tablo incelendiğinde satış yöneticileri başarılı satış elemanlarını başarısızlardan en 

ayırt eden en az yedi tane özelliğin olduğunu düşünmektedirler. Ancak, bu 

özelliklerden belirgin şekilde iki grubu ayırt eden iki özelliğin olduğu 

gözlenmektedir. Bunlar, hemen hemen katılımcıların yansı tarafından belirtilen, 
motivasyon ve iletişim becerileridir. Başka bir ifadeyle, satışta başarı için öncelikli 

olarak satışçının bu meslek hakkında ve satış yapma konusunda kendini motive 
etmesi gerekmektedir. Hemen hemen aynı ağırlıkta önem sahip olan diğer özellik 

ise satışçının iletişim konusundaki etkinliği ve becerileridir. Yine iletişim konusuyla 
doğrudan ilintili başka bir konu ise satışçının güler yüzlü davranması ve insanlarla 

kolay diyaloğa geçebilmesi becerisi olup, katılımcıların yaklaşık üçte biri güler-yüze 
vurgu yapmaktadır. Dördüncü sırada ise mesleki ve satılan ürün ve hizmetlerle ilgili 

bilgi farklılığı da satışta başarı farklılığının sebeplerinden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunların ötesinde, kişisel beceri, özgüven ve deneyim gibi özellikler de 

bu iki grup satışçıyı ayırt etmede bizlere yardımcı olsa da satışta başarıda farklılığı 
yaratmada kritik bir öneme sahip olduklarını söylemek zor olacaktır.

Araştırma bağlamında satış yöneticilerine yöneltilen bir diğer soru ise mevcut 

uygulamalar çerçevesinde satış elemanlarında gözlemlenen eksiklikler veya 

zayıflıklardır. Yöneticiler satış elemanlarına yönelik çok sayıda ve türde eksiklikten 
bahsetmiştir. Ancak belirtilen özellikler dikkate alındığında hemen herkesin üzerinde 

hemfikir olduğu belirgin bir eksiklik Sözkonusu değildir. Tablo 2'de görüleceği gibi 

katılımcıların yaklaşık 1/3'ü en önemli zayıflığın eğitim konusunda olduğunu İfade 
etmektedir. Eğitimi takiben kişisel özellikler ve kişisel gelişim konusundaki 

eksiklikler ile kendini geliştirme konusundaki isteksizlikler gelmektedir. Bu durum 

başarısızlığın da en önemli sebeplerinden biridir. Yukarıda belirtildiği gibi başarılı ve 
başarısız satış elemanlarını ayıran en önemli özelliğin motivasyon olduğu ifade 

edilmişti. Üçüncü zayıf konu ise iletişim konusudur ki, satışçılık mesleği açısından 

başarının en temel anahtarlarından biridir. Dördüncü en belirgin özellik ise, farklı 
şekillerde ifade edilse de satış elemanlarının mesleki açısında ilgilerinin zayıflığı, 
mesleki alaka ve mesleği severek ve isteyerek yapma konusundaki zayıflık olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Beşinci sırada ise satış elemanlarının müşterilere yönelik 

tutum ve davranışlarındaki kabalık, ilgisizlik ve soğukluk olarak nitelenebilecek olan 
davranışsal ve tutumsal sorunlar yer almaktadır.
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Tablo 2: Satış elemanlarında gözlemlenen eksiklikler

Özellik %
Eğitim 29.3
Kişisel özellikler ve gelişim 22.7
İletişim 15.1
Mesleki odaklanma eksikliği 13.8
Davranış ve tutum 12.0
Motivasyon 8.4
Deneyim 5.8

Son iki sırayı ise motivasyon ve deneyim almaktadır. Her ne kadar günümüzde 

birçok meslek için deneyim en çok aranan nitelik olmasına karşın, satış yöneticileri 
açısından deneyim eksikliğini sorun olarak görenlerin oranının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu da işe alımlarda aranması gereken özellikler açısından yeniden 

bir değerlendirmenin gerekli olduğuna İşaret etmektedir.

Tablo 3: Satış elemanlarında bulunması gereken özellikler

Özellik %
İletişim 73.0
Güleryüz 68.5
Bilgi 44.6
Kişisel özellikler 37.8
İkna kabiliyeti 36.0
İşi sahiplenme 24.4
Deneyim 19.8

Satış yöneticileri gözüyle iyi bir satış elemanında bulunması gereken özelliklere 

ilişkin bulgular Tablo 3'te özetlenmektedir. Tablodan da görüleceği üzere satış 

elemanlarının sahip olması gereken olmazsa olmaz özellik iletişim becerileridir. 

Katılımcıların %73’ü sosyal etkileşime dayanan satışçılık mesleğinde kişinin 

konuşma, kendini ifade etme, müşteriyle etkin bir diyalog kurabilme ve satışını 

yapmakta olduğu ürün ve hizmetleri etkin bir şekilde aktarabilmesi için gerekli olan 

tüm sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanabiliyor olması gerektiğine vurgu 

yapmaktadır. Yine iletişimin önemli araçlarından biri olan Güleryüz de en önemli 

ikinci özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış yöneticilerince önemli görülen 

üçüncü özellik ise bilgidir. Ancak burada kastedilen bilgi daha çok mesleki bilgi, 
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satış sürecinin etkin yönetimine ilişkin bilgi olarak algılanma eğilimidir. Tabi ki 
sektörel bilgi de satış sürecinin etkinliğini belirleyen unsurlardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü sırada ise satış elemanının kişisel ve kişilik 

özellikleri yer almaktadır. Burada bahsedilen özellikler arasında kişilik yapısı, 
görüntüsü, giyim kuşam ve duruşu gibi özellikler öne çıkmaktadır. Kişisel özellikleri 

takiben kişinin ikna kabiliyeti önemli özelliklerden biri olarak öne çıkmaktadır. İkna 

kabiliyeti hem doğuştan gelen becerileri hem de bilgi ve deneyimle beslenen bir 
özellik olması sebebiyle kişinin algılama ve gözlem yapma becerileri ikna yeteneğini 

geliştiren bir faktör olarak düşünülebilir. Bunu takiben kişinin işi sahiplenmesi ve 
deneyim özellikleri satış elemanında aranan özellikler arasındadır. Özellikler de 

birçok satış yöneticisi, satış elemanlarının mesai saatleri içerisinde telefonla meşgul 
olmak, kendi aralarında sohbet etmek ve mağaza içinde ortaya çıkan sorunlara 

çözüm getirme konusunda ve müşterinin mağazaya girmesini takiben ilgi gösterme 
isteğinin olmaması en çok karşılaşılan sorunlar arasındadır.

Tablo 4: Satışta başarı için gerekli olan deneyim süresi

Özellik %
1 ay 8.2
2 ay 12.2
3 ay 26.9

4-5 ay 3.2
6 ay 14.7

8-10 ay 6.1
12 ay 9.0

15-18 ay 8.1

Araştırma bağlamında yöneticiler gözüyle satışta etkinlik açısından deneyimin ne 
derece önemli bir unsur olduğunun ortaya konması için yöneticilere satışta başarı 

için asgari deneyim süresinin ne olduğu sorusu yöneltilmiştir (Tablo 4). Bu konuda 
katılımcıların önemli bir kısmı ne bir cevap vermekten kaçınırken 3 aylık asgari 

deneyim süresinin yeterli olacağı düşüncesini paylaşanların oranı %26.9'dur. Ancak 

tablo incelendiğinde gerekli deneyim süresi olarak altı ay veya daha az süreyi 

belirtenlerin oranının %50'yi aştığı görülmektedir. Ancak unutulmaması gereken 

husus farklı sektörlerde satış elemanlarının yapmaları gereken faaliyetler ve gerekli 
beceriler arasında farklılığın olması doğaldır. Örneğin, kuyumcuda çalışan bir satış 

elemanı ile konfeksiyon mağazasında çalışmakta olan bir tezgahtar için gerekli olan 

donanım ve bilgi beceriler farklı olacaktır. Tabloya bakıldığında bir yıl ve daha uzun 
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süreli deneyimlerin gerekli olduğunu düşünenlerin oranının %15-20 arasında olduğu 

görülmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında satışçılık mesleğinde 

başarılı ve başarısız lan satış elemanlarını bir birinden ayıran özellikler 

sözkonusudur. Farklı sorular yoluyla elde edilen cevaplar arasında paralelliğin 

olduğu ve dolayısıyla satışı başarıyla tamamlamak ile başarılı ve başarısız satıcılar 

olmak farklı şeylerdir. Sadece satışı gerçekleştirmek değil, satışta etkinlik de önemli 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma bulguları yöneticilerin satış 

elemanlarını değerlendirirken farklı parametreleri dikkate aldıkları veya aynı 
parametrenin farklı yansımalarına önem atfettiklerini ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

Açık uçlu sorular yardımıyla satış yöneticilerinden elde edilen veriler ışığında satışta 

etkinliği belirleyen unsurlara şu çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Satışçılık 

mesleği açısından farklı sektörlerde farklı bilgi ve becerilerin öne çıktığı 

görülmektedir. Ancak satışçılık mesleği açısından başarıyı belirleyen unsurlar 

açısından araştırmanın bulguları literatürde yer lanlar ile uyum içinde olmakla 
birlikte, farklı bilgi, beceri ve yeteneklerin görece önemleri ve algılanan önem 
sıraları açısından farlılıklar bulunmaktadır. Bu durum aslında ülkemizdeki mevcut 

sektörel uygulamaların bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Tüm dünyada 
olduğu gibi satışçılık mesleği halen saygınlık sorunu olan bir meslek olup, insanların 

güveni açısından güvenilirliği zayıf olan veya sorgulanan meslekler arasında yer 
almaktadır. Bir diğer husus ise ülkemizde satışçılık mesleğinin çoğunlukla 

tezgahtarlık ile karıştırılması sebebiyle satışçılık işinin daha çok bayanlar için uygun 

olan bir iş alanı olarak algılandığı düşünülmektedir. Bunların yanında satış 
yöneticisinin satış elemanında aradığı özellikler ile satışta başarı için gerekli olan 

beceriler bağlamında yöneticinin cinsiyetine bağlı olarak farklı beklentiler ve 

algıların olduğu da araştırma bulgularınca ortaya konmaktadır. Sonuç olarak 

geleceğin satışçıları, bilgi ve beceri bakımında donatılmış, sosyal yönü güçlü, üstün 

bir algılama ve analiz becerilerine sahip hazır cevaplı ve sempatik bir kişiliğe sahip 
olan insanların başarılı olacağı özel bir meslek haline geleceği düşünülmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Personaliteti dhe krijimtaria letrare e romancieres me origjine shqipetare 
Loretta Lynda Chekani Chase.

Autorja e ketij punimi shkencor, ndermori perpjeket maksimale qe tearrij ne nje 
kontakt direkt me autoren e madhe Amerikane Loretta Lynda Cekani, dhe ne nje 

korrespodencö e-letrash arriti tö marr pörgjigje. Kjo ishte nje befasi dhe könaqesi e 

veçante per tö. Fili pas kösaj ndenje te köndeshme, lindi pyetja se ç'e nxiti dhe 

frymözoi autoren e madhe amerikano-shqiptare te pörgjlgjet personalisht nö letren 

e shkruar ne te njejten dite, dhe me te paren here, kur dihej fare mire, se e 

madhja Lorreta kishte nje angazhim dhe perkushtim per rreth tete ore pune ne 

dite, rreth shkrimeve dhe krijimtarise sö saj, ndersa punet e organizimit tö jetes se 

pörditshme, si korespodence letrash dhe aktivltetet tjera administrative, juridike, e 

bankare, i kryente nöpermjet sekretareshös dhe menaxheres sö saj. Nö vijim 

komunikimi i Lorettes me autoren e ketij punimi shkencor:

Dear Ms. Gurra,

Thank you so much for including me and my work in your project. Your topic is, I 
believe both timely and valuable, especially given the recent wave of Albanian 
immigrants to the U.S. I am honored to be included among those of Albanian 
heritage who've made contributions to our adopted countries and cultures.

I wlsh you success in obtaining your Fullbright Scholarship, and will look forvvard to 
meeting you.

Very best vvishes,

Loretta

Me te shikuar dhe studiuar fotografite e derguara, krijohet pershtypja se Loretta 

eshte nje personazh me tipare tipike shgiptare. Vijat e saj te fytyres, struktura 
propocionale e eshtrave fasciale dhe shkölqimi i thelle I syve te saj, rrefejne pör njö 

ikone te buzeqeshıır fısnike e skofijare, qe i ngjason portreteve e personazheve te 

Leonardo Da-Vinci-t.
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Dihet fare mire se ne çdo vend te botes, shqiptaret e migruar, perveç jetes 

se tyre perplot me angazhime te pârditshmerisö, ne vendin ku jetojne, nje pjese te 

kohes se tyre te shtrejte, i'a perkushtojne edhe aktivltetve te natyrave te ndryshme 
te grupit etnik te vet. Takimet dhe manifestimet e tyre percillen düke i promovuar, 

rikujtuar vierat, njekohesisht kenaqur, e mburur me te arriturat e tyre. Ne meşin e 

shqiptaröve te Worcester-it te shtetit Massachusetts te SHBA-ve, emri i Loretta 

Çekanit, ze vend ne meşin e njerezve shume te njohur. Krijimtarija e saj shume e 

suksesshme, ne shkrimin e romancave historike dhe romancave me motive 

dashurie, i mundesoi komunitetit shqiptar te ketij vendi te mburret e krenohet me 
te. Ajo njihet bukur mire dhe adhurohet nga lexues amerikan, qe preferojne te 

trajtojne tema dashurie. Deri ne momentin e tanishem, ajo ka shkruar rreth 
pesembedhjete romane te cilat jane;

DON'T TEMPT ME ( korrik 2009), YOUR SCANDALOUS WAYS (qershor 
2008), LORD OF SCOUNDRELS, NOT QUITE A LADY (maj 2007), LORD 
PERFECT (mars 2006), MR. IMPOSSIBLE (mars 2005), MISS VVONDERFUL 
(mars2004), THE LAST HELLION (april 1998), "THE MAD EARL'S BRIDE, 
"novella in THREE WEDDINGS AND A KISS (shtator 1995), CAPTIVES OF THE 
NIGHT (shkurt 1994), THE LION'S DAUGHTER (tetor 1992), THE 
SANDALVVOOD PRINCESS** and KNAVES' WAGER (dhjetor 1990), 
VISCOUNT VAGABOND and THE DEVIL'S DELILAH ( janar 1989), ISABELLA 
and THE ENGLISH VVITCH (shtator 1987), "FALLING STARS'' short story in 
two anthologies: A CHRISTMAS COLLECTION (1992) and A CHRISTMAS 
PRESENT (1994).

Shume kritike te letersise, kane dhene vleresime te shkelqyshme, per veprat 

e shkruara te saj. Loretta eshte fituese e dyfishte e Çmimit Rita, "Best Novel 
vvinner" nje, ne vitin 1991 per romanin, The Sandalvvood Princess dhe te dytin, 

ne vitin 1996 per romanin, Lord of Scoundrels."1 Romanet e Lorettes gjithashtu, 

disa vite me rradhe jane llogaritur si romane me te shitura 'best seller' ne 

Amerike. Gazetat prestigjioze si; 'USA Today dhe 'Denver Post' rradhitnin 

ate ne meşin e shkrimtareve me te talentuar dhe terheqes per lexuesin. 

Ndersa, revista 'Romantic Times', ploteson kolumnet e botimeve te veta, 

kryesisht me kete lloj letersie. Kjo reviste jep shperblime vjetore per 

tregimin me te lexuar, dhe nje here ne vit jep shperblime per autoret me te 

sukseshsem. Loretta ka fituar disa çmime nga redaksia e kesaj reviste. 

Megjithese te paket jane ata shqiptare, q6 shkruajne ne gjuhen angleze. 

Lobi shqiptar ben te pamunderen per t'i inkurajuar keta talente dhe 

promovuar ato te lexuesit shgiptare.

1 http://www.fantasticfiction.co.Uk/c/loretta-chase/ (marrur nö 18/08/ 2009)
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"Loretta Çekani ishte shume e zene me pune ate tâ dieie. Po i jepte doren e fundit 

romanit te saj te ri, para botimit. Kur i thashe se lexuesit shqiptare do te kenaqen 
kur t'a njohin e do te duan te dine per veprimtarine dhe preardhjen e saj, ajo per 

pak kohe u shkeput nga tavolina e punes.

Tö gjitha librat e mija jane romanca dashurie."2

2 lbid.,228
3 Ibid, po aty

Duke veshtruar veprimtarine, rrefimet dhe jeten e saj, na vjen pershtypja se 

Loretta si figüre udheheqese ne jeten e saj, vend te posaçem i kushton figures se 
gjyshes, e cila me plot kuptimin e fjales, mban meritat per njohurite dhe dashurine 

qe posedon Loretta ndaj shqiptareve dhe Shqiperise.

"-Çdo informacion ne lidhje me Shqiperine e kam mesuar nga gjyshja,- pohon 
Loretta. -Kur u botua romanca ime e pare,- kujton ajo,-lexuesve u beri pershtypje 

qe nje pjese e saj i kushtohej Shqiperise. Disa as qe dinin fare se ku eshte 

Shqiperia e ciiet ishin shqiptaret.

Me 1972 Loretta shkoi per here te pare ne Shqiperi dhe ruan kujtimet me te bukura 

nga ajo vizite. Ajo ka lexuar e studiuar shume per Shqiperine dhe shqiptaret, per 
histerine, traditat, kulturen e zakonet tona."3

Duke lexuar veprat e saj te jepet bindja se autorja eshte nje figüre qe ka 

perfeksionuar menyren e hedhjes se idese ne proze, ka lexuar tene me libra per te 
ngjallur imagjinaten e saj dhe ve ne pah perkushtimin e saj ndaj kesaj gjinie 

letrare. Lorretta me perkushtim te madh studjoi vepra nga autore te huaj q6 
shkruajne per shqiptaret siç eshte Edith Durham, Lord Bajroni, Martin Leaku, John 

Cam Hobhouse, e shume te tjere.Nga studimi i saj,ajo shkeput dhe ngulit ne 

frymezimin e saj karakteristikat unike te gjenezes paraardhese, perfshire veçorite e 

posaçme si burreria, besa e madhe, nderi, trimeria e grave, perkushtimi jetik ndaj 

fjales se dhene etj. Ajo perpunon me kujdes te veçante keto elemente 
tradicionaliste ne disa vepra te saja ku i dedikohet figurave madheshtore shqiptare 

si Ali Pashe Tepelena.

Fiilimin e karrieres se saj, ajo e filloi me shkrime skenaresh te videove per nje 

kompani ne Ezorcester. Te afermit dhe bashkepunetoret e saj hetuan talentin, per 
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shrime te bukura, e te sukseshme dhe e inkurajuan, e mbeshteten atö, tö merrej 

me shkrime serioze. Kah viti 1984 ajo e motivuar nga pörkrahösit e saj fılloi tö 

merrej me letersi profesionale, qe i mundesoi te plotösonte njö deshire te saj tö 

hereshme. Mbeshtetje te veçante gjeti edhe nga te dy prinderit, te cilet kishin vönö 
re talentin e saj qysh ne moshen me tâ hershme dhe ishin plotesisht te bindur se 

ajo nje dite do te behej njö autore shume e dashur, per t'u lexuar veprat e saj.

Personazhet kryesore ne librat e mi jane dy dashnorö, te cilet sipas rastit, ose 

takohen dhe dashurohen qe ne fiilim, ose dashurohen pasi kanö jetuar per nje kohe 

se bashku. I tere subjekti apo dhe drama e romanit zhvillohet rreth tyre. Subjektet 

jane ndörruar ne menyrö te tüle, qe lexuesit ta ndjekin me ankth zhvillimin e 

mötejshem te tyre. Qellimi i kesaj lloj letersie eshte qe lexuesi te largohet nga 

stresi i jetes se perditshme dhe te humbase ne boten e librit qe zakonisht ka nje 

perfundim tö lumtur,- thote Loretta dhe shton: ideja apo mesazhi i nje letersie te 
tille eshte qö dashuria triumfon mbi gjithçka."4

4 İbid
5 İbid

Femijeria e saj ne familjen Çekani ne New England dhe studimet e karriera 
e saj akademike ne Clark University.

Loretta u lind ne vitin 1949 nga dy prinder shqiptare, Trimeresha, prindörit e se 

ciles kishin migruar nö Amerike nga Shqiperia ne vitin 1923, kur ajo ishte nö moshe 

shumö te re, dhe Gjergj Çekani, prinderit e te cilit kishin migruar ne Amerike nga 
Korça ne vitin 1920 kur ai ishte nö moshen 3 vjeçare5. Po tâ shfletojme argumentet 

historike te se kaluares se ketyre ardhacaköve, do te konstatojme se keta familje u 
vendosen ne rajonin e New Engjand-it, nje kend ne pjesen veri-lindore te SHBA- 

ve, e cila kufizohet me Oqeanin Atlantik, Kanadane dhe shtetin e New York-ut. 

Hapesira e New England-it pörböhet nga shtetet e Maine, Nevv Hampshire, 

Vermont, Massachusetts, Rhode Island dhe Connecticut. Ky rajon ishte vendi ku 
zbarkonin te migruarit nga shume vise tö botes. Aresyeja se pse ata vinin mu ketu, 

shpjegohet me rrethanat gjeografike. Ky breg ishte nje dalje ne paralele te njejtö 

me Evropen, dhe pas lundrimit shume te gjate neper oqean, kjo ishte pjesa 
tokösore e pare qö paraqitej ne rrafshin detar, dhe qö ishte shum e pritur pas gjitha 
atyre sfidave te cilat i hasnin gjate udhötimit. Ata me padurlm zbarkonin ketu. Ky 

territor dhe ambient jetesor, konsiderohej te ishte nje nga vendet e para te 
vendosjes se anglezeve nö boten e Re, te zbuluar qö nga viti 1620. Kjo pjese e 
populluar me shume kombe te ndryshme nga Evropa, e kryesisht anglez, nga 

Anglia, pas nje ambientimi tö gjate pör dy shekuj, behet nje nder kolonitö e para
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Britaneze qe do te ushtroje körkesen me te veshtire per shkeputje dhe shpallje te 

pavargsisö nga Mbretöria Britaneze. Ky vend njihet pör shumçka. Ketu u paraqiten 

fillet e para te letersise dhe filozoflse Amerikane. Gjithashtu İshin te zeshem ne 

anulimin e ligjeve te skllaverisö. Por edhe si njesi federaliste, e para u transformua 

nga Revolucioni Industrial.6

6 http://en.wikipedia.org/wiki/New England (e marrw me04.08.2009)
1 http://www.lorettachase.com/about.html (e marrw me 04.08.2009)

Kösaj laramanie te shumte popujsh iu bashkangjiten edhe shume e shume 

familje shqiptare, ku jetuan, punuan dhe vepruan me pasion te plote, per te 

deshmuar nje kültüre te gjere, me vlera te veçanta siç jane; zgjuartesia, bujaria, 

guximi, trimeria, krenaria, atdhe-dashuria dhe besa e madhe shqiptare. Keta tipare 

i ruajten dhe percolien brez pas brezi gjeneratave te reja. Deshmi e madhe e 

trashigimit te ketyre vlerave mes shume te tjerave, eshte edhe rasti me 

shkrimtaren e famshme Amerikano-Shqipetare, Loretta Chase.

Loretta kreu mesimin fillor ne shkolien shteterore ne Worcester (Massachusetts) 

New England. Percaktimi i saj per drejtimin gjuhesor, e shkathtesoi ate ne 

strukrurimin e fjalise, shqiptim, shkrim dhe lexim te perkryer te gjuhes angleze, te 

çilin ajo e konsideroi si nje proces lodhes e te bezdisshem, por qe me vone i 

sherbeu shume ne karrieren e saj krijuese. Perveç kesaj ajo mesoi edhe tenden e 
matematikes, te cilSn e konsideroi si leml shume te veshtire dhe shpesh zgjedhja e 

komplikuar e problemeve matematikore, i kishte shkaktuar kokedhembje. Keta 

veshtiresi gjate shkollimit te saj, deshmuan dhe rezultuan ne dobi ne pervojen dhe 

karrieren e saj te me vonshme. Por me keqardhje pohon se shumicen e gjerave i 

kishte haruar.7

Loretta u rrit ne nje mes familjar me tradita te pasura shqiptare, gjyshja e 

saj e cila fliste nje anglishte me theks shqiptar, ishte e njohur si rrefyese e 
perallave te bukura, me permbajtje hlstorike. Numri i librave qe ajo kishte lexuar 

dhe posedonte ne thesarin e saj, arrinte nje numer te madh dhe padyshim se ajo 

ishte nje figüre kalitese, qe ndikoi ne mbjelljen e deshires per te lexuar dhe shkruar 

Loretta me vone. Per fat te keq, ajo nuk jetoi ne kohen kur Loretta merrej me 

shkrime. Prinderit e Lorettes, te martuar qe nga viti 1948, si çdo çift i ri, kishin te 

veshtire te siguronin harxhimet jetesore per familjen e madhe. Ketu nuk mungonin 

ardhjet e miqeve, aktivitete dhe festat e shumta; si festimi i diteiindjeve, 
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kershgndellave, vitit te ri, festa e flamurit e shume te tjera. Kohen me te veçante, e 

ndanin per takime me lobin shqiptar, takime me emigrante te posaardhur, ofrimi i 
ndihmave te para per to, aktivitete te natyrave te ndyshme dedikuar memedheut, 

kontakte me figura me ndikim ne qarqet vendimarrese, politike, e dlplomatike, e 
mbi te gjitha edhe vizita te vendlindjes. Me keta tradita te ngeshura mire, keta dy 

bashkeshorte I kaliten dhe I edukuan femijet e tyre, per te krijuar personalitete te 

qendrueshme dhe me karakteristika te pasura e te shendosha te tradites shqiptare.

Ne moshen perkatese madhore, Loretta regjistroi nje kolexh privat, e me pas 

vazhdoi studimet ne 'Clark University', nje institucion prestigjioz. Ky univesitet me 
te arritura te (arta ne lemi te shkences dhe arsimit, i njohur si qender studiuese dhe 

hulumtuese, u themelua qe nga viti 1887. Deri me vitin 1902 ketu diplomuan 

student ne lemi te ndryshme, e pas ketij viti, ketu u akredituan edhe studime pos- 
universitare, si master dhe marrja e titullit te doktoratures. Konsiderohet te jete 
universiteti me i sukseshem pas Harvardit dhe Yale, si dhe themeluese e shoqates 

prestigjioze te Universiteteve Amerikane. Rektori I pare i ketij universiteti ishte G. 
Stanley i çili i pari e kishte fituar titullin Doktor i shkencave ne psikologji, ne 

Üniversitelin e Harvardit. Universiteti I Clark-ut ishte edhe vendi ku ligjeroi i 
famshmi, Sigmund Frojd, ne vitin 1909, i njohur si ligjerues e prezentues I 

ligjeratave nga lemia e psikoanalizes. Ky universitet tregoi rezultate te mira edhe 
ne lemi te gjeografise. Gjithashtu krijoi qendren hulumtuese per ndryshimet globale 

te mjedisit jetesor. Ketu veproi edhe nobelisti i pare Amerikan ne shkence, A.A. 

Michelson si dhe Robert Goddard, babai I gjithesise dhe zbulues i teknologjise 
raketore.8 Ne pamje fizike ky universitet te jep imazhe, te nje infrastukture gjigante 

dhe qe gjason me ate te ndertimeve me preardhje nga arqitektura britanike. E 

dekoruar me tulla te kuqe dhe rrathe zbukurimi te bardha, qe eshte nje 
karakteristike tipike e ndertimit te stilit Viktorian. Ketu, ne kete institut i larte pati 
fat te ngujoje njohurite e shendosha edhe Loretta, ku mesuan dhe punuan shume 
emra te spikatur. Ajo mori graden e profesorit te diplomuar B.A. ne gjuhe dhe 
histori angleze ne vitin 1976.

8 http://www.clarku.edu/aboutclark/history.cfm ( marre me 03.02.2009)

Ne fiilim u punesua si administratore ne kete univesitet, e me pas edhe si ligjeruese 
me kontrate ne veper. Nderkohe ajo punoi edhe pune te ndryshme per periudha te 
caktuara, per te arritur deri tek profesioni i saj kryesor, shkrimi. Nje kohe ajo punoi 

me honorar si shkrimtare e skenareve per video. Meqe ishte e sukseshme ne kete 
lemi, asaj i'u dha rasti te takoje video prodhusin Ealter Hernitze, i çili fuqimisht e 

inkurajoi Loretten te merret me shkrime. Siç pohon vet ajo, takimet e shpeshta te 
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punes, dukeshte se po nxitnin dashurine mes tyre dhe ashtu ndodhi. Ata u martuan 

me vitin 1989, dhe qe atehere Loretta fitoi perkraje dhe shtylle te forte qe do te 

Inkurajonte ate te plotesonte endrren e saj te jetes, te merrej me shkrime. Sipas 
Lorettes, shkrimtares se madhe, po te doni te shkruani, ajo thot se duhet 

perkushtuar dhe studiuar shume strukturen gramatikore, sintaksore, morfologjike 

dhe fonetike te fjalise se gjuhes angleze dhe duhet lexuar male me libra, e shkruar 
nje morl letrash.

Ne kete punim jane vjelur te dhena nga libri me permbledhje kronikash te 

gazetarit te zellshem Vehbi Bajrami, qe padyshim ka perpiluar nje veper 

madheshtore e titulluar "Shqiptaret e Amerikes". Ne meşin e takimeve dhe 

intervistave me atedhetare te famshem, sa u perket lemive dhe profileve te 
ndryshme mes tjerash, ai i pekushton rendesi te veçante preardhjes se familjes 
Cekani. Autori shkruan:

" Ai nuk u dorrezua as kur perfundoi ne karocen e te paralizuarit, i zhytur ne 

boten e akullt te vetmise. Kur i vinin mysafire, gjalierohej behej tjeter njeri, e 
ndjente vehten sikur te ishte ne kembe. Por, sapo vizitoret largoheshin, kthehej ne 

'pushtetin' e ligeshtimit dhe kur e pyesnin njerezit se ç'thote shendeti, pergjigjej:

-Si po me shihni i paralizuar ne karroce nuk mund te bej hap te vetem...."9

9 Bajrami, V. "Shçiptaret e Amerikes- me parathenie te İsmail kdarese". 2003. 
Albanian Publishing PO BOX 400 New York, NY 10156. (pp 535)

Gjergj Cekani, i ati i Loretta Chase Çekani, (1924-1996) ne moshe te thelie te 

pleqerise, tre vitet e fundit te jetes, i kaloi i paralizuar plotesisht. Ne shoqerimin 
dhe kujdesin e gruas se tij, ai priste, e percillte miqte gati çdo dite. Ne moshe te re 

gjate luftes se dyte boterore kah viti 1942-1943, kishte sherbyer ne formacionin 

ushtarak te New Jersey-it. Gjate mandatit, nga zyra per sherbime strategjike te 

SHBA-ve, ishte marre ne pyetje, neşe deshironte te pergatitej per nje mision, per 

te ndihmuar Shqiperine. Pa hamendje, kishte pranuar oferten per dy arsye; njera 
per mailin per te pare Shqiperine, e tjetra, ishte deshira per t'u ndihmuar 

atedhetareve, per te çliruar vendin.

pergatitjet dhe mesimet per radiolidhje, ai i mori ne Baltimore dhe VVashington. Ky 

kurs do t'i sherbente per te fituar aftesi komunikimi me anglezet dhe amerikanet 
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mes radiovaleve, per t'u dale nö ndihme partizaneve pör nevojat e tyre. Kete 

mision e pranuan edhe shume shqiptare te tjere. Pasi perfundoi me mesimin 

praktik ishte derguar ne bazen Anglo-Amerikane ne Aleksandri, e me pas ne Bari, 

ne bazen tjeter ne Itali, e cila e kishte per objektiv operacionet ne Balkan. Aty u 

stervit per zbarkim dhe perdorim te parashutes. Pasi kreu stervitjet, ai u drejtua 
per operacion.

" Aeroplani anglo- amerikan e hodhi Gjergjin me parashute me 1944, aferTiranes 

ku ishte i vendosur shtabi i Mehmet Shehut. ishte nje nate pus e erret. Ne çastin 

kur piloti dalloi zjarrin e ndezur nga partizanet, Gjergjit iu dha urdheri te hidhej me 

parashute. Ai e pershkruan ate operacion teper trondites, neper ate nate, ku nuk 
shihej gje, edhe po te te futnin gishtin ne sy."10 *

10 Ibid., 535
" Ibid., po aty

Gjate ketij sherbimi ai ishte takuar edhe me Enver Hoxhen. Raportet me 

udhehegesit dhe partizanet nuk ishin aq komode. Mes vete qendronin raporte te nje 
doze dyshimi, per qellimin dhe detyrat e operacionit amerikan.

Sidoqofte, kerkesat e partizaneve per tesha, municione luftarake, percilleshin tek 
amerikanet dhe ata i plotesonin nevojat e tyre.

Pasi kishte mbaruar lufta, festat dhe manifestimet per fitore tesaj, nga Tirana 

Gjergji u drejtua te vizitoje Korçen, aty festoi Krishteiindjet dhe pas festes se Vitit 
te Ri, u nis per ne Itali, e me pas per ne Gjermani, ku e priste detyra. Ne vitin 1945 

ai vendosi te nderpret misionin e tij dhe te kthehet ne gjirin familjar, ku e pritnin e 

ema, mjerku, me motren dhe veilane, ndersa babai i kishte nderuar jete qe ne 
moshen 6 mujore.

Sa i perket periudhes se regjimit Enverist ne Shqiperi, ai shpreh nj6 mllef dhe 
pakenaqesi te theksuar, per menyren e funkcionimit te sistemit shteteror. Mbylljen 

frenore te kufive te shtetit, dhe izolimin total te qytetareve te saj, İane gjurme, e 
dhimbje te thella per faktin e hidhurr, qe familljet klshin humbur kontaktet branda 

disa decenieve me te afermit e tyre jasht kufirtt. Ndersa me vone, pas vitit 1982, 
me shume veshtiresi arrin te siguroje hyrje te lire, dhe ben disa vizita. Me gjithe 

aktivitetet qe kishte demonstuar dhe ndihmen qe kishte ofruar gjate periudhes se 
luftes, ai akoma dyshohej se mos ishte ndonje spiun i sigurimit Amerikan.11

Gjergji u martua me Trimereshen, ne vitin 1948, bija e Thanas dhe Ollga Kenchallit. 

Ata ünden 4 vajza, njera prej tyre eshte Loretta. Loretta qysh ne femijeri te 

682



Personaliteti dhe krijimtaria letrare e romancieres me origjine shqipetare

Loretta Lynda Chekani Chase

hershme, dallohej nga moshaniket tjere. Tregonte interesim te veçante per te 

degjuar rretimet e gjyshes. ishte e embel, e kendeshme, e zgjuar pa mase, 

shembullore ne shkolle, dhe lexonte shume.

E ema e Loretta Çekanit, Trimeresha, vjen nga nje familje, qe si nga e ema po dhe 

nga i ati, te dalluar me nje te kaluar qe kan te kalitur nje ndjenje atdhedashurle 
dhe patriotizmi te paskajshem ne mjedisin ku vepronln. Nga vete emri i saj dhe 

biografia e familjeve te tyre, na jepet e drejta te konstatojme kete bindje. 

Trimeresha, e ema e Lorettes, hiqet per nje grua me tipare te plota shqipetare. Ajo 

edukoi 4 vajzat e saj ne menyre te shkeiqyer. Me mençuri te veçante, ajo ua 

mbjolli temive, ndjenjen per atedhedashuri, per kombin, histerine, flamurin dhe 

traditen shqipetare. Ne shtepl te tyre shihen fotoğraf! te varrura ne mure, te 

vajzave, mbesave, niperve e dhendureve. Trimeresha po ashtu nuk la anash edhe 

gatimin tradicional te vendlindjes, qe e trashegoi nga e ema e saj. Ajo edhe sot 
gatuan byreke e bakllava per pjestaret e familjes se saj dhe poashtu, prete miqte 
ne shtepi me kete embeisire.

"Gjyshi i Ollges, Naum Lasku, ne kohen e Rilindjes kombetare, qe nga Stambolli ku 
punonln, silinin ne Shqiperi fshehurazi libra ne shqip.Ollga e cila mbaroi shkolien e 

vajzave ne Korçe me 1919, ishte e para mesuese vendase ne Pogradec. Me 1920 
ajo u martua ne kete qytet me Thanas Kexhallin, i njohur per veprimtairne 
patriotike kunder Patrikanes greke."12

12 Ibid ., 536

Nga rethanat e veshtira politike dhe te gjendjes se renduar ekonomike, qe kishte 

kapluar Shiperine, shume te rinje leshuan vendin dhe u larguan ne drejtime te 

ndryshme. Ne meşin e tyre, Ollga dhe Thanas Kerxhalli, nga viti 1923 u 

shpernguien ne Amerike, ne token e premtuar. Ata ünden femijet; Trimereshen, 

Gjergjin, Dukagjinin, Stefanln dhe Mentorin.

Shqiptaret e migruar ne Amerike, organizuan jeten e tyre n6 fryme te rruajtjes se 

Identitetit dhe atdhedashurise. Themeluan shkolien shqipe, me mesuese Ollgen dhe 

njekohesisht themeluan edhe organizaten e gruas shqiptare. Kete organizate 

joqeveritare, me plot aktivitet te natyrave te ndryshme, zonja Ollga e udhehoqi me 

shume sukses, qe nga viti 1946 e deri ne vdekje ne vitin 1973.
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Tre vite pas vdekjes se bashkshortes, pasi kreu te gjitha ritet, sipas zakonit 

orthodoks, ne vitin 1976, Thanas Kerxhalli, gjyshi nga e ema e Lorettes, kthehet ne 

vendllndje pergjithmone. Ai prehet ketu. Ne vitin 1990 u varoş afer fisit te vet ne 

Pogradec, qe e deshti aq shume, sa qe nuk kishte vend ne Amerike, qe mund t'ia 

kompenzonte mailin dhe bukurite e saj. Gjate ceremonise mortore nga Amerika 

erdhen bija, Trimeresha se bashu me te shoqin e vet Gjergjin.

" Vellai I saj, Gjergj Kerxhalli, tregon se sa veshtire e kishin prinderit e tij kur donin 
te shkonin ne Shqiperi pas Luftes se Dyte. Ata qene nder te paret qe shkelen ne 

atdhe nga Amerika. lu deshen te kalonin njeqind peripeci, derisa u pajisön me 

viza. Ndaj tyre, si ketu ne Amerike, ashtu edhe ne Shqiperi, njerözit dyshonin se 
mos merreshin me ndonje veprimtari spiunazhi. Po ata shkuan ne Shqiperi vetem 
nga maili per atdhe, -thote Gjergji."13

13 Ibid., po aty

Per koincidence babai edhe daja i Lorettes, mbanin emrin Gjergj.

Daja I Lorettes u lind ne VVorcester gjithashtu. ishte pronare i nje videoteke 
filmash. Kete studio ai e kishte furnizuar me shume filma nga repertuar) shqiptar, si 
dhe muzike shqipetare. Ketu me endje atedhetaret vinin te shihnin filma dhe 

mernin e blenin video me incizime nga vendi I tyre. Eshte karakteristike se gjat 

periudhes se tranzicionit, qe pesoi blloku komünist ne Evrope, Gjergji ne studion e 
tij "KTA Comunications", pregatiti me shume kuptim sensibilizimi, nje emision 

dokumentar ne gjuhen angleze, per gjendjen e veshtire dhe alarmante, te mbare 
institucioneve ne disa qytete te Shqiperise, sic ishin; shkoilat, kopshtet e femive, 

spitalet pediatrite, jetimoret, burgjet pe te ritur, e te mitur, e shume e shume 
materiale tjera. Keto emision ai e transmetoi ne nje kanal TV-ve, me shikueshmeri 

shum te larte, ne Massachusetts, e cila ndikoi nendieshmerinb e opinionit amerikan, 
dhe beri buje te madhe, per te ndihmuar Shqiperine, moralisht, politikisht dhe 
ekonomikisht. Kjo kompani filmike, ben pergatitje edhe te materialeve 

propaganduese, te kompanive te ndryshme, ku sqarohet menyra e shfrytezimit te 

teknologjise per prodhimin e lendes perkatese dhe shume materiale tjera.

Perveç kesaj Gjergj Kerxhalli meret edhe me aktivitete humanitare. Organizata 

NEARO (New England Albanian Relief Organization), e themeluar ne vitin 1990 
udhehiqet nga nje Ebrej i quajtur Leon Lonstein, i martuar me nje shqipetare me 
emrin Mryn, e cila ka kontribuar shume per kete orgnizate bemirese. Gjergji eshte 

njeri prej drejtoreve te kesaj organizate e cila, mjetet e materiale te mbledhura 

nga dhurues te vegjei e donatore te medhej, grumbulloi dhe shpemdau artikuj me
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vlere prej miliona dollaresh nepör Shqiperi. Kjo organizate ne mes tjerash themeloi 

edhe nje biblioteke ne Pogradec

"Me kete organizate bamirese Gjergj K6rxhallin e lidh edhe dicka tjeter. Me 

1992, kur ai shkoi ne Tiranö per te shpöndare ndihmat humanitare, qe i kishte 

mbledhur NEARO, shqiptaret e Worcester-it i dhane edhe disa letra qe tju jepte te 
afermve te tyre qe jetonin ne Shqiperi.Teuta Themeli nga Korca, donte t'i jepte 

Kerxhallit nje leter te babait te saj per te afermit ne Amerike. Per kete u takua e u 

njoh me Gjergjin ne Tirane. Ajo leter u be shkak apo sebep i nje bashkimi, i 

martesös se tyre te mSvonshme. Gjergj e Teuta Kerxhalli lidhen kurore me 1993 

dhe sot jetojne ne harmoni ne shtepine e tyre ne Worcester."14

14 lbid.,537

Veprimtaria letrare e Loretta Çejsit. Romani e saj historik Bija e Luanit 
(2006)

Me shume te drejte gazetari e njekohesisht autori Vehbi Bajrami nuk pörfundon 
kötü vetöm me hisorikun e kesaj familjeje. Ai vazhdon inervisten me pjestaret 

tjere dhe padyshim nuk le anash pa hulumtuar veprimtarine e pasur te bijes se 
Gjergj e Trimeresha Çekani-t, Loretta, Lynda Çekani, Chase te çilen e ciieson si; 

'Shkrimtarja e shquar e romancave te dashurise'.

Duke studjuar me vemendje kritiket letrar, qe iu dedikuan punimeve e shkrimeve 

te autores se permendur, nuk mund te mbetemi indiferent pa dhene opinionet tona 
per kete krijimtari unike. Megjithese shkrimtarja nga paraqitja e saj fizike eshte nje 
figüre modeste qe nuk fiet shume me gojen e vet, te kunderten e deshmon me 

pende. Veprimtaria e saj paraqet nje pasuri te pashoqe. Personazhet e trajtuara 

jane figura te imagjinuara qe i takojnd se kaluares nder shekuj. Ata jane 
shpeshhere figura mitologjike apo historike. Ngjarjet zhvillohen ne shekujt XVII dhe 
XIX. Ato paraqiten nepermjet pershkrimeve detajore te stilit te veshjes, 

argitektures se ndertimit, me nominimet perkatese, pamjet fizike te karaktereve, 
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mentaliteti dhe elementi kulturor, rellgjioz e social, kundertheniet fisnore, klasöre, 

e shoqörore nö kuader tö nje shteti.

Duke lexuar veprat e saj te jepet bindja se autorja eshte nje figüre qe ka 
perfeksionuar menyrön e hedhjes se idese ne proze, ka lexuar tone me libra per te 

ngjallur imagjinaten e saj dhe ve ne pah pörkushtimin e saj ndaj kesaj gjinie 

letrare.

Mjedisi shgipetar dhe realiteti historik ne romanet e saj kryesore Ndikimi i 
William Martin Leake-ut, George Gordon Byron-it e John Cam Hobhouse-it.

Autorja e cila öshte objekt I kötij studimi, öshte njö figüre e ralle e cila me 

seriozitetin e saj mö te madh, i mvishet nje pune te thellö, düke bere shum 

hulumtime per te krijuar mö vonö kryevepra te njö gjinie letrare te veçante. Prirjet 

dhe idete e saj e nxisin ate, te lexoj, gjurmoj dhe hulumtoj autore te famshem, 
rugöpershkrues, topografö, mbledhes monedhash, piktore te shekullit ne te ellin 

ajo kishte pikösynim tö krijimtarisö se saj, ku denjesisht do tö kontribonte ne 
pasurimin e letersise kombötare dhe asaj botörore.

Nje prej ketyre figurave me shum ndikim ne veprat e saj öshtö, VVilliam Martin 
Leake-u, nje anglez i lindur nö Londör me vitin 1777.

Leak-u me te mbaruar akademine mbreterore ushtarake nö Britani te Madhe, atij i 
percaktohen detyra strategjike shteterore ku do tö asistonte nö flotat detare turke, 
kunder atyre franceze gjate sundimit Otoman ne Gadishullin Ballkanik. Pas 

expeditave te shumta ne indine Perendimore, Konstatinopol, nö Azi te Vogel, ne 

Qipro, ne Egjypt nö luginen e Nil-it, Athine dhe Kegio te Greqisö. Leak-ut ju dha 

detyre te exploatonte bregun e Shqiperise dhe Morese.

Me pas ne vitin 1807 ne nje lufte mes Anglise dhe Turqise ai u burgos dhe u 
dergua ne Selanik. Pas lirimit nga burgu ne vitin e njejte atij iu dha detyre te 

perfaqösonte Angline ne mision diplomatik nö Janine, nö pallatin e Ali Pashe 

Tepelenes. Shume shpejt Leak-u fitoi besimin e Ali Pashes. Perveç punöve te njö 
diplomat! ai filloi te meret me shkrime. Gjatö kötij qöndrimi ai pörfitoi nga rasti te 
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bej£ kolekcione te vlevshme te monedhave, rugepörshkrime dhe tö hulumtonte 

vende te lashta. Leak-u shkroi keta velime veprash;

• Topografia ef Athinds (1821)

• Ditari i nje turneje neper Azi te Vogöl (1824)

• Udhetimet neper Morea (1830), dhe shtesa, Peloponneslaca (1846)

• Udhetimet neper Gregine Veriore (1835)

• Numismata Hellenica (1854), e ndjekur nga nje shtese ne vitin 1859.15

15 http://en.wikipedia.ora/wiki/William Martin Leake (e marrö mö 14/12/2009)

Lorreta kishte studjuar ne holiesi veprat e Martin Leak-ut te cilat jane kryesisht 

pershkrime topogarfike te plotesuara me faktografi historike qe perfshin teritoret ku 

ai qendroi ne misionet dhe detyrat e tij ushtarake.

Lord George Gordon Byron

Nje ikone tjeter e nje rendösie te veçante, qe i sherbeu Lorettes per te plotesuar 

thesarin e saj, mbi çdo gje qe e karakterizonte gjeologjine, infrastukturen, etnosin, 

folklorin, histerine, arqitekturen, raportet sociale, ritet fetare e kombetare ne 

hapsiren qe i rrethonte shqiptaret, e veshtruar me syrin e nje te huaji i çili poashtu 

ishte edhe figurra e temes şö saj te studimeve te shkalies masert ne Londer, ishte 

Lord Byron-i.

Shkrimtari me i famshem i periudhes se romantizmi! George Gordon Byron, u lind 

me 22 Janar te vitit 1788 ne Londer, ne nje familje aristokrate, qe ishin pasardhes 
te mbretit James-it te I-re te Anglise. E ema Catherine Gordon Byron, fiil pas 

vdekjes se burit te saj, John Byron, ishte e detyruar te shese nje pjese 

bukur te madhe te pasurise se trashiguar, per te paguar bonchet e burrit te 

saj, i çili jetonte nje jete tipike te nje aristokarti te qejfit dhe te ahengut. 

Nga pasojat e sjelljes se burit, Catherine-s i duhej te largohej nga Londra, 

te shperngulej e te jetonte ne Aberdeen te Scotland-s, per tju shmangur 

huamaresve. Te njejtat veti i trashigoi edhe Byron-i nga i ati i tij. Siç e 

percaktonte dhe e deflnonte e ema si 'njeriu qe me se paku vlereson leket'.
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Byron-i gjate jetes se vet ne rethana te ndryshme, disa here e ndryshoi 

mbiemrin. Ne moshen 10 vjecare e fitoi titullin e Lordit nga trashigimi pas 

vdekjes se dajes se tij. Ne Britani ishte si tradite e pashkruar, qe po qe se 

duhej te trashegohej nje pasuri e ndonjerit pjestare nga lidhjet familjare, i 

imponohej adaptimi i mbiemrit te familjes perkatese. Ne rastin me vjehrön 

e tij, atij ju d ha mundesia te trashigonte gjysmen e pasurise se madhe te 

saj, por me kusht neşe e merte mbiemrin Noel. Duke pasur ne disponim nje 

buxhet tö mire te trasheguar, ai bente nje jete te leshuar.

Ne vitin 1809 ai mori rugen per nje turne neper Kontinent, por pasi qe 

luftrat e Napoleonit ishin akoma te ndezura neper Evrope, ai u drejtua kah, 

Portugalia, Spanja, neper Mediteran, Detin Egje, M a İte e m e ne fund u 

perqendrua ne Shqiperi, ku qendroi me se nje vjet ne Janine ne pallatin e 

Ali Pashe Tepelenes, e me pas do te qendronte ne Greqi per nje periudhe 

bukur te gjate. Me te ardhur ne Shqiperi, aty u frymezua nga trimeria dhe 

bureria e pasardhesve te Skenderbeut.

Ne letrat qe i shkruan te emes se vet nga Janina, Byron-i refen per nje 

popull e nje mes, ku vendasit ofronin komunikim dhe raport tejet te 

çuditshem miqesore. Ai ishte mirepritur ne pallat, ku i ishte ofruar strehim 

pa pagese, sherbime dhe ushqime te pasura, te te gjitha llojeve, edhe pa 

paguar asnje leke.Qendrimi i tij ne pallat u pershkrua ne vepren e tij te 

famshme, 'Shtegetimi i ÇajUd Harolldit'te çilen e shqiperoi i madhi Kadare.

Stanza 38

0 Shqiperi, ku lindi Iskanderi -

Kfinge e rinis', fanar i t'urtevet! -
Dhe Iskanderi tjeter, qe i derrmoi

PSrhere armiqt' e Kordhn' e tij kreshnike:
Shqiperi, lejome te kthej syt' e mi

Mbi ty, o nene e rrepte burrash t'eger!

Kryqi po zbret, po ngrihen minarete, 

E zbeta henze ndrin neper lugina 
Mbi pyje me selvi n'agor te çdo qyteti.

Stanza 65

Te rrepte bijt' e Shqipes! Po vetite

Nuk u mugojne; veç t'ishin me t'arrira;
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Armiku ua pa kurrizin ndonjö here?

Kush e duron si ata mundimn'e luftes?

Shkembinjt’ e tyre s'jane me te patundur

Nga ata ne çast rreziku dhe nevoje;

Ç'armiq per vdekje, po sa miq besnike!

Kur besa a nderi i thrret tö derdhin gjakun, 
Si trima turren ku t'i çojne i pari i tyre.

Çajld Harold - İsmail Kadare16

16 http://www.albanianyouthaction.org.uk/pages/contacti 1926-2104-2159.html (e 
marre me 15/12/09)
17 http://en.wikipedia.org/wiki/George Gordon Byron. 6th Baron Byron (e marre 
me 15/12/2009)

Byron-I, kronologjikisht i perket periudhes sö shkrimtareve, qe rendomt 
Identifikohen me e poezine romantike, dhe edhepse, ai qendron ne lapidar te listes 

se autoreve te periudhes se romantizmit, nje numer i konsiderueshem i punes se tij 
i perket gjlnisö se satires se Alexander Pope-lt dhe John Dryden-it.

’Heroi i Byron-it prezenton nje personazh te idealizuar por me te meta, atributet 

e te cilit perbejne talent te madh; pasion te madh; shprehin neveri per 

shoqerine dhe institucionet; kane mungese te respektit per klasen e larte 

dhe te priviligjuar; jane te privuar nga dashuria peraresye te detyrimeve 

sociale ose rasteve mortore; kryengritjeve; mergimeve; kane nje te kaluar 

te ndydhur dhe te neveritshme; shprehin arrogance; kane vetebesim te 

tepruar ose mungese te largpamesise; dhe, se fundi, kane sjellje vetjake e 

destruktive.'17

Shtegetimi Çajld Haroldit, eshte e shkruar ne forme poeme te zgjeruar dhe 

ka rimg te veçante. Eshte pershkruese, ne vehte permban edhe elemente 

autobiografike. Vet fjala 'child' rjedh nga mitologjite e periudhes se 

mesjetes, gjithashtu perfshihen edhe elemente te pos-revolucionit te 

periudhes se luftrave te Napoleonit. Ky term personifikohet me nje djalosh, 

i çili ka ambicje per te fituar titullin e kaloresit, qe ka nje shpirt te lenduar, 

i ngerthyer dhe i mbushur perplot ambicje, per te luftuar padrejtesine, 
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okupimin dhe dhunen, veçanarisht ne teritore te huaja, pikerisht siç veproi 

vet Byron-i ne udhetimet e tij.

Ai pasi kaloi ne Athinö u involvua ne qarqet ushtarake edhepse nuk kishte 

pergatitje akademike, profesionale ushtarake, bashkepunoi ngushte me 

Princin Grek, sponzoroi ushtrine greke me 4000 funta, per armatim dhe 

trajnime ushtarake, qe do tu sherbente per te döbuar pushtuesin otoman.

Vepra dhe veprimtaria e Lord Byron-lt sherbeu edhe si frymezim, jo vetem per 

poetet romantik, por edhe per piktoret, kompozitoret dhe art-dashesit ne 
pergjithesi. Njihej si mik tejet besnik. Shoku i tij me i ngushte Hobhouse-I tha, 
"s'ka jetuar njeri qe kishte aq miq besnik"18

18 Po aty

John Cam Hobhouse

Eshte bashkohanik, mik dhe shok shum besnik, i Georg Lord Byronit. U lind me 

(1786-1869) ne Redland nje vend ne afersi te Bristol-it. Gjat shkollimit tö tij te 
larte u takua me Lordin, u shoqeruan dhe ne udhetimin e gjate vepruan bashke. Qe 

nga viti 1831 dhe njezet vite me pas ai shquhej si politikan dhe memorist i dalluar.

Shkrol veprat;

1. Udhetimi neper Shqiperi (1813)

2. Illustimet hlstorike te kenges se katert te Childe Harold (1818)

3. Kujtimet e jetes se gjate (1865),

Al pas vetes la edhe shume korrespondencö dhe memorandume, me porosi qe mos 

te hapeshin gjer me vitin 1900, natyrisht qe shumica prej tyre ishin shkrime qö do 

ti kishin sjellur telashe. Ai ishte adhurues i Napoleon Bonaparte-s se I-rö, qe 
anglezet e llogaritnin si anmik te madh. Njekohesisht jepte perkraje te forte 

organizatös Luddite e cila kundörshtonte regullat e periudhes se industrializimit te 
pare.

Ne vitin 1909 bija e tij Lady Dorchester botoi punimet poashtu me titullin;

4. Kujtimet e jetes se gjate (1909),
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QĞndrimi i tij ne Shqiperi dhe posaçerisht qendrimi i tij ne pallatin e Ali Pashe 
Tepelenös, frymezoi ate per te shenuar dhe shkruar vepren "Udhetimi neper 

Shqiperi". Ne kete veper, e cila eshte shkruar ne forme te letrave, ai hartoi detaje 

etnografike e topografike, pejsazhe e rruge, fakte historike, pershkroi zakonet dhe 
veshjet e burave, femive e grave, qe ishin karakterlstike e pasur e ketyre aneve. 

Ne kete veper vend te veçante i kushton takimit me AH Pashen.

"Ali Pasha c. 1744-1822, ishte Guvernator i provinces se Janines. Si i ri, ai pat jetuar 

me grupe kaçakesh neper male. Ai u be udheheqes i tyre dhe si i tilie ra ne sy te 

pushtetit Türk ku kishte shuajtur nje rebelim ne Shkoder te Shqiperise per ta. Reth 

vitit 1787 ai fitoi graden, guvernator i Janines. Forca e tij u rit ne ate mase, sa qe 
se fundi ai kontrolloi shumicen e Shqiperise dhe Epirin"19

19 http://www.kcl.ac.uk/depsta/iss/library/speccoll/vttres/hobhouse.html ( e marre me 
05/01/09)

Hobhose shkruan se; Ali Pasha per armiqte ishte shum i vrazhde. Ndeshkimet e tij 

ishin shum te egra si; djegje, ngujim, thyerje eshtrash me çekan ne mes te fshatit, 

apo mbytje ne uje. Nepermjet metodave te tij te aplikuara gjat sundimit, Ali Pasha, 

ariti te vendose nje qetesi ne teritoret ku sundonte, i neutralizoi prishesit e qetesise 
urbane, plackitesit, hajnat dhe vrasesit. Punoi shume ne ndertimin e 

vendbanimeve, rrugeve dhe gjithashtu zhvilloi tregetine me te madhe.

Lorretta studjoi mire veprat e Hobhause-it, te cilat pasuruan idete e saj per 
periudhen qe ajo kishte synim te shkruante.

Portretizimi i heroines Esma Brentmor ne romanin Bija e Luanit.

Ndikimi i Edith Durham-it ne portretizimin e "virgjereshes se betuar".
Vendi i saj ne letersine e sotme amerikane dhe ate boterore.

Ne romancen e pare te Loretta Çekanlt, Bija e Luanit me nje veilim prej 362 faqesh, 

nje pjese e ngjarjeve zhvillohet ne Shqiperi, Angli dhe perfundon ne Itali. Kjo veper 
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e e mrekullueshme, portetizon nje periudhe historike te viteve 1820 e me vone. 

Shpalos veprimtarine, shtjellon shkathesite dhe menyrgn e sundimit te nje figüre 

te madhe shgipetare, te Ali Pashe Tepelen6s, dhe te njejten kohe ben krahasimin 
me kreatoret e sundimit te kohes si ate te mbnetereshes Vikoria te Anglise dhe te 

Napoleonit te I-re, te Frances. Autorja me nje mjeshtri te ralle nderlidh subjektin e 

vepres dhe personazhet e saja per te krahasuar qyteterimet qe ajo synonte. Eshte 

karakteristike qe ne hyrje te romanit, autorja shpreh dashurine per identitetin e vet 

kombetar. Pershkruan natyren e njerzit me syrin e Edith Durhamit, bukurine e 

veshjes kombetare forma si duken ato ne nje trup te nje daloshi te njome me 

perberje ende te qumshtit. Po ne te njejten pjese permend Bajronin dhe interpreton 
fjaiet e tij düke thene se grate me te bukura ne bote mund t'i gjejsh ne Shqiperi.

Ne subjektin e vepres se saj, ajo portretizon dy lloje te personazheve te femres 
shqiptare, te parat i definon si karaktere me nje natyre te urte, e veçanarisht te 
neshtruar ndaj regullave te pashkruara te mjedisit shqipetar ku jetojne e veprojne. 
Keto çilesi i pasqyron nepermjet portretit te Donikes, emer tipik katolik shqipetar 

dhe personazhin tjeter nepermjet karakterit te Esmes, e cila paraqet nje shpirt 
rebeli me nje unn te forte, e cila ka guxim te gjykoj dhe kundershtoj vrullshem aty 
ku ajo vepron .

Donika pershkruan bukurite e Esmes dhe provon te bind ate te pajtohet me ofertat 
per martese dhe per te mbetur ne Shqiperi. Esma e kundershton Doniken, düke i 

thene se ajo posedon nje konstrukcion te dobet fizik, nuk ka gji dhe se vetem nje 
bur shume i deshpruar kishte mund te kerkoj ate per grua. Por ne te kunderten 

Donika i thote; po kam ndegjuar se Isamaili (nje djal shum i bukur dhe i pasur) 

kishte treguar interesim per martese me Esmen. Esma shpalosi nje fshehtesi düke i 

thene; po, kur isha ne vizite ke gjyshja ne Gjirokaster, ai vraponte pas meje, e une 
düke menduar se ai po luante, me puthi. Donika kureshtare, e pyetl. Po si ishte 

ndjenja e puthjes? Ketu aturja tenton perseri shprehet shpirti rebelues i Esmes dhe 

te njejten kohe motivin e lehte errotik, ku thot se; ishte lagshem dhe gerditshem. 
Donika e cliesonte Esmen jo vetem si nje luftarake mashkullore, por e guximshme 
dhe forte si nje ushtri e tere.

Esma eshte bija e nje anglezi, me emrin Jajson, ndersa e ema e saj e vdekur, me 

emrin Liri, kishte qene nje nga 300 femrat e haremit te Ali Pashes, e cila i ishte 

dhene Anglezit per shperblim qe kishte kryer punet e pallatit me sukses. Qe ne 

moshen 10 vjeçare Esma mbetet bonjake nen perkujdesjen e gjyshes se saj nga 

Gjirokastra, ku ende jeton dhe paraqite te vetmin anetar te se emes se saj te 
mbijetuar.
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Ngaqe Jesoni i shörbönte Aliut edhe per furnizim me mallra kontrabandö, e arme 

nga Anglia, ai, shihte rezikun nga oponentöt e Aliut veçanarisht nga kusherite e 
afert tö tij, pikerisht Ismailit, nga icili per hakmarrje, parandjente rezikun e 

kidnapimit te bijes se tij Esmen. Keshtuqe autorizoi mikun e tij mö besnik shqiptar 
te shkonte nö Durös, dhe te largonte te bijen Esmön nö drejtim tö Venedikut, ku 

ndodheshin halla dhe kushritö e Esmös. Jajsoni kishte deleguar Bajon tö kryente 

akcionin, me njö skenar te paramenduar, kinse ishte i vrare nga bandat e Ismailit, 

dhe se trupi i ishte hedhur ne lume per ta bindur ate, per rezikun qe i kanosej dhe 

larguar ate, nga Shqiperija. Pörndryshe Ismali, do ta kidnaponte dhe do ta mbante 
peng nö haremin e tij, pör tö kushtözuar miqtö britanez mos I ndihmonin Ali 
Pashes, ne lufte kunder Turgeve.

Ne momentin kur ajo degjon tregimin e trilluar, per vrasjen e babait te saj, ajo 

shqipton fjalet, 'duhet hakmarur'. Ne kete moment vjen ne shpreje instikti 
mashkullor dhe tradita e burave te asaj kohe. Autorja, me portretin e Esma 

Brontes, paraqet nje figüre mistike e cila prezenton vajzen "virgjereshe" 

shqipetare. Ajo vishet me tesha buri, nuk martohet, mban armö, nuk I shpalos 

pjesöt delikate tö femres. Ne njö rast autorja pörshkruan menyrön e te fjeturit te 

Esmes. Ajo gjithmone ka rra negjum e veshur me roba buri, me bindje qe po e 

deshti puna, te jete e gatshme per veprim. Sipas gjitha rethanave autorja ka 
studjuar mjaft mire krijimtarine e autores angleze Edith Durham, e cila nö veprat e 

saj, nö detaje pörshkruan karakteristikat e femres shqiptare, zgjuareslnö, 

trimörinö, zellin, mbajtjen e besös deri nö fund dhe posaçörisht karakterin e vajzes 
virgjereshe, njö tradite dhe veti unike, te çilen nuk e gjen ne asnjö kutlture apo 

tradite ne qyteterimin boterore. Ajo shoqerohet me meshkuj dhe i ben gjitha 

veprime si ato. Asaj i perkasin te gjitha tö drejtat njelloj si tö mashkullit, te 
mbrojtura me kanun.

Ne kete vepör personazhet gjat rugetimit prej Korçe per nö Dures haşin ne çaste tö 

natyrave te rrezlkshme. Pas perjetimit tö tyre, ata futen ne debate tö thella tö 

temave qe hasen gjat luftimeve, akcioneve pör mbrojtje ose akcioneve humane. 

Keto rrethana shkaktojne kundershtime, mospajtime dhe argumentime mes 

personazheve. Nepörmjet ketyre bisedave dhe debateve tö ashpra, çfaqen 

karakteristika qe i shpien karakteret tö shprehin ide antagoniste. Nepermjet kesaj 

mönyre tö komunikimit, lexuesi ve peshoren e tö menduarit dhe diferencon 

veprimet divergjente, si bie fjala ne sasine dhe çilesine e vokabularit te perdorur, 
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forma dhe stili i te vepruarit, e mö pastaj ndan dhe dallon skajshmerisht 

karakteristikat e veçanta te civilizimeve te botes shqipetare dhe asaj Angleze.

Autorja nepermjet personazhit te Variant Shen Gjergjit, pershkruan vetite 

aristokrate te nje te huaji, ne mes e te cilave jane; fjalori i tij i pa konrolluar dhe 

erotik, dinakeria e interesi i tij per perfitime personale. Ai eshte njeri i ploget qe 

nuk e maskon interesimin per te pasur raporte intime, me nje femer, pa patur 

ndjena te provokuara nga dshuria, vetem vetem per te kenaqur epshet e tij fizike. 

Ne kete rast paraqiten edhe elementet e verteta te romances, ku lexuesit me 

kureshtje te madhe presin faqet ne vazhdim se çka do te ndodhe me keta dy te 

rije. Varianti gradualisht hidhet ne pasion te thelle. Kerkon nga Esma te kaloje 
naten nen nje çader me te düke u munduar te gjej aresye te shumeta, per t'ia arit 

qellimit, te plotesoj ambicjet dhe nevojat e tij, pasi kisht jave te tera qe ai nuk 

kishte takuar femer.

Ketu autori ve ne pah virtytin e nje mashkulli te ceket vetjak anglez dhe nje 

karakter hibrid, pjelle i nje shqipetares dhe anglezit, e cila eshte shume kokeforte 
per qendresen dhe virgjerine e saj, dhe ne anen tjeter, nuk nguron te bej pergjigje 

edhe pytjeve dhe ofertave vullgare, qe nuk korespondon me natyren e nje 

shqiptareje te viteve 1818.

Gjat udhetimit shume ditesh dhe pushimeve e fjetjeve pergjat rruges per ne 

Tepelene, ata haşin ne nje vrasje mes dy burrave, si pasoje e nje zenke. Vrasesi 
arratiset, familja debohet dhe internohet diku larg, ndersa prona dhe pasurija e 

mbetur digjet.

Raportet shoqerore te asaj kohe ishin te regulluara me norma juridike te vena ne 
fuqi, dhe te zbatuara sipas neneve te Kanunit te Leke Dukagjinit. Varianti habitet 

me keto regulla dhe thot se; ne Angli vrasesi burgoset por ndodh qe edhe e tere 

familja ta shoqerojne ate ne burg, po qe se nuk kane te holla per te jetuar.

Gjate udhetimit, mes tjerash ndodh qe te vine grabites ne fshatin ku ata zene 

konak, vjedhin drithin dhe büken e udhetareve. Ne dyluftlm plagoset Agimi, nje 

djale i moshes tetembedhjete apo nentembedhjete vjeçar. Bashkeudhetaret 

vrapojne pas vjedhesve, njerin prej tyre e vrasin, ndersa te tjeret lene drithin dhe 
ikin. Me keta pershkrime, autorja refen per ngjarjet e verteta, dhe si njohese e 

mire e shkrimeve te autoreve anglez, Eilliam Martin Leake-ut, Byron-it e Hobhouse- 

it, Edith Durham-it, qe kishin jetuar dhe vepruar ne Shqiperi, posaçerisht ne kohen 

e Ali Pashe Tepelenös ajo bie nen ndikim dhe frymezohet nga to.
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Ali Pasha, ne moshe te re si djalosh qS vinte nga nje familje fisnike shqipetare, i 

dalluar nga aftesit dhe sukseset e tij, ishte emeruar nga sulltani ne postin e 

ruajtjes se rendit te maleve. Keshtuqe, gjat kesaj periudhe qe ai ushtronte detyren, 

dominonte nje rend i theksuar. Per ata qe prishnin qetesine e maleve, vlen te ceket 

se dönimet ishin shum te repta. Nje i denuar per vjedhje mbaronte me thyerje te 

eshtrave me çekan ne mes te fshatit. Zeri i kesaj regulle u shpörnda dhe efekti 
ishte me se evident.

Ne romance perveç ngarrjes me tematike shqipötare, autorja perdor edhe fjale 

shqip. Ne nje moment kur Petro permend fjalen 'beşe' Lordi habitet, dhe pyet; 
çfjale eshtö kjo? Çfar kuptimi ka? Une besoj vetem ne te holla. Esma i versulet me 

nje fjalor nençmues dhe atakues per menyren e tij te qajes se raporteve shoqerore 

te botes se tij. Perbuz karakteret e lloit te tij dhe ne anen tjeter shpalos vlerat e 

shqipetareve, peshon larte virtytet si; besnikeria, fjala e dhene dhe morali i larte. 
Varianti e komenton elaborimln e Esmes düke i thene se ajo kishte aftesi per te 

qene perfaqesuese e Shtepise se Lordeve ne Parlamentin e Londres.

Ne nje dyluftim kur Agimi plagoset dhe i mbetet plumbi ne krah, burrat kuveduan 
qe te dergojne djalin ke plaku i elli do te duhej te bente amputim per te shpetuar 

jeten e tij. Me te degjuar Esma biseden, nuk lejoi nje gje te tille dhe tha se ajo do 

t'ia nxirte plumbin. Kerkoi zjar te madh per te dezinfektuar thikat, raki, lesh te İare 

dhe dike ti asistonte. Varianti shperi dyshimin se, neşe do te mundte djaloshi ti 
duronte dhimbjet. Ajo iu drejtua me fjalet, ai eshte bir shqlponje. Pasl nxorl 

plumbin, fytyrat e meshkujve ishin te zbehta, e posacerish fytyra e Variantit, kishte 
mare nje pamje ne ngjyre hiri.

Autorja, ne nje menyre rugetimin e ketij grupi njerezish e krahason me biografine 

dhe veprimtarine e Edith Durhamit. Ajo me te zbarkuar ne Shqiperi, nga Mali I Zi, 

ze vend ne Shkoder. Pas nje pershkrimi te vendit, dhe rehabilitimit shendetesor, e 

shpirteror, ajo, me shoqerues vendas niset per nje ruge te gjate prej veriut e deri 

ne jug. Edith bön pershkrlm detajor te çdo vesi, tradite, zakoni, ne çdo peiiembe 

toke ku shkel ajo, per gjat gjithe kohes se qendrimit te saj ne Shqiperi.

Ne te njejten menyre Esma dhe bashkeudhetaret e saj refejne per vendet dhe 

sundimtaret e saj. Ketu refehet edhe biografia e Esmes. Babai i saj Jajsoni düke 
qendruar dhe punuar ne pashaliekun e Ali Pashe Tepelenes, si shperblim per punet 

e suksesshme qe kishte bere ne pashaliek, i ishte ofruar nje grua e ve e bukur me 
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emrin Liri. Ajo pas lindjes se bijes, Esmes, vdes dhe Esma mbetet shum e vogei per 

te mbajtur mönd ate, ndersa gjyshja nga e ema, İshte gjalle dhe jetonte ne Korçe

" Neşe pashai kishte nevoje per ndonje arkitekt ose inxhinjer shqipetare ose te 
huaj, i ofronte atij nje nga grate me te bukura per t'u martuar dhe per t'u vendosur 
nö krahinen e tij."20

Ne kete romance historike re shkrimtares me fame boterore, ku heroina eshte 
shqipetare, subjekti ka te beje drejtperdrejt me plagen e tmershme te gjakmarjes. 

Gjat töre ruges dhe sfidat e shumdllojshme, Esme nuk ndalon se hartuarl plan per 
hakmarje. Ajo ja shpalos idene e saj Variantit, dhe i thot se do te duhej patjeter te 
martohej me Ismalin dhe kjo do te ishte menyra e vetme, qe ajo te krynte 
detyrimin e saj. Ajo nuk brengoset fare per faktin se hakmarrja, nuk eshte pune qe 

i peket gruas. Ajo madje nuk i ka parasysh predispozitat, se perberja e saj fizike, 
nuk perkon me idene e nje veprimi kaq te guximshem.

Rruga prej ne Berat e gjer ne Tepelene zgjati per kater dite. Anglezi ishte i lodhur 

nga rruga e veshtire me gropa shkembij e rreziqe te ndryshme. Ai sikur nuk kishin 
lexuar pershkrimet e Byron-it, apo te Hobhous-it, dhe te kishte njohur! se çka po i 

priste. Me habitese ishte arritja prane keshtjelles se Ali Pashes ne Tepelene. Pritja 

me roje, mure te larta, koridore te gjata, hyrje te miqve ne nje krah, ndersa e 
ushtareve ne tjeter, vendi ku thereshin kafshet ne nje drejtim tjeter. Posa u futen 

ne dhomat e tyre, Variantit i beri pershtypje, stili i radhitjes se orendive sic ishin, 
kolltuqet reth e reth dhomes, te mbuluara me material mendafshi, dhe qylym te 

shtrejte. Ndersa befasia me e madhe ishte lajmi, qe Esme do te shkonte ne harem 

dhe nuk do te shoqeronte gjinine mashkullore. Varianti u perpoq te kundershtoje 
disa here, por ishte e kote. Rregullat e pashaliekut nuk guxonin ti thenin miqte apo 
vendasit. Me e bukura nga gjith kjo vjen kur Varianti pajtohet me faktin se Esme 

duhej te te shkoj ne harem me çdo kusht. Ai habitet me realitetin, si Ali Pasha, 

kishte zotesi ti kordinonte 300 gra ndersa Variati, nuk mundi te binde, e ta bente 
per vete nje Esme te vetme. Varianti me zemer te thyer i tha rojes, mire mereni e 

dergojeni ne harem, po ka gjasa te shperthej ndonje revolucion ne mes te grave. 

Autorja nepermjet ketij momenti pershkruan shpirtin rebel te nje femre qe ka per 
qeilim te çoj porosine ne vend, hakmarjen. Me te lexuar vepren, te jepet vertet 

pershtypja, se autorja eshte bashkekohanike e subjektit te romances dhe se ka 

qene syri i nje objektivi, i pranishem, gjat gjithe kohes, kur personazhet e saj 

performojne. Ajo te magjeps me pershkrimet e saja, dhe te ben publik besnik, düke 
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mos lejuar te ike asnje pjesö e skenös. E ve veten nö rolin e Edith Durham-it 
shkruan me pendön e saj dhe tö Byron-it.

Takimi I udhötareve me Ali Pashön, parapet skenare perfeksionuese. Njekohesisht 

ardhja e Ismalit dhe takimi me te, nxit lexuesin per ngjarjet nö vazhdim. Ismali 

maskon veprimet dhe tentativat e tij, pör grabitje te Esmes nö Dures. Ndersa Luani 
i Madh nö pozite te hetuesit, me shkathtesi te veçante, sy te kaltört, mjeker tö 
bardhe, i pashem, ndegjon refimet me vömendje.

Varianti kerkon qe Esme te fitoj tö djejten e repartializimit dhe ti lejohet te 

shpergulet pör ne Angli, pasi qö me ligjet angleze, ajo sipas gjitha rrethanave 

egzistuese, ajo, posedonte kombesi angleze. Ketö e döshmoi edhe Percival-i, 

kushrirl i Esmös, düke deshmuar se kishte pare dokumentacionin e deponuar ne 

bankö ne Venedik, ku vertetohej se Jajsoni kishte gjetur nje kishe anglikane, per te 
vene kurore me te emen e Esmes Lirine, dhe se mes dokumenteve te marteses, 

ishte edhe tesamenti i trashegimise, i dedikuar per Esmen. Ai bindshem konfirmoi 
döshmine, se Esme eshte angleze, dhe se nö köte rast, sipas ligjeve angleze, nena 

injorohet, kur flitet per pörcaktim tö identitetit kombetar, dhe nuk ka te drejte te 
pörvetesimit te femive, e aq me shume kur ajo eshte e vdekur. Varianti pohoi, se 

sipas regullave dhe ligjeve te Anglisö, neşe martesa nuk perfshin ritet fetare ne 
kishe, martesa e tüle vetem me rite dasme, nuk llogaritet si valide dhe fömite qö 

lindin jane jolegjitim. Kjo deshmon se Esme eshte angleze. Ajo vrullshöm 
kundershtoi dhe u pergjigj düke thenö se; une jam shqiptare dhe baba! im me 

nenen, kan bere martesö ne Janine.

Autorja nepörmjet personazhit te Esmes paraqete dhe fytyrön origjinale te se emös 
sö Ali Pashö Tepelenös qe prej kohes kur anmiqte qe İshin kushritö e burit te 

saj ,vrane burin dhe ja moren pasurine. Ajo thiri Aliun me nje mösim te vetem qe 

posa te ritej e tö behej i zoti i vetövetes tö merte hakun e atit te tij. Hanka ishte 

nje grua e forte dhe kishte organizuar grupe bandash per te ndihmuar djalin pör te 

mare pushtetin dhe ashtu ndodhl.

Njö natö vonö, Esme u nis kah dhoma e Aliut, dhe pasi kaloi tö gjitha rrojet per te 

biseduar me te, kur arriti prane deres, ndegjoi zerin e Imsalit, i çili po pördorte njö 

falor tö fliqur perplot genjeshtra e mashtrime dhe mes tjerash, Esmen e quajti 

lavire. Me te degjuar kete bisedö perplot genjeshtra tö Ismailit, Esme largohet 

vjedhurazi, dhe pernjöherö vendos te marrö ruge per nö Sarande. Qeron me sukses 
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hesapet me rrojet dhe arın ne Sarande. Atje shkon ne familje te Donikes, e cila 
martohet brenda ca diteve, aty takon gjyshen e vet.Te nesermen Varianti me te 

degjuar lajmin, ik nga keshtjella dhe shpejton te mberij Esmen pa u nisur per ne 
Venedik dhe pa arit Ismali ta grabise.

Ne vazhdim te romanit paraqiten pjeset me te bukura te romances. Nje nder to, 

eshte pjesa ku paraqitet tentimi i vendosur dhe lufta shum e veshtire e Variantit, 
per ta bere per vete kete virgjereshe te betuar. Autorja pershkruan gjitha aktet 
perkedhelese te te dy personazheve ne detaje, po jo dhe seksin.

Pas shume veshtersive, pasi arin te zbuse dhe pervetesoje shpirtin e eğer te Esmes, 

ata marin rrugen per ne Londer, dhe arin ke gjyshja e Esmes. Me te arritur ne Angli, 
ajo habitet me dimrin e madh, stilin e shtepive, dritaret e medhaja, dhoma e 

koridore te gjera, te veshura me garnitura te kadifese se gjelbert, e te skajuara me 
ngjyre ari. Hapesira te medha, qe ishte e mundur mobiljet e nje fshati te Shqiperise, 

ti nxente ne shtepi te gjyshes se saj. Ajo para se te nisej per ne Angli, kishte mare 

ore mesimi per qyteterimin anglez. Prej gjyshes se saj ndegjoi shum refime te 
natyrave te ndryshme. Mestjerash ajo shpehi dyshimin e saj per nje jete te lumtur 

me Variantin, düke argumentuar bindjet e saj, se ai ishte nje Lord i varfur, qd 
kishte harxhuar pasurine e tij düke kaluar kohen nen ledhatimin e grave te bukura, 

e te veshura me pelhure mendafshi, si dhe düke luajtur bixhoz, e komare, düke u 
mare me trafikim te armeve dhe me biznese te flliqurra.

Gjyshaj ua presentoi pasurine, qe kishte ngelur per pasardhesit e saj. Nje 

tablo shahu shume e shtrenjte, qe nuk kishin mundur ta shesin perarsyese Percival, 
kusheriri i Esmes, qe autorja ia mvesh atributet e nje djali te mençur, kishte 

mshefur nje figüre nga ky komplet. Zonja Brentmor i tregoi mbeses pe te gjitha 

veprimet e pahijshme te meshkujve, se cka benin ne kete vend. Ata luanin komar, 

plackitnin, vriteshin mes vete, harxhonin pasurine, keshtuqe grate e kishin shum te 
veshtire te ruanin pronen e tyre. Esme klithi düke thene, po ju thoni se Shqipetaret 

jane te rezikshem. Po ketu as Ali Pasha i Madh nuk do te kishte mundur, me gjith 
ato roje, t'u mbijetonte reziqeve.

Esme pohonte se nuk i peiqen ky vend. Njerzit i dukeshin te ftohte, e sikur nuk 
kishin ndjenja.

Ne romace autorja herepashere ne mes reshtave perdor fjaie te shkruara ne 
gjuhen shqipe. Nepermjet ketyre shprehjeve e reshtave, autorja, shpreh ndjenjen e 

forte terheqese ndaj identitetit te saj. Shpreh mailin, afersine, e dashurine e saj, 
per vendin ku i kishte rrenjet dhe te paret e saj.
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Ne vazhdim ngjarjet nö subjektin e romances nderthuren aq shume sa 

lexuesi eshte ne pritje te vazhdueshme se cka do te ndodh me pas.

Varianti largohet per nje kohe prej dy muajsh, qe ti bjere mbrapa pasurise sö 

tij te lene pasdore, e te qeronte llogarite me borxhet e vjetra, e te regullonte cdo 

gje qe ishte e mundur dhe te fillonte nje jete te lumtur me te martuarön e tij te 

vecante. Papritmas ne skene paraqitet Zoteri Geraldi, xhaxha i Esmes, dhe baba i 

Percivelit. Figura e tij paraqitet me nje hije te eret, te nje njeriu qe merej me 

kontrabande, dinak, matrapaz, e me moral te uiet. Ai klshte spiunuar per qendrimin 

dhe vendosjen e Esmes ke gjyshja e saj. Keshtuqe armiku me i perbetuar i Esmes, 
Ismaili, erdhi ne pragun e deres sâ gjyshes, me ndihme te tradhetise nga zhaxhai i 

saj. Nje nate kidnapoi ate, dhe u larguan ne drejtim te limanit ku i priste anija, per 

tu larguar per nö Shqiperi. Ajo me duar te lidhura erdhi ne vehte pas goditjeve per 
ta alivanosur. Me te hapur syte, pa armikun e saj, qe kishte kohe qe çmendurisht 

donde ta vriste dhe te mirte hakun e babait te saj. Ismaili, pörkunder shpirtlt te tij 

dinak, arinte te nxjere fjale perkedheljeje, nen buzeqeshjet ironike. Ajo mendonte 

me vehte, se asnjöherö Isamali, nuk do te arinte te bente per vete trupin dhe 

shpirtin e saj. "Esme reminded herself that hundreds of Albanian vvomen had 

thrown themselves from cliffs rather submit to their enemies. She was as brave as 

any of them. She'd not go with this man, not alive.''21

21 Chase. L. “The Lions Doughter” 1992. The Berkley Publishing Group. 375 
Hudson str, New York 10014,USA(pp 325)

Me köta reshta, autorja ngrit larte vlerön e femres shqiptare prane lexuesit 
nderkombetar.

Skena perfundimtare qe zhvillohet ne liman me kthimin babait te Esmes nga 

Shqiperia, dhe arritja e Variantit, qe i ishte kumtuar lajmi per kidnapimin e gruas se 
tij, rezultoi ne nje beteje te ashper, mes palöve qe duheshte qeruar hesapet, skene 

e cila mori edhe viktima. Ketu vritet Ismaili dhe Xhaxhai i Esmes.

Subjekti i romances, thuret me nje imagjinate te laramanishme e te bujshme. 
Lexuesi me endje ndjek ngjarjet dhe shpreh deshire qe epizodi mos nderprite. 

Megjithate, kapitulli i fundit pefundon me shum mund dhe sakrifica, po pasegjithash, 
me fund te gezuar.
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Autorja e kesaj vepre, mvesh heroinen e saj, me karakteristika te veçanta, e cila 
nuk brengoset per faktin se hakmarja nuk eshte pune qe u pörket grave. Ajo 

fuqimisht ishte e bindur, se, asgjö s'mund ta pengonte nö mbrojte tö nderit te 

familjes dhe thelle e vendosur te hakmerej per gjakun e te jatit te saj, shume tö 

dashur, nje aristokrat! enigmatik, qe jetonte ne nje lloj azili te çilen vet ia kishte 
impononuar vetevetes, pasi se merej me punö kontrabanduese te rezikshme.

Loretta, poashtu terhek nje paralele mes pershkrimeve te Edith Durhamit dhe 

heroines se saj, Esmes, sa i pörket lloit te vajzave "virgjöresha te betuara'' 
karakteristike unike, e femres shqipetare, traditö me vlera te larta morale.

Ndersa personazhi i dyte i rendesishem Varianti, pershkruhet si nje karakter qe 

kishte harxhuar tere pasurinö e trasheguar nö komar dhe pelhura te möndafshta 

düke kaluar kohö me femra te qejfit tö tij. Ai kishte zgjedhur menyrön e jeteses pa 

rezistencö dhe nuk donte tö perfshihej nö zenka, apo interese te grupeve tö 
caktuara. Por njohja me Esmen dhe perjetimet e nje udhetimi me te, i ofruan atij 

shume meşime nga normat e kultures, sjelljes dhe tradites shqipetare. Ai me shum 
pasion i pervetesonte ato, edhepse ishin te njö bote tö cuditshme per tö, vetem e 
vetöm per tö pasur grua Esmen, Varianti duhej te sakrifikonte veset e tij, tö njö 
arisokrati te pa pergjegjshem tipik anglez dhe te perfitonte zemren e nje 

shqiptareje kokeforte.

Vendi i saj ne letersine e sotme amerikane dhe ate boterore.

Shkrimtarja me origjine shqiptare Loretta Cekani Chase, krijimtarine e saj letrare e 
filloi qysh nö moshe te re.

Gjer me tani ajo ka tö botuar me se tetömbödhjetö romane dashurie dhe puna e saj 
eshte ne kontinuitet.

Lexuesit lene pershtypjet e tyre ne librat e saj. Eshte shkrimtare me njö talent te 

ralle sa i perket gjinlse letrare te romansave te ketij lloji. Idete e saj te nje natyre 
klasike tö mveshura me elemente historike, qe pörshkruhen me nje fjalor tö rende, 

e tejet te pasur, e njoftojne lexuesin me gjuhön, mönyrön e te jetuarit, te 

periudhes perkatese, nepermjet stilit te dekorimeve te objekteve statike, llojit te 
zbukurimrve te garderobes se personazheve, si dhe menyra e interpretimit dhe 

komunikimit me to. Thjesht thene autorja nepermjet imagjinatös se saj te hedhur
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nö leter te katandis trunin dhe düke lexuar reshtat, ajo te mvesh nje helmete e te 

bön audience te nje filmi tredlmensional. Keta elemente shpjegojne per thesarin e 

saj te pasur, posedimin e nje energjie dhe njohurlve te gjera te saj. Dhe siç 

shprehet vet autorja, "neşe diku verehet ndonje element qe vertet eshte histori e 
vertete" thot ajo "mund te jet koincidence (rastesi)".

Ne romanet e saj me subjekt dhe personazhe shqiptare, autorja thur ide te 
bazuara ne shkrime historike te autoreve te famshem te huaj dhe shqiptar, te nje 

periudhe kur ajo as nuk ishte Undur vete. Eshte nje studjuese e regjur e Identitetit 

kulturor, fetar dhe kombetar te te nje populli te caktuar, ku ajo synon te krijoje nje 
kryeveper nepermjet subjektit dhe heronjeve te saj.

Unda Çekani/perndryshe Loreta Çejsi do te mbetet e preferuara e lexuesve te te 
gjitha koherave.

Mary Jo Putney per romanin 'Bija e Luanit’ thote:

" Loretta Chase makes a masterly historical romance debut...... I didn't want to
end."22

22 Chase. L. The Lion’s Doughter,Berkley Sensation
23 Po aty
24 Po aty
25 Po aty

Per romanin 'Zonjusha e Mrekullueshme' autorja thote:

Miss VVonderfull is Lorreta Chase at her magical best as she spins a deliciously 
vvitty tale of an overvvorked woman, an underchallenged man, and a romance that 
shimmers with passion, humor, and tenderness." 23

Stephanie Laurence per romanet e Lindes thote:

"VVickedly vvitty, warm, and engaging, Loretta Chase is a doyenne of thls genre."24

Gothic Journal per 'Roberit e Nates' shkruan:

"Loretta Chase, truly is a gifted author, brings a briliant life to these two strong 
characters. Their tender love story is one that should not be missed."25

Llbrary Journal shkruan;

" Blending good vvriting vvith unusuall historical detail, Chase's first romance after a 
five year hiatus is well worth the wait."26
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Komentet e siper permendura jane te nje numri te madh.

Autorja ze vönd te rendesishem ne letersine shqiptare-amerikane dhe atö boterore. 
Veprat e saj jane ne listen e autoreve me te shitur.

"Don't Temp Me" öshtö libri mö i shitur nö gazetat ‘New York Times' dhe 'USA 
Today'

"Your Scandalous Ways" ishte libri me i mirö i vitit 2008 ne 
revisten'Library Journal'

" Lord Perfect" ishte ne listen e dhjete romancave me tö mira te vitit 2006. Dhe 
per vepren e njejte ze vendin e trete ne shperblimet e Rita-es.

" Mr Impossible" fituese e shperblimit te arte te Barclay-it per finalistet e zhanrit te 
romanit historik. Ne Vitin 2005 si autore romancash fitoi çmimin Rita. Te njöjtin vit 
ne anketat vjetore te lexuesve te ’çdo gje per romansa' fitoi çmimin e shumefishte.

"Miss Wonderful" ishte romansa mö e shitur ne ’New Work Times' tö Stephanie 
Laurens.

Loretta mund te jete trashigimtare e shumpritur e Georgette Heyer ’Library 
Journal'.

20 Po aty
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Letersia e paintepretuar e Kadarese

Mr. Arlind FARIZI, USHT

Hyrje

Do doja te böj nje vöshtrim mbi veprat e shkrimtarit İsmail Kadare te slıkruara ne 
kohen e realizmit socialist. Dhe njekohösisht te jap nje vleresimin te letörsisö se 
gjysmes se dyte te shekullit XX. Fillimisht shtroj dhe pyetjen neşe ja vlen, kjo 
pune, çfarö mund te studiohet ne ato vepra, po konstatimet shkencore si do ishin? 
A ishte realizmi socialist dukuri thjesht politike apo edhe estetike e imazhologjike? 
Te besh nje studim te tüle duhen njohur e diskutuar, ne rrethet shkencore, nje varg 
çöshtjesh teorike, qe lidhen: nga njera ane me njohjen e specifikös se sistemit 
letrar socrealist; nga ana tjeter me njohjen e thelbit te letersise se mirefillte. E 
gjithe problematika e ketij studimi ka te beje me aspekte thelbesore te njohjes dhe 
qasjes ndaj autoritetit te vepres dhe autoriteti te autorit düke krijuar kesisoj nje 
metaligjerim shkencor.

Te shkruash pör nje periudhe te ideologjizuar ne total dhe ku datelindja e shkruesit 
te ketyre rreshtave eshte pikörlsht viti kur vdiq Enver Hoxha eshte e veshtire. Por 
kategoria moshe ka edhe nje mundâsi qasjeje te re dhe nje lehtesi te nje 
interpretimi ndryshe... Aspekti kohe, vend dhe hapesire po ashtu kane impaktin e 
vet mbi veprön letrare. Po lexuesi, m'i i rendösishmi, m'i nevojshmi, a ka qene i 
ndikuar dhe si e ka konceptuar kete aspekt te kritikes se asaj kohe? Pyetje te 
ngjashme do te shpjegohen ne vazhdim, düke bere shpesh dhe retushim te 
gjykimeve te te tjereve dhe düke tentuar te hyje me n6 theliesi te problemit. 
Ç'eshte e verteta qendrimet ndaj realizmit socialist kane qene nje fushe e minuar jo 
vetem per studiuesit dhe pedagoget e te gjithe niveleve, por edhe per shkrimtaret 
vete qe nje pjese te mire te krijimtarise se tyre e ngjizen dhe e krijuan gjate viteve 
te diktatures, nje pjese e mire e te cileve jo vetem I mohuan librat e shkruar gjate 
atyre viteve si femije ilegjitime, por edhe i ruheshin kesaj teme si djalli nga kryqi, 
düke u ndruajtur se mos identifikoheshin dhe etiketoheshin si komüniste e me the 
te thashe. Veprat e Kadarese, te shkruara ne kohen e socrealizmit perjashtohet 
dukshem nga krijuesit e edukuar ne literatüre (klasike) zhdoniviste, te cilat 
praktikonin veten ne shkrime letrare te diktuara nga regjimi dhe sistemi, nuk u 
mesohej se nje pune e tüle e krijimtarise duhet te gjykohet nga rregullat e 
brendshme te letersise, por nga doktrlna ideologjike dhe politizime. Kesaj doktrine 
iu shmang mjeshterisht Kadareja. E gjithe vepra e tij ne poezi e proze eshte 
argumenti me i fuqishem se ai qe stoik perbalie nje zhdanovi me permasa qlelli. 
Hamendesh düke lexuar gjykime prej kasapi si ato te Trebeshines dhe te tjereve qe 
nuk arritur kurre te shkruajne nje veper me te mire se KronikS ne gur, nuk arriten
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kurre te bejne nje varg me te mire se vargu emblematik "Pa forme eshte qielli si 
tru idiotr...

Koncepti 'shkrimtar oborri' nuk ka lidhje fare me procesin krijues te Kabarese. 
Neşe nuk qe disident i hapur politik, (shyqyr qe nuk ra ne kete rrezik qe do 
shenonte fundin tragjlk ), letersla e tij ishte nje disidence e shkelqyer artistike, 
sigurisht me kulmet dhe oshilacionet e saj shkruan studiuesja me e mire kesaj 
periudhe te letersise Floresha Dado.

Po ashtu te bien ndermend edhe komentet per librat ne letrat private e me se 
shumti te adresuara Lidhjeve te ndryshme te asaj kohe, apo edhe Komiteteve te 
Partise dhe kritikat ne letra shpesh debatonin pika te sjelljes dhe moralit politik dhe 
formimit marksist-leninist, testonin karakteret e trilluar per ndjeshmeri e per nder, 
se sa düke i kerkuar pozicionet e tyre letrare te perdorura nga intuita e autorit, pa 
pyetur vete autorin neşe ai i kishte bere ato interesante apo te gjalla ne syte e 
lexuesve per te bere veper letrare te mireflllte. Profesör Vinca do ishte shprehur: 
ishte kohe e keqe per letersine dhe pör autorin. Vepra e Kadarese lexohej me sy 
majuc düke dashur te gjejne te painterpretuaren... sepse qellimi i kritikes se asaj 
kohe nuk qe interpretimi i sinqerte por demontimi i saj dhe gjetja e aneve negative 
dhe pozitive te saj.

E panjohura e personit Kadare. E painterpretuara e vepres se tij te shkruar 
gjate kohes se realizmit socialist.

Cilösimin e letersise sö Kadarese si e painterpretuar e sqaroj pörmes studimit te 
mirefillte te akademikes tone Floresha Dados. Po ashtu me duhet te pranoj te 
dhenen se rileximi i veprave ne kohe ndryshe eshte ndryshe, sepse eshte ne pyetje 
koha e lexuesit. Kete e plotesoj dhe me moshen e studiuesit... Per Kadarene jane 
shkruar shumeçka, por ka dhe shumeçka per te thene e shkruar, e interpretuar..., 
Eshte i nevojshem mendim! i ri kritik lidhur me veprön e asaj te kohe, mendim qe 
do i paraprije nje deshire te panjohur, nje vale te re te njohjes se letersise 
shqiptare te viteve 1990-te dhe eksplorimlt te letersise se ketij vendi, düke rremuar 
per te kaluaren pesedhjete vjeçare nen diktaturen e komunizmit.

SI nje ajsberg duket vepra e Kadarese. Me te dukshmet dhe te padukshmet e saja, 
te thenat dhe ta pathenat, me zerin e saj dhe mbytjen e tij, me boshlieqet e lena 
qeilimisht te cilat ne si lexues shkencor mundohemi tua gjejme nentekstin e 
fshehur alegorik e grotesk tipik kadarean. Te painterpretuara mbeten shume 
pasazhe, shume diskurse personazhesh, situatash si ato te Kafkes e Kishit. E gjithe 
kjo nga mjeshteria shkrimore e shkrimtarit tone e te botes mbare. Te gjithe 
romanet e shkruara nga Kadare para 90-tes do ti quaja te painterpretuara. 
Interpretimet duhet te jene ose dogmatike ose kerkojne nje lexues te lindur ne 
kohen e pasviteve '90. Nje mendje e kthjeliet, pa syze ideologjike, pa njohje 
komünizmi, pa droje e frike, do lexuesin e kultlvuar me shije te kohes moderne...
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Kujtesen individuale qö bartin personazhet nö romanet e Kadaresö shtresohet 
neper ngjarje per te cilat vete koha do te ishte e pamjaftueshme per ti sjelle dhe 
bere lendö ne kujtesen e botes, e cila eshte trashegimi e lendös shpirterore, psiqlke 
dhe flzike, ku njerezlmi qendron i perhershem me temen e tij te perjetshme 
komünizmin, ishin diktatura te rralla dhe te rrallö ishin ato qenie njerezore te cilat 
kane mundur te mos tjetörsohen e tö kenö shpötuar vetveten fale fuqise sö moralit, 
forcös sö karakterit, dijes intelektuale dhe besimit ne vetvete dhe nö fuqine 
krljuese, nö nje kohe kur edhe intelekti, karakteri dhe morali, ishin tö denuar me 
mosekzistencö ne token dhe qiellin e trungut me gjymtyre te prera, te Shqiperise te 
rrethuar me muret absürde te sö keqes, nö nje prej diktaturave me te egra qe ka 
njohur historia moderne e botes. Duhet pranuar se nje letörsi e cila del nga ajo 
kohe pasuron e pasuron trashögimine e letrave shqipe düke mbetur keshtu nje 
copöz ne mozaikun e pörgjithshöm tö historise sö letörsise, ku vörtetösia e 
ngjarjeve dhe mjeshteria e rrefimit e disa shkrimtareve ne veçanti e İsmail 
Kadaresö, galeria pashtershme e personazheve dhe tat i tyre tö perfshin nö 
mikrokozmosin periferik tö absurdit ekzistencial i elli shnderrohet ne nje mjedis 
universal tö jashtezakonshem... İsmail Kadareja ne proze, ndryshe nga gjithe 
shkrimtaret e tjere, te moshuar e tö rinj, u pörqendrua ta shihte e ta vizatonte 
Shqiperine me nishanet e saj me tö qenesishme, me ngjarje mbresölönese e 
tronditöse nga e kaluara e larget dhe e afert. Keto tipare origjinale u dukön qysh ne 
vellimln e tij te pare me tregime "Qyteti i Gurte" kushtuar vendlindjes, Gjirokastres. 
Atje, ai pikturoi me fjalö jeten e qytetit provincial, me tipare psiko-fizike origjinale, 
me saktö ashtu siç e kishte njohur. Qyteti öshte sa lluziv, aq dhe i vörtete. Nuk ka 
qytet tjetör ne Ballkan aq tö pjerret sa Gjirokastra. Ai edhe ne kujtimet e tij ne 
Institutin Gorki te Moskes pohon se, kur u tregonte shokeve tö vet letrarö se qyteti 
i vendlindjes ishte aq i pjerret, sa po te qellonte "te shklsje nga rruga 
aksidentalisht, kishte tö ngjare tö bije mbi çatine e ndonje shtepie", ata nuk e 
besonin. Thenia u dukej figurative, e ekzagjeruar, jo e besueshme, po pör 
Gjirokastren qe reale dhe jetesore. Gjirokastra öshte nje perle per piktoret e tö 
gjitha drejtlmeve, e njökohesisht qytet torturues per vendesit me rruget e pjerrta, 
rrepira me kalldrem, ngjitje e zbritje te pasosura qe te keputin gjunjet e kömbet. 
Asnje fotoğraf s'ka arritur tö japö panoramen töresore tö Gjirokaströs, sepse nga 
çdo pike shikimi, nje pjese e qytetit fshihet nö faqet e perrenjve. Shtepite janö 
trekateshe, ndörsa ne tö vertete vetem kati i siperm sherben per banese, dy tö 
tjerat janö bodrume, ose hajate.

Romani i pare i Kadaresö "Dasma", ngjalli polemika te forta, pör shkak te largimit 
nga rruga e njohur deskriptive e ngjarjeve. Ai u pörpoq ta trajtonte realitetin nö 
mönyre krejt te re, me personazhe emblematlke, si "njeriu me lunge”, mandej edhe 
Katrina, protagonistja pikturohet pa botö te brendshme. Gjithsesi, romani 
deshmonte perpjekjet serioze te autorit per te thyer kornizat konvencionale e 
tradicionale tö prozös shqipe. jane köto disa nga veçoritö e shumta qö ruajnö 
poetiken e vendlindjes te çilen Kadarese e kultivon me se miri. Shto kesaj edhe 
poetiken e udhetimit...

Kritika e re
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Bashkuar me njeri-tjetrin nepermjet lidhjes me te fuqishme qe te krijon letersia, 
dhe asaj te nje malikimi te perbashket kompleksit te inferioritetin profesional dhe 
xhelozise nga süksese e tjetrit, kritika nga studiuesit e ri qe e shikojne jeten pa 
syze ideologjike dhe qe heret kane te krijuar nje vizion te ri per jeten jane 
gjithmone me te mirepritura si lajm, si informate, si shkencö...

Kritiket e pare te Kadarese dhe lexuesit e tjere shijuan argumentet e romaneve te 
tij, me sakte moren prej tyre ate qe e kuptonin, jo per shkak se ata kuptonin çdo 
gje prej gjeje nga synimet e tij private, por per shkak se romanet e tij devijuan ne 
hollesi e ne detaje prej detajeve te romaneve te tjera si ato ne ate kohe. Karakteret 
e tij kryesorö jane pershkruar ne stil tjeter, te diktuar e njohur nga situatat sociale; 
ne syrin e lexuesit, me identifikimin e karakterit, u mesohej nje kod sjellje, i çili nuk 
ishte universal si per lexuesit e librave te tjere, por vinte mjaft aktual dhe me 
sublimitetin e alternativave. Ketu mjafton te sjellim si shembull romanin "Kronike 
ne gur" (1970), ne te çilin, Kadare kritikoi psikologjine provinciale. Ne thelb ky 
roman ndryshonte nga detajet e pershkrimit te romaneve te tjera te asaj kohe, aq 
mâ shumö ne trajtimin e kesaj psikologjie. Kadare mbajti dişi me stilin e tij te kyçur 
kodin e mendimit te pavarur. Ai mbijetoi me kete 'aventure' qe i mundesoi edhe nje 
pasaporte te sigurt ne njohjen nderkombetare. . Nuk eshte se nje paie kritikuan 
dhe analizuan krijuesit e tjere dhe nje paie vetem vepren e Kadarese. Eshte thuajse 
nje grup kritikesh, thuajse e njejta dore. Askush nuk e ka ende ne thelb metoden, 
me te çilen duhet te ndertoje fjaien qe do te sherbeje si bazament per te ardhmen.

Por, ky eshte Kadareja i interpretuar. Kadareja i vertete, Kadareja i vepres, 
pra shkrimtari per te çilin ne mundohemi te themi gjerat dhe mendimet 
tona eshte tek fjala e tij, filozofla, stili dhe shume e shume tek vlerat e 
paperseritshme krijuese qe ka lene koherave per koherat. Por, düke pare 
problematiken e tij, shpeshhere ngaterrohet kjo vlere. Ai sipas Rutten: "Eshte nje 
pyetje e nderlikuar, qe eshte bere nga shume artiste te njohur te shekullit te 20-te, 
vendlindjet e te ciieve iu nenshtruan hijeve totalitare, veçanerisht ato regjime 
komüniste, qe düke ecur sipas modelit sovjetik, tentuan t'i mbanin artistet e tyre, 
shkrimtaret, poetet dhe muzikantet, te mbyllur... ne rastin e Kadarese, pergjigja 
duket te jete se ai ishte ne kohe te ndryshme, edhe disident, edhe bashkepunetor. 
Ai eshte i vetem ne dualitetin e tij." (Rutten; Shkurt 2009). "Sugjerimi i nenkuptuar 
se Kadare ishte nje disident, ashtu si Vaclav Havel ose Aleksander Solzhenicin, 
eshte shume çorientues".

I pare si kundershtar i regjimit enverlst, nisur nga episode, personazhe, situata e 
madje nga vepra te tera qe e kundershtojne kete regjim, apo qe flasin per 
prezencen e nje shtrese shoqerore qe e kundershtonin dhe enderronin per rrezimin 
e tij, nje pjese e madhe e krljimtarise kadareane ka qene e painterpretuar ne te 
shkuaren, nderkohe qe nje pjese tjeter i shmanget interpretimit edhe sot per arsye 
krejt te kunderta me te parat. Per te arsyetuar te paren, mjafton te lexohen nen 
lupen e studiuesit veprat kapitale si "Pallati i endrrave", diptiku "Koha e grindjes", 
ku bejne pjese "Dimri i vetmise se madhe" dhe "Koncert ne fund te stines", "Vajza 
e Agamemnonit" "Pasardhesi", "Hija", "Spiritusi" etj. Ndersa per pohimin e dyte 
duhet perqendruar ne vepra si "Dasma", "Nentori i nje kryeqyteti", si dhe ne
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pasazhe te caktuara nga romanet e siperpörmendura. Ajo qö IS me shume hapesire 
per diskutim, nuk eshte vetem ikja nga ideologjia komüniste gjate krljimit te 
veprave te Kadarese te shkruara para viteve '90, por shmangia e tij nga norma 
zyrtare e krljimtarise se asaj kohe - realizmit socialist edhe per nga forma, menyra 
e ndertimit te vepres e stilistika, e cila menyre nen prizmin e krltereve te asaj kohe, 
llogaritej dekadente dhe ishte, natyrisht, e denueshme. Edhe ky pohim hap nje 
shteg te ri diskutimi rreth interpretimit dhe mosinterpretimit te vepres se Kadarese.

Perfundimi

Ky studim sado i shkurter per nje teme e cila ka nje shtrirje kohore afer gjysme 
shekulli nuk eshte ne fakt per te ricikluar te thenat per shkrimtarin İsmail Kadare, 
as per te ritreguar se romanet kadareane te asaj periudhe jane rendi i dites, 
perfshire tematiken, debatin, kritiken dhe mjaft lidhje me te, por nje hapesire 
teorike e bazuar mbi teorine bashkekohore per te depertuar tek e pathena lidhur 
me vlerat dhe arritjet e tij ne fushen krijuese. Jam munduar te shpjegoj bindshem 
te ashtuquajturen "te painterpretuaren" e vepres se Kadarese, qe do ta afronte ne 
dukje me hermetizmin, absurdin, düke tentuar ta plotesoj fragmentarizmin, qe e 
lidh me kerkimin e s& paperseritshmes.

E painterpretuar mbetet ajo periudhe, e painterpretuar mbetet edhe vepra e 
Kadarese. Duke u bazuar ne te shkuaren e kritikös socrealiste dhe analizen e disa 
prej romaneve te Kadarese, eshte e rendesishme te thuhet se te gjitha te thenat 
vijne nga aspekti kohe, vend, hapesire dhe moshe e studiuesve dhe diku thuhet se 
ato ishin te mbushura plot me argumente, te cilat percolien mendimet dhe 
opinionet qe sollen debatin te Kadareja jashte vepres se tij, si stacion per t'u ndalur 
e argumentuar.

Kadare dhe vete ka deklaruar se "diktatura dhe letersia autentike jane te 
papershtatshme per bashkejetese... Shkrimtari eshte armiku natyral i diktatures." 
Tim Rutten shkruan me pas ne Shkurt te 2009-es, ne "Los Angeles Times” me 
tltullln "Disident ose jo, İsmail Kadare mbetet nje shkrimtar I Madh". Peter Morgan 
thote se Kadare eshte ndeshkuesi i Ish-diktatorit. Kadareja ishte nemesesi 
(Nemesis - Perendesha e hakmanjes) i diktatorlt. Ai e pa veten dhe ate e shkroi ne 
vepre e tij si ne nje ndeshje me Hoxhen per Shqiperine. Ekzistenca e Kadarese 
gendron ne dyzimin e tij. Ai eshte nje alter ego e diktatorlt".
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ÖZET

Etik ve sosyal değerler ekonomi ve finans alanının önemli iki unsurudur. İşletme ile 

ilgili etik içeren bir haberin, işletmenin değerini %0,5 ila %3 düzeyinde olumlu ya 

da olumsuz etkilediği birçok araştırmada ifade edilmektedir. Finans dünyası etik ve 

sosyal değerlere veya inanç temeline göre yatırım kararı verenlere inanç temelli ya 
da etik temelli endeksler sunmakta ve bu endeksler borsa yatırım fonlarının 
oluşturulmasında esas alınmaktadır. Bu çalışmada Ocak 2005-Mayıs 2012 
arasındaki dönemde STOXX Avrupa İslami Değerler Endeksi (SXISBR) ile STOXX 

Avrupa Hıristiyan Değerler Endeksi'nin (SXCHR) aylık ve üç aylık getirileri ve riski, 

STOXX Avrupa 600 Endeksi (SXXR) referans alınarak karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, SXCHR endeksine göre, SXISBR endeksinin 
sistematik riskinin düşük, pozitif getiriye sahip olduğu ve daha iyi performans 
gösterdiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnanç temelli yatırımlar, STOXX Avrupa İslami Değerler 

Endeksi, Avrupa Hıristiyan Değerler Endeksi, STOXX Avrupa 600 Endeksi
Jel Kodları: C22, G13

GİRİŞ

Voltaire'in "para söz konusu olunca herkes aynı dindendir''4 tartışmalı sözüne 

karşılık, tercihlerde etik ve sosyal değerlerin etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Hussein (2004:22) etik temelli yatırımı, etik ve sosyal değerleri kriter olarak portföy 
seçimi ve yönetimi olarak aktarmaktadır.
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Etik ve sosyal değerler ekonomi ve fınans alanının son yıllarda yaygın olarak 

tartışılan önemli iki unsurudur. Ekonomik birimlerden olan işletmelerin etik ve 
sosyal değerleri, sahip olduklan finansal varlıkları, hisse senedi fiyatları ve getirileri, 
yatırımcıların talebini etkilemektedir. Yapılan ampirik çalışmalarda, işletme ile ilgili 

sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarda etik sonuçlan olan haberlerin firmanın 
piyasa değerini etkilediği raporlanmaktadır. (Havemann ve Webster, 1999:1).

İnanç temelli fonların giderek artış göstermesi bu alandaki pazarın önemini açıkça 

göstermektedir. Dünyadaki Müslüman nüfus ve bu nüfusun sahip olduğu fon tutan 

dikkate alındığında çok büyük bir yatırımcı kitlesinin bulunduğu söylenebilir. Haşan 
ve Girard'ın (2011) aktardığına göre, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini 
oluşturan Müslüman nüfusun, 2002 rakamları ile 800 milyar dolar dolayında bir fona 

sahip olduğu ve bu fonun her yıl %15 arttığı kabul edilmektedir. Ancak, bu tutarın 

çok az kısmının İslami yatırım araçlarına yöneldiği belirtilmekte, pazarın büyük 
çoğunluğunun henüz aktif hale gelmediği söylenmektedir (Haşan ve Girard, 

2011:2). İslami fonların her yıl %15 büyüdüğü kabul edilirse, 2012 rakamları ile bu 

tutarın yaklaşık 3 trilyon dolardan fazla olacağı söylenebilir.

Etik ve sosyal değerler ya da bunlardan spesifik olarak inanç konusunun finansal 

yatırım konuları İle ilgilerinin irdelenmesi oldukça zor bir konu olarak kabul 

edilmektedir (Forte ve Miglietta, 2011:116). Günümüz finans dünyasında finansal 
araçlara yatırım yapmak İsteyen bireysel veya kurumsal yatırımcılar için birçok 

gelişmiş finansman araçları bulunmaktadır. Bu yatırımcılar bankalara, finansal, 

finansal olmayan piyasalara ya da sermaye piyasalarına yönelebilmektedir. Finansal 

yatırımcıların yatırım kararlarını sahip oldukları dini ve etik değerlere göre 

düzenlenmiş endeksleri göz önüne alarak alabildikleri görülmektedir. Bu anlayışın 

son yıllarda yukarı doğru bir ivme kazandığı söylenebilir.

LİTERATÜR

Temelleri çok eski olmasına rağmen, modern anlamda sosyal ve etik değerli 

finansal yatırımların son yirmi yılda gelişimi çok hızlı olmuştur. Aslında bu 

yatırımlar, 196O'lı yılların politik ikliminin unsurları olan çevre sorunları, insan 

haklan ve nükleer enerji konularında yatırımcılarda bilinç oluşması ile gelişmeye 

başlamıştır. 2000'li yılların başında bu yatırımlardaki tutarlar sadece Amerika'da 

153 milyar dolara yaklaşmıştır (Bauer vd., 2005:1752).

Etik ve sosyal değerler ile işletmelerin finansal performansları arasındaki ilişki, 

birçok araştırmacı tarafından irdelenmiştir. Etik değerlere göre yapılmış yatırım 

seçeneklerinin getirileri ile geleneksel yatırım seçeneklerinin getirileri arasındaki 
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fark konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bauer vd.'nin (2006:34) aktardığına 
göre Markowitz (1952), Elton vd. (1993), Carhart (1997) ve Hamilton vd. (1993) 

etik değerlere dayalı yatırımlarla ilgili olumlu sonuçlara varmamaktadırlar. Buna 

karşın Diltz (1995), Guerard (1997) ve Sauer (1997) gibi araştırmacılar ise iki 

seçenek arasında bir farklılık görmemişlerdir. Bauer vd. (2006) 1992-2003 yılları 

arasında Avustralya'da yaptıkları benzer çalışmada iki yatırım seçeneği arasında 
performans açısından bir farklılık görmemişlerdir.

Etik değerlere göre hazırlanan endekslerden Domini Social indeks (DSİ) ile 
geleneksel S&P 500 arasında karşılaştırma yapan araştırmalardan ikisinde, DSİ'nin 
performansının, etik değerlerle oluşturma yönteminden pek etkilenmediği 
yönündedir (Bauer vd., 2005:1752-1753).

Ahmed vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada varılan sonuçlar, 1998-2003 yılları 
arasında Fortune dergisinin ilk 100 işletmesi arasında yer alan işletmelerin "sosyal 

sorumlu" listesinde olmalarının, ilgili yıllarda finansal yatırımcılar tarafından olumlu 

algıladıkları yönündedir. Diğer bir ifade ile böyle bir listede olmak nedeniyle hisse 
senetlerinin değerinin arttığı görülmüştür.

înanç temelli yatırım seçeneklerinden elde edilen getiri ile geleneksel seçenek 

arasındaki ilişki Hussein (2004) tarafından irdelenmiş ve getiri anlamında belirgin 
bir farklılık bulunmamıştır.

İşletmelerin performanslarının değerlemesinde inanç temelli yaklaşımların etkisi 

bankacılık sektöründe de analiz edilmiştir. Hanif vd.'ne göre (2012:63-64) konu ile 
ilgili literatürde İslami Bankaların geleneksel bankalara göre performansları daha 

yüksek olduğu görüşü ağırlıklıdır. Ayrıca, bu bankalarda faiz sistemi, kar ve zarara 

ortak olma ile ikame edilmiş, risk alma düzeyi düşük tutulmuştur denilmektedir. 

Ghoul ve Karam (2007:99) faiz getirisinden dolayı yatırımlarda, tahvil, imtiyazlı 

hisse senetleri gibi araçlara yatırım yapılmadığını belirtmektedirler.

Geleneksel yatırım araçlarının alternatifi olan İslami seçeneklerin, İslami 

standartlan yeterince karşılayamadığı belirtilmekte, faize dayalı karların olmadığı 

fonlar arzulanmaktadır (Usmani, 2002). Dolaysıyla karlann mutlaka bir faaliyet, 

çaba veya girişim sonucu olması İslami inanca uygun bulunmaktadır. Uygunluk, 

ancak kazancın kaynağının kar paylaşımı gibi esaslara uygun olduğu, faiz (riba), 

kumar (maysir) ve olmayan bir şeyin satışından (gharar) gelmediği ölçütleri 

gerçekleştiğinde olabilmektedir (Girard ve Hassan, 2008:113).
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Hıristiyan inanç temelli yatırımlar için oluşturulan endekslerde benzer durumlara 

rastlanmaktadır. Burada bazı faaliyetlere yer verilmemektedir. Kurtz ve 
DiBartolomeo'ya (2005:1001-102) göre, Katolik yatırımcılar 1986'dan beri 

oluşturulan kılavuz sayesinde yatırım kararlarında daha nettirler. Katolik 

Piskoposları Birleşik Devletler Konferansı'ndan sonra oluşturulan bildirge (Economic 

Justice for Ali) Kilisenin öğretilerini ekonomik yaşama aktarmaktadır. 2003 yılında 

aynı Konferans "Sosyal Sorumluluk Yatırım Kılavuzu", yayımlayarak, Katolik 
yatırımcıların yatırımlarında dikkate almalarını istediği 10 en önemli unsuru 

sıralamaktadır. Araştırmacıların aktardığına göre, bir araştırmada, Katolik kurumsal 
yatırımcıların %83'ünün yatırım kararının, bu ilkelerden etkilendiği belirtilmektedir.

İnanç temelli endekslerde hangi faaliyetlerin dışarıda tutulduğuna dair Ghoul ve 
Karam (2007:102) karşılaştırmalı tablo sunmaktadır (Tablo 1). Bu tabloya göre 
İslam! inançları dikkate alan fonlar ile Hıristiyan ve Sosyal Sorumluluk Yatırım 

Fonları arasında en önemli farklılıkların başında faiz, helal olmayan ürünler, müzik 
faaliyetlerini kapsayan yatırım araçlarının İslami Fonlara dahil edilmemesidir.

Tablo 1. İnanç Temelli Standartların Karşılaştırılması

İşletmelerin Mal veya Hizmeti İslami 
Fonlar

Hıristiyan 
Fonlar

Sosyal Sorumluk 
Yatırım Fonları

Faiz ve yüksek yüzdell getiriler R NS NS

Domuz ve helal olmayan et X NS NS

Alkol X X X

Kumar X X X

Tütün X X X

Aile değerlerine uymayan eğlence X X X

Müzik X NS NS

Savunma silahları X X X

Kürtaj NS X X

Nükleer güç NS X X

Alternatif yaşam biçimleri NS X P

Emek ilişkileri NS NS P

Kurumsal yönetim NS NS P

İnsan haklan NS NS P

İşe alma/eşitllk NS NS P

Toplumsal yatınm NS NS P

X: Yatırım yapılmaz (No Investment); P: Yatırımı olumlu karşılanan (Posltlve Investment); R: 
Yatırıma İzin verilmeyen (Restrlcted Investment); NS: yatırımı yapılması veya yapılması ile İlgili 
bir standart olmayan (No Screens) (Ghoul ve Karam, 2007:102).

ÇALIŞMANIN KAPSAMI
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Çalışmada kullanılan veriler üç endeksten alınmıştır. STOXX Avrupa 600 Endeksi, 
STOXX Avrupa İslami Değerler Endeksi ve STOXX Avrupa Hıristiyan Değerler 

Endeksi

STOXX Avrupa 600 Endeksi 18 Avrupa ülkesinde; büyük, orta ve küçük ölçekte 
faaliyette bulunan, seçilmiş işletmelerin hisse senetlerinden oluşturulmuştur.

STOXX Avrupa İslami Değerler Endeksi (STOXX Europe Islamic Index) aktif 

olarak yönetilen fonlar ile borsa yatırım fonlarına referans olmak üzere, STOXX 
Limited Şirketi tarafından geliştirilmiştir. Müslüman din adamlarından oluşan bir 
gözetim komitesi, İslami kurallara ve geleneklere göre faaliyette bulunan işletmeleri 

belirlemekte ve izlemektedir. Euro Bölgesinde bulunan işletmelerin hisse 
senetlerinin endekse dahil edilmesi için faize dayalı banka ve finansal kurumlar 

olmamaları, sigara ve türevleri ile İslam'a göre haram yiyeceklerin üretimini 

yapmamaları gerekir. Ayrıca bu senetlere sahip işletmelerin kumar, reklam, eğlence 

sektörü ve silah sanayinde belirli tolerans düzeyini aşan faaliyetlerde bulunmaması 

şartlarını da taşımaları gerekmektedir. Bir diğer ölçüt ise bu işletmelerin faiz ve 
İslami değerlere aykırı faaliyetlerden elde edilen gelirlerinin, toplam gelirlerinin 

%5'ini; faiz esaslı borçlar ile faiz geliri sağlayan varlıkların, toplam varlıkların ya da 
firma piyasa değerinin %33 'ünü aşmaması koşulu aranmaktadır.

STOXX Avrupa Hıristiyan Değerler Endeksi (The STOXX Europe Christian 

Index) etik, sosyal, çevresel, ekonomik sorumluluklar, ilgili Hıristiyanlık doktrini ve 

değerlerine önem veren piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

geliştirilmiştir. Borsa yatırım fonlarına dayanak olarak geliştirilen bu endekse dahil 

edilecek, Avrupa da faaliyet gösteren işletmeler, bağımsız bir komite tarafından 
belirlenmektedir. Dini doktrin ve moral değerler konusunda uzman Hıristiyan kanaat 

önderleri, akademisyenler ve yatırımcılar arasından seçilen bağımsız komite üyeleri, 

endekse dahil edilecek işletmelerin secim kriterlerini belirlemekte ve bunların 

faaliyetlerini izlemektedirler. Pornografi, doğum kontrolü, kumar, silah üretimi gibi 

alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin hisse senetleri endekse dahil edilmemekte 

ve bu alanlarda önceden belirlenmiş tolerans düzeylerini aşanlar, endeks 

kapsamından çıkarılmaktadırlar.

VERİLER VE YÖNTEM

Bu çalışmada STOXX Avrupa İslami Değerler Endeksi (SXISBR) ile STOXX Avrupa 

Hıristiyan Değerler Endeksl'nin (SXCHR) aylık ve üç aylık getirileri ve riski STOXX 

Avrupa 600 Endeksi (SXXR) referans alınarak İncelenmiştir. Ocak 2005-Mayıs 2012
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arasındaki dönemi kapsayan, aylık ve üç aylık logaritmik getirilerin tanımlayıcı 
istatistikleri hesaplanmıştır. Dini doktrin ve değerlere göre oluşturulmuş özellikli 

portföyler olarak; SXISBR ve SXCHR Endekslerinin sistematik riskleri ve portföye 

özgü getirileri, Tek Faktör Modeli Regresyon çözümlemeleri ile elde edilmiştir. Tek 

Faktörlü Regresyon Modelinde Avrupa hisse senetleri piyasasının genelini temsil 

eden, STOXX Avrupa 600 Endeksi (SXXR) açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır.

Tek Faktör Modeli:

R, = a, + /3,RM + e,

Modelde Ri( i portföyünün getirisini, aı portföye özgü sabit getiriyi, p, i portföyünün 

sistematik riskini, RM piyasa portföyünü temsil eden endeksin getirisini, ei ise 

modelin hata terimini ifade etmektedir.

Özellikli ve belirli koşullan sağlayan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan İslami ve 

Hıristiyan değerler endeksinin (portföyünün) performansları, değişim katsayısı ve 

değerleme oranından faydalanılarak, nihai olarak karşılaştırmıştır.

Değişim katsayısı (DK) toplam riskin göstergesi olarak standart sapmanın 

ortalama getirilere oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bir birim getiri elde etmek 
için katlanılan riski gösteren değişim katsayısının, yatırımcılar açısından düşük 

olması olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır.

DK= <7 / R ; Formülde bir endeksin (7 : Standart sapmasını, R : Ortalama getirisini 

ifade etmektedir.

Değerleme oranı (DO) ise ilgili portföyün getirileri ile değerlendirmeye referans 

olan portföyün getirileri arasındaki farkları toplamının, bu farkların standart 

sapmasına bölünmesi ile hesaplamaktadır. Yatırımcılar açısından değerleme 

oranının yüksek olması, portföy başarısı açısından istenilen bir durumdur.

DO = ——-—------- Formülde : İ endeksinin getiri, : Referans

y
endeksin getirisi, & : Standart sapma, ise toplam operatörünü ifade 

etmektedir.

ANALİZ SONUÇLARI
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SXISBR, SXCHR ve SXXR Endekslerine ait aylık ve üç aylık getirilerin tanımlayıcı

istatistikleri Tablo 2 ve Tablo 3 'de sunulmaktadır.

Tablo 2. Ocak-2005-Mayıs 2012 Dönemi Aylık Getirilere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı 
İstatistikler

SXISBR SXCHR SXXR

Ortalama 0,0055 0,0016 0,0020

En Büyük 0,0940 0,1377 0,1334

En Küçük -0,1236 -0,2225 -0,1415

Standart Sapma 0,0427 0,0512 0,0472

Çarpıklık -0,6649 -1,1718 -0,6895

Basıklık 1,0506 -1,1920 1,3520

Jarque-Bera 9,7370 69,8498 12,4864

P değeri 0,0077 0,0000 0,0012

Gözlem Sayısı 89 89 89

Tablo 2 incelendiğinde aylık bazda SXISBR endeksinin ortalama getirisi 0,0055 

düzeyinde, SXCHR ortalama getirisi de 0,0016 düzeyinde gerçekleşirken, referans 
endeks olarak SXXR endeksinin, aylık ortalama getirisi 0,0020 olmuştur. Aylık 

getirilerin standart sapması SXISBR endeksinde 0,0427 iken, SXCHR endeksinin 

0,0512 düzeyinde, SXXR endeksinin ise 0,0472 olduğu anlaşılmaktadır. Getirilerin 

normalliğini sınayan Jarque-Bera İstatistiğine göre aylık getiriler her üç endeks İçin 
normal dağılım özeliği taşımamaktadır.

Tablo 3. Ocak 2005-Mayıs 2012 Dönemi Üç Aylık Getirilere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı 
İstatistikler SXISBR SXCHR SXXR

Ortalama 0,0190 0,0080 0,0088

En Büyük 0,1364 0,1757 0,1724

En Küçük -0,1750 -0,2550 -0,2500

Standart Sapma 0,0885 0,1020 0,0995

Çarpıklık -0,8980 -0,8930 -0,8530

Basıklık -0,0410 0,7810 0,6530

Jarque-Bera 3,9622 4,1038 3,6558
P değeri 0,1379 0,1285 0,1606
Gözlem sayısı 29 29 29

Tablo 3'te, üç aylık getirilerin ortalaması SXISBR endeksi için 0,0190 iken, SXCHR 

endeksinde 0,0080 düzeyinde, SXXR endeksinde ise 0,0088 olduğu görülmektedir. 

SXISBR endeksinin üç aylık getirilerinin standart sapması 0,0885 olarak 

gerçekleşirken, SXCHR endeksinde 0,1020, referans endeks SXXR endeksinde
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0,0995 olduğu sunulan tanımlayıcı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Jarque-Bera 

normallik testine göre de üç aylık getirilerin tüm endeksler için normal dağılım 
özeliği gösterdiği anlaşılmaktadır.

Tablo 2 ve 3'deki sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde SXISBR endeksinin, 

SXCHR ve SXXR endekslerine göre getirilerinin ortalamasının yüksek, standart 
sapmasının düşük olduğu, SXCHR endeksinin ise referans endeks SXXR göre 
ortalama getirisinin düşük ve standart sapmasının yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 4'de inanç temelli portföylerin (SXISBR, SXCHR) getirilerinin bağımlı 

değişken, genel piyasa portföyünü temsilen SXXR endeksinin açıklayıcı değişken 
olarak tanımlandığı Tek Faktör Modeli'nin regresyon sonuçlan sunulmaktadır.

Tablo 4. Üç Aylık Getirilere Göre Tek Faktör Modeli Regresyon Sonuçları

SXISBR SXCHR
Sabit 0,0116 -0,0001

t-İstatlstiğl 2,3350** -0,9133

Beta Katsayısı 0,8506 1,0235

t-İstatlstlği 17,4075* 71,6635*

Düzeltilmiş R 0,9127 0,9971

F- testi 293,78* 9743,62*

* %1 düzeyinde anlamlı, **%5 düzeyinde anlamlı

Tablo 4 regresyon sonuçlarına göre, SXISBR ile temsil edilen İslami değerlere göre 

oluşturulan portföye özgü getirinin 0,0116 düzeyinde ve istatistiksel olarak %5 
düzeyinde anlamlı olduğu, portföyün sistematik riskinin ise 0,86 ile genel piyasa 
portföyünün sistematik riski olan l'den düşük olduğu anlaşılmaktadır. SXCHR 

endeksi ile temsil edilen Hıristiyan değerlere göre oluşturulan portföye özgü getiri 

negatif olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı değil iken, bu portföyün 
sistematik risk ölçüsünün l'den büyük olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 4'te sunulan Tek Faktör Modeli regresyon sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde, SXISBR endeksi ile temsil edilen portföyün, SXCHR ile temsil 

edilen portföye göre sistematik riskinin düşük olduğu ve kendine özgü, piyasa 

portföyünden bağımsız istatistiksel olarak anlamlı pozitif getiriye sahip olduğu 
söylenebilir.

Tablo 5'de ise değişim katsayısı ve değerleme oranı ölçütlerine göre SXISBR ve 

SXCHR endekslerinin, yatırımcılar açısından performansı raporlanmaktadır.
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Tablo 5. Ocak 2005-Mayıs 2012 Döneminde Değişim Katsayısı ve Değerleme Oranına 
Göre Endekslerin Performansı

İstatistikler Değişim Katsayısı Değerleme Oranı

Endeksler SXISBR SXCHR SXXR SXISBR SXCHR

Aylık 7,75 44,34 23,95 21,24 -1,62

Üç Aylık 4,65 12,80 11,36 10,03 -3,94

Tablo 5'deki sonuçlar aylık getiri aralığında incelendiğinde, SXISBR endeksi ile 

temsil edilen portföyün değişim katsayısı 7,75 iken, SXCHR endeksini temsil eden 
portföyün 44,34 olduğu anlaşılmaktadır. Öç aylık getiri aralığında İse SXISBR 

endeksinin değişim katsayısı 4,65, SXCHR endeksinin ise 12,80 olarak 

gerçekleşmektedir. SXISBR endeksinin her iki getiri aralığında bir birim getiri 

karşılığı katlanılan riski gösteren değişim katsayısının, SXCHR endeksine göre düşük 
olduğu izlenmektedir.

Tablo 5'deki sonuçlara göre aylık bazda SXISBR ve SXCHR endekslerinin değerleme 

oranlan, sırasıyla 21,24 ve -1,62 olarak gerçekleşmektedir. Üç aylık değerleme 

oranı SXISBR endeksi İçin 10,03 iken SXCHR endeksinin -3,94 olduğu 

görülmektedir. SXISBR endeksinin, yatırım performansı açısından büyük olması 

arzulanan değerleme oranlarının, SXCHR endeksine göre oldukça yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır.

Tablo 5'deki sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde her iki değerleme ölçütüne 

göre SXISBR endeksinin SXCHR endeksine göre daha iyi performans gösterdiği 
söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Ocak 2005-Mayıs 2012 arasındaki döneminde STOXX Avrupa İslam! 

Değerler Endeksi (SXISBR) ile ST0XX Avrupa Hıristiyan Değerler Endeksi'nin 

(SXCHR) aylık ve üç aylık getirileri ve riski, STOXX Avrupa 600 Endeksi (SXXR) 

referans alınarak, karşılaştırmalı olarak hesaplanmış ve analiz edilmiştir. Dini 

doktrin ve değerlere göre oluşturulmuş özellikli portföyler olarak; SXISBR ve SXCHR 

endekslerinin sistematik riskleri ve portföye özgü getirileri, Tek Endeksli Regresyon 

Modeli çözümlemeleri ile elde edilmiştir. Tek Endeksli Regresyon Modelinde Avrupa 

hisse senetleri piyasasının genelini temsil eden, STOXX Avrupa 600 Endeksi (SXXR) 

açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır.
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Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde SXISBR endeksinin, SXCHR ve SXXR 

endekslerine göre getirilerinin ortalamasının yüksek, standart sapmasının ise düşük 
olduğu, SXCHR endeksinin ise referans endeks SXXR göre ortalama getirisinin 

düşük ve standart sapmasının yüksek olduğu görülmüştür.

Regresyon sonuçlarına göre, SXISBR ile temsil edilen İslam! değerlere göre 

oluşturulan portföye özgü getirinin 0,0116 düzeyinde ve istatistiksel olarak %1 

düzeyinde anlamlı olduğu, portföyün sistematik riskinin ise 0,86 ile genel piyasa 

portföyünün sistematik riski olan l'den düşük olduğu anlaşılmaktadır. SXCHR 

endeksi ile temsil edilen Hıristiyan değerlere göre oluşturulan portföye özgü getiri 

negatif olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değil iken, bu portföyün 

sistematik risk ölçüsünün l'den büyük olduğu görülmektedir.

Değişim katsayısı ve değerleme oranı kriterlerine göre SXISBR endeksinin SXCHR 

endeksine göre daha iyi performans gösterdiği söylenebilir

Finans dünyasında, inanç temelli yatırımcıların ilgisini çekmek ve taleplerini 

karşılamak amacıyla, İslam! ve Hıristiyanlık değerlerini baz alan endekslerin önemi 

ve çeşitliliği artmaktadır. Bu endeksleri henüz geliştirmeyen sermaye piyasalarının 

bu endeksleri bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Zira, bu endekslerin getiri ve risk 
açısından geleneksel endekslere göre üstünlükleri görülebilmektedir. İslami 

değerlere göre oluşturulan endeksin de, bu çalışmanın sonuçlarındaki gibi, risk ve 

getiri açısından avantajları bulunduğu, benzer endekslerin oluşturulması ve 

potansiyel yatırımcılara sunulmasının yararlı olacağı belirtilebilir.
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4.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

BALKAN ÜLKELERİ NİN DIŞ TİCARET YAPISI VE TÜRKİYE

Doç.Dr.Mehmet MELEMEN1 
ÖZET

Dış ticaret; ülkelerarası ekonomik ilişkilerinin gelişiminin yanında sosyal ve siyasal 

ilişkilerinin de gelişmesine önemli katkılar yapmaktadır. Balkan Ülkeleriyle tarihi 
bağı oldukça güçlü olan Türkiye'nin imzalanan Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği 
Anlaşmalarıyla günümüzde hem ticari hem de kültürel bağları yeniden güçlenmiş, 

karşılıklı faydalar artmıştır.

İmzalanan Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği Anlaşmalarının Türkiye ile Balkan 

Ülkelerinin Ticaretine etkisi son yılların dış ticaret rakamlarına bakılarak 

değerlendirilmiştir. Türkiye ve bu ülkeler arasında dış ticaret bağlamında yaşanan 
gelişmeler literatür taramasıyla ortaya konulmuştur. Balkan ülkelerinin dış ticaret 

performansları rakamlar analiz edilerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Dış Ticaret, Türkiye, Dış Ticaret Açığı

GİRİŞ

Tarihsel bağlarının çok güçlü, akrabalık bağlarının hala devam ettiği Balkan 
ülkeleriyle Türkiyenin dış ticaretinin yeterli olmadığı istatistiklere bakıldığında daha 

İyi görülecektir. Türkiye ihracatında Balkan Ülkelerinin payının %10'lan bile 

aşmaması, ithalatın ise %5 seviyelerinde gezinmesi bu durumu daha iyi 
anlatmaktadır. Bu pay 1352'den beri yani 660 yıldır bölgede yer alan ve Balkanların 

en büyük ekonomisi olan Türkiye'nin bölgede aslında varolmadığını göstermektedir. 

Coğrafi olarak bir çoğuyla sınır komşusu derecesinde yakın olan Türkiye ve Balkan 

ülkelerinin dış ticaretinde oransal artışlar daha da önemlisi karşılıklı olarak dış 

ticaret rakamları içerisindeki paylan yeterli seviyede midir ? Ülkelerin tarihi, kültürel 

ve siyasal ilişkilerindeki sıkılığın dış ticarettle ters orantılı değil bilakis doğru orantılı 

olması gerekir. Bu farklılıkta, kültürel ve tarihi bağların hemen hemen hiç 

kopmamasına rağmen ülkelerin uyguladığı farklı ekonomik sistemlerin etkisi olmuş 
olabilir. Bu ülkelerle Türkiye'nin çok dengeli, sıcak ve yakın kültürel ve tarihi 

ilişkilerine rağmen dış ticaret ilişkilerinde tam olarak bir isktikrar olmadığı 
görülmektedir. Bir yıl Türkiye Balkan ülkeleriyle dış ticaretinde fazla verirken, diğer 

bir yıl Balkan ülkeleri dış ticarette fazla vermektedir. Bu dalgalanmaların nedenleri

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, mehmetmelemen@marmara.edu.tr
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Türkiye-Balkan ülkeleri dış ticareti irdelenirken ayrıca ele alınacaktır. Bir Balkan 

ülkesi olmamasına rağmen İtalya ve Almanya'nın Balkan ülkeleriyle dış ticarette 
daha belirleyici olması da diğer dikkate değer bir konu başlığıdır. Türkiye'nin dünya 

ülkeleriyle toplam dış ticareti nerede ise Balkan ülkelerinin sadece Almanya ve 

İtalya ile yaptığı dış ticarete eşit durumdadır.

BALKAN ÜLKELERİ

Balkan kelimesi, sıra-dağ veya dağlık anlamına gelen Türkçe bir sözcüktür. 
Balkanlar, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihi kaynaklara göre, Balkanlar, 

VI. Yüzyıldan başlayarak Türk kavimlerinin gelip yerleştiği bir yurt olmuştur 

(İnalcık, 1993 : 9). Balkan Ülkeleri Arnavutluk, Kosova, Bosna ve Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Türkiye, 

Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan. Bu ülkeler çoğu Balkanlar olarak anılmasına ve 

aynı isim altında toplanmasına rağmen kendi aralarında çok büyük farklılıklar 

göstermektedirler.

Bu farklılıklar;

•Yunanistan ve Romanya Avrupa Birliğinin üyesi olup 2013 yılında Hırvatistanda 

tam üye olarak Avrupa Birliği'ne dahil olacaktır.

•Toplam 150 milyon nüfus (Türkiye dahil), en az 657 binden 74 milyona kadar 

farklılık göstermekte,

• Toplam 1,6 milyon km2 alan en az 9 binden 775 bin km2'ye kadar değişmekte,

•Toplam 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük (GSMH) 6,9' milyar dolardan 1,026 

milyar dolara kadar değişmekte,

• Kişi Başına Milli Gelir 3400 dolardan 29.100 dolara kadar değişmekte, ortalaması 

13.353 dolara kadar çıkmakta,

• Bu ülkelerin toplam ithalatı 508,14 milyar dolar iken ihracatı 318,78 milyar dolar' 

da kalmakta,

• Birbirlerine yaptıkları ihracatın payı yüzde 14 iken, birbirlerinden yüzde 8 ithalat 

yapmaktadırlar.
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1914'ten öncesine kadar Balkan ülkeleri, Avrupa'da gözlemlenen önemli ekonomik 
kalkınma akımının dışında kalmışlardır. Bununla birlikte, Avrupa'nın bu az gelişmiş 

bölgesinin bile yavaş yavaş modernleşmeye başladığı ondokuzuncu yüzyılın 

sonundan itibaren o zamana kadar izlenebilen son derece önemsiz çaptaki değişim 

temposunun da giderek hızlandığı, yavaş ve kör-topal ilerleyen bir gelişme olmasına 
rağmen ekonominin yine de ufak çapta büyüme gösterdiği, çok yaygın olarak 

paylaşılan bir görüştür (Palairet, 200 :1).

BALKAN ÜLKELERİ NİN DIŞ TİCARET HACİMLERİ

Balkan ülkelerinin dış ticaret verilerinin yanında diğer ekonomik ve nüfus verileri de 

aşağıdaki tabloda ele alınmıştır. Ülkelerin ekonomik verilerinin nüfus yapısıyla 
orantılı bir şekilde gelişme gösterdiği görülmektedir. Trakya ve Marmara bölgesiyle 
Balkan Ülkelerinin aynı zamanda Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye bu ülkeler 

arasında nüfus yapısı ve diğer ekonomik verilerle farklı bir yerde durmaktadır.

Tablol: Balkan Ülkeleri Ekonomi ve Dış Ticaret Verileri (2011)

ÜLKELER Nüfus Nüfus Artışı GSMH (Mil $) Kişi Başına MG
İhracat (Mil 
USD)

İthalat (Mil 
USD)

ARNAVUTLUK 3,002 Mil %0.28 24,99 Mil USD 7,800 USD 1,88 5,022

BULGARİSTAN 7,037 Mil %-0.796 101,2 Mil USD 13,500 USD 26,8 28,39

BOSNA VE HER. 4,62 Mil %-0.003 31,72 Mil USD 8,200 USD 5,57 10,38

HIRVATİSTAN 4,48 Mil %-0.092 80,84 Mil Usd 18,300 USD 12,28 20,4

KARADAĞ 657,394 Bin %-0.633 6,9 Mil USD 11,200 USD 640 Milyon Dolar 2J5

KOSOVA 1,836 Mil * 12,85 Mil USD 6500 USD 419 Milyon Dolar 3,3

MAKEDONYA 2,082 Mil %0.237 21,39 Mil USD 10,400 USD 4,45 7,007

MOLDOVA 3,65 Mil %-1.014 11,93 Mil USD 3400 USD 1^92 4,32

ROMANYA 21,84 Mil %-0.26 263,9 Mil USD 12,300 USD 62,5 70,82

SIRBİSTAN 7,27 Mil %-0.464 78,86 Mil USD 10,700 USD 11,77 20,13

SLOVENYA 1,996 Mil %-0.185 58,56 Mil USD 29,100 USD 28,96 31,09

YUNANİSTAN 10,767 Mil %0.06 308 Mil USD 27,600 USD 26,6 65,79

TÜRKİYE 74,724 Mil %0,13 1,026 Mil USD 13,400 USD 135 239

*Kosova'da en son nüfus sayımı 2011 yılında yapılmıştır. Bu sayımdan önceki nüfus 

sayımı 1981 yılında yapılmış olmasından dolayı yıllık nüfus artış hızı tespit 
edilememiştir.

Kaynak :https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, ve 

http://www.lndexmundi.com/countries/demographics_profile.html, 02.05.2012.
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Bölge ülkelerinde Türkiye dışındakilerde nüfus artış hızının oldukça düşük olması 
dikkat çekici bir veridir. Bulgaristan ve Yunanistanın diğer ülkelere göre nufüsunun 

çok yüksek olmamasına rağmen GSMH ve dış ticaret verilerindeki diğer ülkelere 
göre farklılıklarında Avrupa Birliği üyesi ülkeler olması önemli rol oynamaktadır. En 

eski Doğu Bloğu'nun dağılmasından ve soğuk savaş dönemimin sona ermesinden 
sonra, yakın komşumuz olan Bulgaristan, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda 

kalkınmak için büyük atılım yapan örnek bir ülke olmuştur (Demircioğlu, 2003 

:1).Hırvatistan ve Slovenya ise Kişi Başına Milli Gelirle diğer ülkelerden 

ayrılmaktadır. Bu farklılıkta nüfus yapısı belirleyici olmaktadır.

Tablo 2 : Balkan Ülkeleri Dış Ticaret Açığı ve Nispi Dış Ticaret Açığı (2011)

ÜLKELER
Dış Ticaret 
Açığı (Mil $)

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
%

Nispi Dış Ticaret Açığı 
%

ARNAVUTLUK -3.142 %37 %45
BULGARİSTAN -1,59 %92 %28
BOSNA ve 
HERSEK -4,81 %53 %46
HIRVATİSTAN -8,12 %60 %24
KARADAĞ -1,86 %25 %59
KOSOVA -2,88 %12 %77
MAKEDONYA -2,5 %63 %21
MOLDOVA -2,4 %44 %38
ROMANYA -8,32 %88 %6
SIRBİSTAN -8,36 %58 %26
SLOVENYA -2,13 %93 %3
YUNANİSTAN -39,19 %40 %42
TÜRKİYE -104 %56 %27

Kaynak : www.tuik.gov.tr sitesinden derlenmiştir, 15.06.2012

Dış ticaret açığı bakımından Türkiye (-104 Mil $) ve Yunanistan (-39.19) başı 

çekerken, Sırbistan (-8.36), Romanya (-.8.32), Hırvatistan (-8.12), Bosna ve 
Hersek (-4.81), ve Moldova (-2.4) onları takip etmektedir. Bölge ülkelerinin hiç biri 

dış ticaret fazlası veremezken, dış ticaret açığı bakımından en avantajlı konumda 

olan ülkeler ise başta Bulgaristan (-1.59), Karadağ (-1.86) ve Slovenya'yı (-2.13) 

oransal olarak göstermek mümkündür.Nispi dış ticaret açığı ise dış ticaret açığının 

toplam dış ticaret hacmine bölünmesiyle bulunduğundan diğer önemli bir 

veridir.Nispi dış ticaret açığı bakımından Kosova (%77) başı çekerken onu Karadağ 

(%59), Bosna-Hersek (%46), Arnavutluk (%45) ve Yunanistan (%42) takip 
etmektedir.
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Hırvatistan'ın dış ticaret açığındaki diğer ülkelere göre yükseklik, sanayi yapısının 
zayıf, buna karşın hizmet sektörünün ise oldukça gelişmiş olmasıdır. Hizmet 

sektöründen elde edilen döviz gelirleri ülkenin döviz ihtiyacını karşılamaktadır 

(Bektaşoğlu ve Benli, 2007 : 9-10). Bölge ülkelerinin dış ticaret açığı vermesinde 
ihraç ettikleri ürünlerin cinsi ve ithal ettikleri ürünler önemli rol oynamaktadır. Bu 
durum Tablo.3'de daha net görülebilir.

Tablo 3: Balkan Ülkeleri Dış Ticaret Ürünleri ve Ülkeleri (2011)

ÜLKELER İhracat Ürünleri İhracat Ülkeleri İthalat Ürünleri İthalat Ülkeleri
ARNAVUTLUK

Tekstil, Ayakkabı, 
Asfalt
Metal ve Metal
Cevheri
Ham petrol, Tütün, 
Sebzeler, Meyveler

İtalya %50,8

Kosova %6,2 
Türkiye %5,2 
Yunanistan %5,4 
Çin %5,5

Makine ve Ekipmanları

Gıda
Tekstil ve Klmyasalllar

İtalya %28

Yunanistan %13 
Çin %6,3 
Türkiye %5,6 
Almanya %5,6

BULGARİ ST.
Giyim, Ayakkabı, 
Demir

ve Çelik, Makine

ve Ekipmanlar 
Yakıt

Almanya %10,9

İtalya %9,9

Romanya %9,5
Yunanistan %8,1
Türkiye %7,9

Makine ve Ekipmanları 
Metal ve Metal 
Cevherleri 
Kimyasallar ve 
Plastikler
Yakıtlar ve Madenler 
Hammaddeler

Rusya %16,3

Almanya%ll,8

İtalya %7,5 
Romanya %7,1 
Yunanistan%6

BOSNA-HER. Metal, Giyim, Orman 
Ürünleri

Slovenya %20,4 
Hırvatistan %16,6 
İtalya %16,5 
Almanya %13,S
Avusturya %11

Makine ve Ekipmanları 
Kimyasallar ve Yakıt 
Gıda

Hırvatistan %22,2
Slovenya %13,5
Almanya %13,3
İtalya %11,4
Avusturya %6,4

HIRVATİST. Ulaşım Araçları 
Makine, Tekstil, 
Kimyasal, Yakıt 
Gıda

İtalya %18,9 
Bosna-Her.%11,9 
Almanya % 10,6 
Slovenya %8 
Avusturya %5,4

Makine, Ulaşım ve 
Elekt.
Ekipmanlar,Kimyasallar 
ve Yakıtlar, Yağlar 
Gıda

İtalya %15,2
Almanya %12,5
Rusya %9 
Çin % 7,2 
Slovenya %S,9

KARADAĞ

İmalat ürünleri, 
Hammadde ve 
Tarımsal Ürünler, Sırbistan %17,5

Macaristan %16,9
Hırvatistan %10,l

Yakıt, Makine ve 
Ulaşım
Araçları, Kimyasallar 
ve
İmalat Ürünleri

Sırbistan %28,4

Yunanistan %7,9
Bosna-Her.%7,6

KOSOVA Madenler ve İşlenmiş 
Madenler, Hurda 
Metal

Deri Ürünleri, Makine 
ve Cihazlar, 
Tütün,Gıda, 
Tekstil, Sebze

Makedonya%20

Sırbistan %10
Karadağ %10
Bulgaristan %8

Gıda, Çiftlik Hayvanlan

Orman Ürünleri, Petrol, 
Makine, Hammadde, 
Tekstil
Taş, Seramik, Cam 
Ürünleri
Elektrikli Ekipmanlar

Makedonya%15,2
Sırblstan%12,8

Almanya%10,6

Çin %6,8

Türkiye %5,5

MAKEDONYA Yiyecekler, İçecekler Almanya %20,2 Makine ve Ekipmanları Almanya %11,5
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Tütün, Tesktil 
Muhtelif İmalat 
Ürünleri
Demir ve Çelik

İtalya % 7,1

Bulgaristan % 7,1
Yunanistan % 6,4

Otomobiller, Yakıt

Kimyasallar, Gıda

Rusya %11,1

Yunanistan %8,3
Bulgaristan % 8,2

MOLDOVA Gıda, Tekstil, Makine Rusya % 28,2 
Romanya %16,9 
İtalya %9,7 
Ukrayna %6,9 
Almanya %5

Maden ve Yakıt
Makine ve Ekipmanlan
Kimyasallar
Tekstil

Rusya %15,9 
Ukrayna %12,3 
Romanya %12,1 
Çin % 7,7 
Almanya % 7,7

ROMANYA
Makine ve 
Ekipmanlar 
Metal ve Metal 
Ürünler
Tekstil ve Ayakkabı 
Kimyasallar, Yakıt 
Tanmsal Ürünler, 
Maden

Almanya % 18,6

İtalya % 13,1 
Fransa %7,5 
Türkiye % 6,4

Macaristan % 5,5

Makine ve Ekipmanlar,

Kimyasallar, Yakıt ve 
Madenler, Metaller, 
Tekstil Ürünleri

Tarım Ürünleri

Almanya % 16,8

İtalya % 11,4 
Macaristan % 8,5 
Fransa % 5,8

Çin % 4,8
SIRBİSTAN Demir ve Çelik 

Lastik, Un, Gıda, 
Sebze
Metal Dışı Ürünler 
Elektrikli Aletler
Silah ve Mühimmat

Almanya % 11,3

İtalya % 11,1
Bosna-Her.%10,1
Karadağ %7
Romanya % 6,9

Makine ve Ekipmanlar,

Tesktil Ürünleri
Gıda
Yakıt

Rusya % 13,2

Almanya % 10,8
İtalya % 8,9
Çin % 7,6
Macaristan % 4,6

SLOVENYA Gıda ve Kimyasallar 
İmalat Ürünleri

Makine ve Ulaşım
Araçları

Almanya%19,2
İtalya % 12,5

Avusturya %7,4
Fransa % 6,8
Hırvatistan % 6,4

Makine ve Ulaşım Ekip 
Manian, İmalat Mallan, 
Kimyasallar, Yakıtlar, 
Yağlar 
Gıda

Almanya % 16,2
İtalya % 15,5

Avusturya % 10,6
Fransa % 4,8
Hırvatistan % 4,6

YUNANİSTAN
Yiyecek, İçecek, 
Sanayi
Mallan, Petrol 
Ürünleri, 
Kimyasallar, Tekstil

Almanya % 10,9

İtalya 10,9 
G.Kıbns % 7,3 
Bulgaristan % 6,5 
Türkiye %5,4

Makine ve Ekipmanlan

Ulaşım Araçlan
Yakıt
Kimyasallar

Almanya % 10,6

İtalya %9,9 
Rusya % 9,6
Çin %6,1 
Hollanda % 5,3

TÜRKİYE Hazır Giyim, Tekstil 
Gıda, Metal Ürünler 
Demir Çelik 
Ulaşım Araçlan

Almanya %10,l 
İngiltere %6,4 
İtalya %5,7 
Fransa %5,3 
Irak %5,3

Makine, Kimyasallar 
Yakıt, Hammadde 
Yan Mamul 
Ulaşım Araçlan

Rusya %11,6
Almanya %9,5 
Çin % 9,3 
Amerika %6,6 
İtalya %5,5

Kaynak :http://www. economywatch.com/world_economy/countries/export- 
import.html, 14.05.2012

Balkan Ülkelerinin büyük çoğunluğunun dış ticaretinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 

belirleyici olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin başında ise Almanya, İtalya, Fransa, 

Avusturya, Yunanistan ve Romanya gelmektedir. Bunda en önemli ektenler;

-Sınır komşusu olmanın getirdiği avantajlar,

-Tarihi ve kültürel bağların hala devam ediyor olması,
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-Yüksek teknolojik ekipman, araç ve hammaddelerin bu ülkelerde üretiliyor olması,

-Lojistik maliyetleri ve gümrük tarifesi avantajları,

-İhracat için iyi bir pazar olmaları.

İthalat tedariğinde ise Rusya'nın enerji ihracatı ile birçok Balkan ülkesinin 
ithalatında Türkiye'de dahil ilk sıralarda geldiği görülmektedir. Bölge ülkelerinin 

enerji bakımından belirli madenler dışında (Kömür vb.) daha çok dışa bağımlı 

olduğu görülmektedir. Bu bağımlılık bölge ülkelerinin hiç birinin dış ticaret fazlası 
vermemesine neden olmaktadır. İhracatı yapılan ürünler daha çok tekstil ve gıda 

gibi emek yoğun ürünler olurken, ithalatı yapılan ürünlerde İse teknoloji yoğun 

makine ve ekipmanların bütün ülkelerin ithalatında yeraldığı görülmektedir. Bölge 

ülkelerinin dış ticaret açığı vermesinde diğer bir etkende Makedonya gibi denizle 

bağlantılarının zayıf olması gösterilebilir. Bu durumda denize açılan komşu ülkelerle 
dış ticaret hacmi artmaktadır (Onur ve Somuncuoğlu, 2007 :4)

TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) amaçları; AB'nin ortak ticaret politikasına 

uyum, taraf ülkeler arasında ticarete yönelik engellerin tedricen kaldırılması 

suretiyle kolaylaştırılması ve ticarete engel getirilmemesi, ihracatın ülke ve madde 

bazında çeşitlendirilmesi, anlaşma imzalanan ülke pazarında diğer tercihli ülkeler ile 
eşit koşullara sahip olunması, girdi maliyetlerinin düşmesinin meydana getireceği 

rekabet avantajı, Avrupa menşe kümülasyonuna dahil olmak ve bu kapsamda 

ortaya çıkacak yeni ticaret olanaklarından yararlanmak, olarak sayılabilir 

(oaib.org.tr/tr/serbest-ticaret-anlasmalari-ve-sta-kapsaminda-ihracat, 10.06.2012).

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya 'nın AB üyesi olmaları sebebiyle bu ülkelerle olan 

Türkiye'nin ticari faaliyetleri Gümrük Birliğinin sağlamış olduğu muafiyetler etrafında 

yürümektedir. Bununla beraber Balkanlarda bulunan ve yukarıda belirttiğimiz diğer 

ülkelerle Türkiye arasında belli mal gruplarında muafiyeti kapsayan Serbest Ticaret 

Anlaşmaları imzalanmıştır. Balkan ülkeleriyle imzalanan Serbest Ticaret 

Anlaşmalarında en büyük etken Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu ve 

1996 yılında yürürlüğüe giren Gümrük Birliği anlaşmasıdır. Gümrük Birliği 

Anlaşmasıyla Türkiye-AB ülkeleri arasında sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım 

ürünlerinin dolaşımı serbest hale gelmiştir.
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Tablo 4 : Türkiye-Balkan Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşmaları

Kaynak :www.mevzuat.net, Serbest Ticaret Anlaşmaları, 10.05.2012

Serbest Ticaret Anlaşmaları

Ani. Tarihi Yürürlük Tarihi

Arnavutluk 22.Ara.06 01.May.08

Bosna Hersek 03.Tem.02 01.Tem.03

Hırvatistan 13.Mar.02 01.Tem. 03

Karadağ 26.Kas.08 01.Mar.10

Makedonya 07.Eyl.99 01.Eyl.00

Sırbistan 01.Haz.09 01.Eyl.10

Gümrük Birliği anlaşmasıyla Türkiye, AB'nin bir parçası olurken, AB'nin diğer 
ülkelerle imzalamış olduğu Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği anlaşmalarını da belirli 

bir süre içinde imzalamak üzere program yapmıştır. Balkan ülkeleriyle yapılan 
STA'ların imzalama ve yürürlüğe giriş tarihlerinin 1996 yılında yürürlüğe giren 

Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki tarihler olması bu yüzdendir.

Arnavutluk ile İmzalanan STA Kapsamı

Arnavutluk menşeli sanayi mallarının Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri sıfırlanacak, buna karşılık, Arnavutluk'a ithal edilen ülkemiz menşeli sanayi 

ürünlerinin %80'den fazlasının gümrük vergileri kaldırılacaktır. Bu kapsamda, 
anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle gümrük vergisi sıfırlanacak sektörlerin arasında 

deri, ormancılık, tekstil, çimento ve cam eşya, değerli taşlar ve mücevherat, 

metaller, makineler ve motorlu taşıtlar bulunmaktadır. Mineral maddeler, kimya 

sanayi, plastik, ayakkabılar, seramik ürünler, adi metaller, elektrikli makineler ile 

mobilyalar içinden seçme ürünlerin yer aldığı diğer sanayi ürünlerinde ülkemize 
karşı uygulanan gümrük vergileri ise STA'nın yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2008 

tarihinden başlayarak, indirimlerin ilk dördü %20'lik eşit dilimlerle olmak üzere, 

beşinci yılın başı olan 1 Ocak 2013 tarihinde tamamen sıfırlanacaktır. Anlaşmada 

ayrıca, sanayi malları itibariyle AB'ne tanınan tavizlerde gelecekte yapılabilecek 

daha avantajlı bir değişikliğin, Arnavutluk tarafından aynen Türkiye'ye de 

yansıtılması öngörülmektedir. Arnavutluk, imzalamış olduğu Serbest Ticaret 

Anlaşmaları ile bölgesel bir ticaret rejiminin oluşturulmasını, gelecek yatırım ve 
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teknoloji ile uluslararası ticari gelişimin bir parçası olmayı hedeflemektedir (Angjeli, 

2004 : 75).

Tarım ürünleri bakımından ise Türkiye ve Arnavutluk, ticari potansiyeli olan seçilmiş 
bazı tarım ürünlerinde birbirlerine sınırsız mahiyette veya tarife kontenjanları 

dahilinde, sıfır gümrük vergileri ile tavizler tanımışlardır. Ülkemizin bu kapsamda 

Arnavutluk'tan taviz aldığı ürünler arasında ihracatımız bakımından önem arz eden 

işlenmiş tarım ürünleri (çikolata, şekerleme, ekmekçilik mamulleri), kuru meyveler 

(fındık, antep fıstığı, üzüm, incir), narenciye, bakliyat ve diğer taze sebze ve 

meyveler yer almaktadır. Ülkemizin Arnavutluk'a taviz tanıdığı başlıca ürünler 
arasında bazı taze ve işlenmiş sebze ve meyveler ile ülkemizin anılan ülkeden taviz 

aldığı işlenmiş tarım ürünleri sıralanmaktadır.

Bosna Hersek ile İmzalanan STA Kapsamı

Söz konusu Anlaşma kapsamında ülkemizden Bosna Hersek'e ihraç edilen tüm 
ürünlerde gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kademeli olarak azaltılarak 1 Ocak 
2007 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Ülkemizin Bosna Hersek'den yaptığı ithalatta 

ise gümrük vergileri 2003 yılından itibaren bazı et ve et ürünleri hariç olmak üzere 

kaldırılmıştır.

Hırvatistan ile İmzalanan STA

Türkiye, Hırvatistan menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 

anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırmıştır. Hırvatistan ise, Türkiye menşeli 

sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini, üç liste halinde belirlenen ürün 

grupları itibariyle, 2004, 2006 ve 2007 yılına kadar kademeli olarak sıfırlamayı, bu 

listeler dışında kalan ürünlerde ise vergileri, anlaşma'nın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte kaldırmayı taahhüt etmiştir. Bu indirimlerin tamamı yapılarak 2007 yılı 

itibariyle vergiler sıfırlanmıştır.

Tarım ürünleri bakımından, gerek Hırvatistan'a yönelik fiili ihracatımızın 

kompozisyonu, gerekse genel ihracat kapasitemiz dikkate alınmak suretiyle, önemli 

ürün ya da ürün gruplarının taviz listesine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu itibarla, 

pazara giriş kolaylıkları temin edilen ürünler ülkemizin ihracat şansının yüksek 

olduğu ürünler olup, genellikle AB ürünlerine rakip durumundaki bu ürünlerimizin 

Hırvat pazarında AB ürünleri ile rekabet edebilirliği arttırılmıştır. Taviz temin edilen 

ürünler arasında, koyun ve keçi etleri, taze domates, dondurulmuş sebzeler, fındık, 
taze veya kuru incir, turunçgiller, karpuz, kiraz, kuru kayısı, şeker mamulleri, 

çikolata, makarnalar, un mamulleri, domates salçası, konserve edilmiş meyve ve
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sebzeler, ketçap ve soslar ile bira yer almaktadır. Hırvatistan'a taviz tanınan ürünler 

arasında ise, peynir, elma, mısır, şeker mamulleri, çikolata, malt hülasası, 

makarnalar, ekmekçi mamulleri, meyve sulan, soslar, çorbalar, sular, bira ve şarap 

bulunmaktadır.

Karadağ ile İmzalanan STA

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte; Karadağ menşeli tüm sanayi mallannın 

Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanmıştır Türkiye menşeli 

sanayi ürünlerinin Karadağ'a ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 1 Mart 2010 
tarihinden başlamak üzere en geç 1 Ocak 2015 tarihinde sıfırlanması 

öngörülmektedir.

Anlaşmanın tarım ürünlerine ilişkin bölümünde, seçilmiş birkaç tarım ürününde taviz 
değişimi konusunda mutabakata varılmış, taraflar birbirlerine sınırsız miktarda veya 

tarife kontenjanları dâhilinde vergiden muaf olarak veya en fazla desteklenen ülke 

kapsamında vergi indirimi tavizleri tanımıştır. Bu kapsamda, Karadağ tarafından 

ülkemize mercimekte sınırsız tarife kontenjanı, kuru kayısıda ise kota dâhilinde 
taviz tanınmış, ülkemiz tarafından Karadağ'a ise şarap, reçel ve makarnada kota 

dâhilinde taviz verilmiştir.

Makedonya ile İmzalanan STA

Anlaşmaya göre, Türkiye, 25-97'nci fasıllar arasındaki sanayi ürünlerine uygulanan 

gümrük vergilerini, tarife kontenjanı çerçevesinde muafiyet uygulanan bir kısım 
ürün (petrol yağları, gübreler, deri giyim eşyası, ayakkabı, demir-çelik, bakır ve 

alüminyumdan borular, işlenmemiş çinko, ayakkabı) hariç, anlaşmanın yürürlüğe 

girdiği tarihte kaldırmıştır. Söz konusu tarife kontenjanları 2003 yılından itibaren 

kaldırılmıştır. Makedonya ise, bir kısım sanayi ürününde gümrük vergilerini 

anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte kaldırmış, diğer sanayi ürünlerinin 

vergilerini ise kademeli olarak 1 Ocak 2008 tarihine kadar kaldırmayı taahhüt etmiş 

ve kaldırmıştır.

Tarım ürünleri bakımından ise Türkiye ve Makedonya, bazı tarım ürünlerinde 

birbirlerine tarife kontenjanları veya sınırsız mahiyette, gümrük vergisi muafiyeti 
veya indirimi şeklinde tavizler tanımışlardır. Ülkemizin bu kapsamda Makedonya'dan 

taviz aldığı ürünler arasında kanatlı eti, mercimek, fındık, narenciye, kuru üzüm, 

zeytinyağı, zeytin ve diğer meyveler ve sert kabuklu meyveler yer almaktadır. 

Ülkemizin Makedonya'ya taviz tanıdığı başlıca ürünler ise domates, soğan, salatalık, 

mantar, tatlı biber, karpuz, elma, pirinç, sebze karışımları ve şaraptır.
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Sırbistan ile İmzalanan STA

Sanayi ürünleri bakımından, Sırbistan menşeli ürünlerin sanayi mallarının Türkiye'ye 
ithalatında uygulanan gümrük vergileri anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte 

sıfırlanmıştır. Buna mukabil, Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin Sırbistan'a 

ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin anlaşmaya konu belli ürünlerde 1 Ocak 
2010 tarihinden başlamak üzere 2, 4 ve 5 yıllık geçiş süreleri sonucunda ve en geç 

1 Ocak 2015 tarihinde olmak üzere kademeli indirimler neticesinde sıfırlanması; 
anılan listeler haricinde kalan ürünlerin gümrük vergilerinin ise STA'nın yürürlüğe 

girdiği tarihte kaldırılması öngörülmektedir.

Tarım ürünlerinde ise taraflar seçilmiş ürünlerde tarife kontenjanları çerçevesinde 
vergi muafiyeti veya MFN(Most Favorite Nations-En Fazla Kayrılan Ülke) vergi 
indirimi şeklinde olmak üzere karşılıklı taviz değişiminde bulunmuşlardır. Ülkemizin 

bu kapsamda Sırbistan'dan taviz aldığı ürünler arasında domates, havuç, fındık, 
Antep fıstığı, incir, portakal, mandarin, greyfurt, limon, kayısı, zeytinyağı, şeker 

mamulleri, çikolata, makarna, ekmekçi mamulleri ve biralar yer almaktadır. 
Ülkemizin Sırbistan'a taviz tanıdığı başlıca ürünler ise domates, havuç, tatlı mısır, 

ahududu, böğürtlen, soya fasulyesinin unu ve kaba unları, şeker mamulleri, 
çikolata, makarna, ekmekçi mamulleri ve taze üzüm şarabıdır.

Yukarıda açıklanan serbest ticaret anlaşmalarının yanında Kosova ve Moldovya ile 

yapılan ticaret hacimleri artış göstermekle beraber henüz iki ülke ile imzalanmış bir 
ticaret anlaşma söz konu değildir.

TÜRKİYE'NİN BALKAN ÜLKELERİYLE DIŞ TİCARETİNİN VE GELİŞİMİ

Balkan Ülkeleriyle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye ile Balkan ülkeleri 

arasındaki dış ticaret hacmini daha da büyütmüştür.Aşağıdaki grafik ve istatistik! 
bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenerek hazırlanmış olup 

incelememiz dahilindeki ülkelerle son üç yıllık dış ticaret hacimlerini! 
göstermektedir.

Grafikte görüldüğü üzere dış ticaret hacminin en fazla olduğu üç Balkan ülkesi;

• Yunanistan,

• Bulgaristan,
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Romanya'dır.

Tablo 5 : Türkiye-Balkan Ülkeleri Dış Ticaret Verileri (2009-2011)

2009 2010 2011

İhracat İthalat Fart İhracat İthalat Fart İhracat ithalat Fart
Yunanistan 1.629.636.855 1.131.065.420 498.571.435 1.455.677.610 1.541.599.547 ■85.921.937 1.553271.383 2.568.667.550 ■L015396.167

Romanya 2.201.936.205 2257.963.353 •56.027.148 2.599 380.058 3.449.194.982 ■849.814.924 2.878.839.925 3 301.245.164 -922405239

Bulganstan 1385.546.468 1.116.901.691 268.642777 1.497.384.142 1.702534.340 -205.150.198 1.622917.474 2474.620348 -851.702874

Arnavutluk 273.109.889 4.694.093 268.415.796 241.066.433 86.859.050 154.207.383 270.628330 125.915.724 144.712606
Moldova 118.090.029 86.520.174 31.569.855 148.209.184 110.731.543 37.477.641 208.950.133 244.482.419 -35.532286

Slovenya 595.003.761 249.577.354 345.426.407 356502.107 291314.114 65.187.993 617.476.166 348.936.143 268540.023
Hırvatistan 214.704.550 107383.710 107.320.840 249.147.544 211.348.175 37.799.369 241.817.967 310.965.128 •69.147.161

Bosna-Hersek 226.566.745 52058.789 174.507.956 224 299.335 72.328.496 151.970539 269.046.067 90252.176 178.793391

Kosova 278.078.176 10.178.451 267.899.725 293.997.660 13.606.648 280.391.012 265.789.479 10.106.181 255.683298
Makedonya 283.463.840 39.879.037 243.584.803 262621.077 52.399.170 210221.907 298366.461 91.963.385 206.903.076

Karadağ 26.483.438 5.845.468 20.637.970 27.179.127 6.213.975 20.965.152 26.966.452 14.587.928 12378.524

Sırbistan 306.468.718 55.896.658 250.572.060 306.114.624 109.523.846 196.590.778 354.665.524 213.300.967 141364557
Toplam 6 9 44.082.913 4.861.386.844 2.075.696.069 7.305.076.794 7356339.772 •51.262978 7.991.759.195 9.946.106.970 •1.954347.775

Kaynak : www.ekonomi.gov.tr, Ülkelere Göre Dış Ticaret ve www.tuik.gov.tr, Dış Ticaret 
İstatistikler, 15.06.2012.

Üç yıllık dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyle Romanya, Yunanistan 

ve Bulgaristan olurken 2011 yılında ise bu üç ülkeyle yapılan dış ticarette açık verildiği görül

mektedir. Bu üç ülkenin dışındaki diğer Balkan Ülkeleriyle yapılan ticaret hacmi ise oldukça 

düşüktür.Tablo.5'dan görüleceği gibi Balkan Ülkeleriyle Türkiye'nin dış ticaretinde son 3 yıllık 

verilerin genel toplamına bakıldığında Türkiye'nin 2009 yılı hariç dış ticarette açık verdiği gö

rülmektedir. 2009 yılında fazla veren dış ticaret dengesi son iki yılda Türkiye aleyhine değiş

miştir.
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Grafik 1: Türkiye-Balkan Ülkeleri Dış Ticareti (2009-2011)

Kaynak : www.ekonomi.gov.tr, Ülkelere Göre Dış Ticaret ve www.tuik.gov.tr, Dış 
Ticaret İstatistikler, 15.06.2012.

Bu ülkelerle İlgili bir diğer önemli nokta son üç yıllık verilere bakıldığında ithalat 

ihracattan daha yüksek hacme sahip olmakla beraber ticareti yapılan ürünler 
içerisinde fasıllar İtibariyle şu kalemler dikkat çekmektedir;

• Mineral yakıtlar, mineral yağlar
• Organik kimyasal müstahsalları,
• Plastik ve Plastikten mamul eşya,

• Kağıt ve karton

• Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat, demir çelik

SONUÇ VE ÖNERİLER
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Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı İhracat ürünlerine bakıldığında daha çok emek 

yoğun ürünlerin yer aldığı görülmektedir. Bu tür ürünleri ithal eden ülkeler fiyat 
avantajını başka ülkelerde gördüğünde kolaylıkla tedarikçi ülkelerini 
değiştirebilmektedir. Kalıcı bir alıcı ülke portföyü oluşturmak zor olmaktadır. Bu 

durum Balkan ülkelerinin dış ticaretinde Türkiye'nin alt sıralarda yer almasıyla daha 
iyi açıklanabilir.

Türk işletmelerinin komşu ve çevre ülkelerde rekabetçi konuma gelmesinde önemli 
faktörler şu şekilde sıralanabilir(Arslan, 2006 :101) :

1 .Rekabet Gücü : Her ürün grubu için çevre ülkelerde tüm maliyet unsurları ve 
geçerli ticaret mevzuatları incelenerek işletme yöneticilerimizin sağlı ve süratli karar 
alması sağlanmalıdır.

2 .Risklerin Tespiti : İç ve dış nedenlerden kaynaklanan tüm risk unsurları 

saptanarak bunların üstesinden gelebilmek için eylem planı hazırlanmahdır.

3 .Pazar Fiyatına Göre Üretim : Komşu ve çevre ülkelerin kabul edebileceği fiyat 

düzeylerinin belirlenmesi ve üretimin bu fiyat düzeyine göre yeniden örgütlenmesi 
sağlanmalıdır.

4 .Bilgi-Yoğun Üretim : Tasarım aşamasından satış sonrası servise kadar işin her 

aşamasında bilgi daha fazla kullanılmalıdır.

Balkan Ülkeleri ile Türkiye'nin yeterli seviyede dış ticaret yapamamasındaki 

etkenleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

-Türk ihracat firmalarının Balkan ülkeleri pazarını küçük görüp çok fazla 

önemsememesi ve daha çok geleneksel pazarlara yönelmesi. Diğer pazarların daha 
büyük ve gelecek vaat ediyor olarak değerlendirilmesi.

-Özellikle Bulgaristan odaklı taşıma, gümrük ve bürokrasi sorunlarının yaşanması. 

Özel faturalı ihracatta kısıtlamalar, araç başı ücret talebi, kayıtdışı ücretler 

istenmesi(www. itkib.org.tr/ihracat/DisTicaretBilgileri/raporlar/dosyalar/ihracatsorun 
lari.pdf (10.06.2012).

-Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyesi olmasından sonra bazı Türk ihraç ürünlerine 
getirilen kısıtlamalar.
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-Bölge pazarının talep ettiği katma değerli ürünlerin diğer ülkeler (Almanya, İtalya 

ve Romanya gibi) tarafından üretilmesi ve Balkan pazarına ihraç edilmesi.

-Balkan ülkelerinin kolay pazar olarak değerlendirilip yeterli özen gösterilmemesi. 
Kültürel ve tarihi bağların kolay ihracat için yeterli olacağının düşünülmesi.

-Bavul ticaretinin geçmiş yıllarda Türk Malı ve Türk Markalarına vermiş olduğu 

zararlar.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

ROLI DHE RENDESIA E NDERMARJEVE TE VOGLA DHE TE MESME NE 
ZHVİLLİMİN EKONOMİK TE RAJONIT TE POLLOGUT

RAMETULLA FERAH* 1 
ELSANA AQIFI2 
BESA XHAFERI3

1 Departamenti kontabllltet finance; Unlverslteti shteteror I Tetoves
1 Departamenti Ekonomi & Blznes; Unlverslteti shteteror I Tetov6s
1 Departamenti Ekonomi & Blznes; Unlverslteti shteteror I Tetoves

Abstrakt

Ndermarrjet e vogla dhe te mesme paraqesin gjenerator te zhvillimit ekonomik dhe 
punesime ne te gjitha ekonomite bashkekohore. Per shkak tâ normes se larte te 
papunesise dhe jo efikasitetit ekonomik ne pergjithesi, keto ndermarrje ne 
Republiken e Maqedonise- rajoni i Pollogut paraqesin nje burim te mundshem te 
prosperitetit ekonomik.
Megjithate, pozita ekonomike e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme ne kushtet e 
globalizimit behet me komplekse, jetegjatesia e tyre gjithnje vjen düke u 
shkurtuar, konkurrenca nga dita ne dit vjen düke u rritur dhe konsumatoret 
percaktojne sa me teper kushte.
Me qeilim te rritjes se rendesise ekonomike te ndermarrjeve te vogla dhe te mesme 
ne Republiken e Maqedonise, se pari duhet te ritet efikasiteti ekonomik i afarizmit 
te NVM, permiresim e pajisjeve teknologjike, profesionalizmi kadrovik, aftesite 
menaxhuese etj.
Hulumtimet shkencore tregojne se ndermarrjet e vogla dhe te mesme luajne rol te 
rendesishem ne zhvillimin ekonomik dhe uljen e papunesise ne nje vend.
Rezultatet e pritshme nga ky punlm tregojne se ndermarrjet e vogla dhe te mesme 
jane faktöre kryesor ne zhvillimin ekonomik te rajonit te pollogut. Duke pasur 
parasysh se Republika e Maqedonise perballet me nje norme shume te larte te 
papunesise dhe me nje zhvillim ekonomik shume te ulet, roli i ketyre ndermarrjeve 
eshte vendimtar per te ardhmen ekonomike te ketij vendi.

Fjalet kyçe: ndermaresia, zhvillimi ekonomik, prodüktiviten afarist, 
konkurrenca globale
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Hyrje

Ne kete punim do te shqyrtojme rolin dhe rendesine e ndermarrjeve te vogla dhe te 
mesme ne zhvillimin ekonomik te rajonit te Pollogut. Duke pasur parasysh se 
Maqedonia eshte shtet i vogel dhe me nje ekonomi jo mjaft te zhvilluar, 
ndermarrjet e vogla dhe te mesme luajne rol vendimtar ne zhvillimin ekonomik te 
ketij vendi. Ne republiken e Maqedonise sipas entit shteteror te statistikSs ne vitin 
2011 jane te evidentuara 75.497 subjekte afariste, prej te cilave 97% jane 
subjekte afariste te vogla dhe te mesme, ku jane te punesuar rreth 70% e numrit 
te pergjithshem te te punesuarve ne vend. Per kete arsye edhe roli i ketyre 
ndermarrjeve eshte shume i rendesishem per zhvillimin ekonomik te vendit.
Megjithate, pozita ekonomike e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme ne drejtim te 
globalizimlt behet gjithnje e me komplekse, jetegjatesia e tyre behet gjithnje e me 
e shkurte, konkurrenca rritet nga dite ne dite, konsumatoret i risin kerkesat e tyre 
etj., prandaj, me te drejte parashtrohet pyetja: A mund qe NVM- ne Maqedoni te 
jene nje gjenerator i zhvillimit ekonomik ? A mund te zvogeioje normat aktuale te 
larta te papunesise, rritjen e efikasitetit ekonomik e operacioneve, te rris oferten e 
mallrave dhe sherbimeve, te rris çilesine e jetes dhe te punes, nje burim te 
mundshem te prosperitetit ekonomik ...?
Duke kerkuar pergjigjen ne pyetjet e parashtruara duhet qe se pari te fillojme me 
analizen dhe vleresimin e pozites ekonomike te NVM ne strukturen ekonomike te 
Republikes se Maqedonise, efikasitetin e tyre ekonomik dhe treguesit e suksesit te 
reallzuar ne vitet e meparshme. Pse? Sepse asnjehere nuk eshte e mundur te 
ofrohen propozime te masave per rritjen e efikasitetit ekonomik pa bere nje analize 
objektive te kushteve ekzistuese, pa mos analizuar piket e forta dhe te dobeta, pa 
analizuar faktoret te ciiet ndikojne ne poziten ekonomike dhe süksesin e afarizmit.
Per shkak te rendesise se madhe qe kane ndermarrjet e vogla dhe te mesme ne 
ekonomine Maqedonase, jemi munduar qe te bejme nje analize te rollt dhe 
rendesise se NVM ne zhvillimin ekonomik te rajonit te Pollogut. Si lende e 
hulumtimit jane marre te dhenat per PBB numrin e papunesise ne rajonin e 
Pollogut prej vitit 2008 deri ne vitin 2011. Te dhenat e perdorura ne analizen 
emplrike jane siguruar nga raportet vjetore te zhvillimit te bizneseve dhe nga te 
dhenat zyrtare te publikuara. Nga rezultatet e punimit pritet qe te nxirret ne pah 
roli dhe rendesia e ketyre ndermarrjeve ne zhvillimin ekonomik te rajonit te 
Pollogut.
Punimi eshte ndare ne 3 pjese ku ne pjesen e pare kemi rishikimin e literatures, ne 
pjesen e dyte te punimit kemi analizen empirike mbi rolin dhe rendesine e ketyre 
ndermarrjeve ne zhvillimin ekonomik. Ne pjesen e trete te punimit kemi paraqitur 
rezultatet dhe rekomandimet ne lidhje me rolin dhe rendesine e ketyre 
ndermarrjeve ne zhvillimin ekonomik te rajonit te Pollogut.

Rishikimi i literatures
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Historia e bizneseve te vogla ka qene nje nga historite me te diskutueshme te 
zhvillimit ekonomik ne bote. Roli i bizneseve te vogla ne nje ekonomi shpesh eshte 
penguar, madje edhe keqkuptuar. Ne te kaluaren, bizneset e vogla mendohej se e 
pengojne rritjen ekonomike düke terhequr burlme te pakta nga homologet e tyre te 
medha. (Audretsch, et al.2000).
Nga fiilimi i revolucionit industrial deri ne vitet 1960 korporatat e medha kapitaliste 
jane konsideruar si force drejtuese e rritjes dhe zhvillimit (Us Small Business 
Administration, 1998). Shfaqja e kompjuterit te bazuara ne teknologjine 
prodhuese, administrimin dhe informatat qe posedon, ka reduktuar rolin e 
ekonomise se shkalies ne shume sektöre.
Shume studiues si (Loveman and Sengendberger, 1991; Acs and Audretch, 
1993) kane treguar nje ndryshim ne strukturen e industrise nga koncentrimi dhe 
centralizimi I madh drejt koncetrimit dhe centralizimlt me te ulet - nje zhvendosje 
drejt rolit ne rritje te bizneseve te vogla. Kjo ndodhi si rezultat i ndryshimeve ne 
teknologjine e prodhimit, kerkesat e konsumatoreve, furnizimit me fuqi punetore, 
ndjekjes se fleksibilitetit dhe efikasitetit. Nga ana tjeter, kCta faktöre ndikuan ne 
rikonstruktlmin dhe zvogeiimin e ndermarrjeve te medha dhe hyrjen e 
ndermarrjeve te reja. Evidenca te shumta deshmojne se aktivitetet ekonomike 
orientohen nga ndermarrjet e medha kah ndermarrjet e vogla, kryesisht 
ndermarrje te reja. (Brock and Evans, 1989), ofruan shume deshmi per 
ndryshimin e rolit te bizneseve te vogla ne ekonomine e SHBA-se. Paralelisht me 
kete literatüre, modelet e ndryshimit te shpenzimeve te konsumatorit dhe modelet 
e kerkeses qe rezultoi nga standardet e jeteses ne rritje ka kontribuar ne shfaqjen 
e tregjeve te fragmentuara te konsumit. Per me teper, shume mundesi te reja 
biznesi ne ndermarrjet e vogla dhe te mesme jane krijuar si ndermarrje shume te 
medha per te reduktuar aktivitetin e tyre ne nje perpjekje per te ulur kostot. 
Pikepamjet alternative jane se bizneset e vogla dhe te mesme jane elemente kyçe 
dhe forca drejtuese ne gjenerimin e punesimlt dhe realizimin e zhvillimit ekonomik. 
Ky fakt tani eshte pranuar edhe ne meşin e akademikeve dhe politik beresve se 
bizneset e vogla dhe te mesme luajne rol jetik per te kontribuar ne ecurine e 
pergjithshme ekonomike t6 vendeve (Dean et al. 1996; Karlsson et al. 1993). 
Prandaj kontributi ekonomik i biznesit te vogei per rritjen ekonomike dhe krijimin e 
vendeve te punes tani eshte i njohur mire ne literatüre ( Birch, 1979; Markusen 
and Teitz, 1985; Storez, 1994; O'Neill, 1993; Karlsson et al. 1993). Ne 
studimin e tij te pare, (David Birch, 1979), raportoi se 80% e vendeve te punes 
te krijuara ndermjet vitit 1969 dhe 1976 ne ekonomine e SHBA-ve ishin pikerisht 
ndermarrjet qe kishin me pak se 10 te punesuar.
Ndermarrjet qe kane me pak se 20 punetore gjenerojne 88.1% te rritjes se punes 
neto dhe kane gjeneruar vende pune gati se dy here me shume se zgjerimi i 
ndermarrjeve ekzistuese ndermjet viteve 1980 dhe 1985 (Birch, 1987). (Miller, 
1990) gjithashtu ka zbuluar se rritja e punes neto ne ndermarrjet e vogla 
ekzistuese rurale eshte me e shpejte se ne ndermarrjet e medha per periudhen e 
viteve 1980-1986.

Studimet e kryera ne ekonomine e SHBA-ve ne vitin 1990 treguan se themelimi i 
ndermarrjeve te reja dhe zgjerimi i ndermarrjeve te vogla ishin burimet kryesore
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per krijimin e vendeve te punes dhe kane luajtur nje rol te rendesishem pozitiv ne 
ndryshimet ekonomike rajonale (Karlsson, et al., 1993).
Shume ndermarrje te vogla jane themeluar si mjet i fundit dhe jo si zgjidhje e pare 
dhe kane potencial te kufizuar ne zhvillimin e tyre (Liedholm and Mead, 1987). 
Hulumtimet e fundit tregojne se ndermarrjet e vogla nuk jane me inovative se 
ndermarrjet e medha. Duke perdorur nje moster te industrive Evropiane (Pagano 
and Schivardi, 2001), arriten ne perfundim se ndermarrjet e medha jane te 
shoqeruara me norma me te larta te inovacioneve.

Problemet me te cilat perballen ndermarrjet e vogla dhe te mesme ne RM

Ne republiken e Maqedonise ndermarjet perballen me probleme te medha, si nga 
aspekti i konkurences jolojale ashtu edhe nga aspekti i byrokracise shteterore. Si 
probleme kryesore munde te potencohen:

Pasiguria juridike
Mos arketimi i parave 
Konkurenca jolojale 
Mungesa e kapitalit te nevojshem nga ana e bankave per dhenjen e 
kredive ndermarjeve

Pasiguria juridike: Sundimi i ligjit do te thote qe vendimet e qeverise merren 
sipas nje grup ligjesh dhe rregullash te shkruara, qe duhet te ndiqen nga çdo 
qytetar. Rregullat zbatohen ne menyre konseguente, administrohen nga nje 
burokraci profesionale dhe gjykohen nga nje sistem gjygjesor i drejte dhe 
transparent qe kompensohet ne menyre te pershtatshme. Ne pothuajse te gjitha 
rastet gjykatat japin arsyet per vendimet e tyre ne baze te ligjit nepermjet disa 
formave te nje procesi te pershtatshem. Vendet mund te perdorin sistemet e 
ndryshme ligjore meqenese vijne nga kultura politike dhe sociale te ndryshme, por 
nje administrate e ndershme dhe detyrimi i nje zbatimi te nje sistemi te drejte 
ligjesh eshte nje parim kardinal. Te dyja elementet kane shume rendesi - ligjet 
dhe administrata e tyre.
Problemi i mosaerketimit te parave eshte nje problem shume i rendesishem me 
te çilen perballen ndermarjet ne Maqedoni e ne veçanti ne rajonin e pollogut. Si 
mungesd e mos funksionimit te ligjit, shpesh kerkesat nga shitja e mallrave dhe 
sherbimeve nuk mund te arketohen, me çka rendohet edhe likuiditeti i 
ndermarrjeve. Si problem tjeter qe paraqitet ne sferen e mos arketimit te parave 
eshte edhe shteti, ne vonesen e rimbursimit te TVSH qe ka si obligim ndaj 
ndermarrjeve. Per peşe muaj, nga janari deri ne muajin maj te vitit 2011, numri i 
llogarive te bllokuara ne ekonomine Maqedonase u rrit ne 6.867, gjegjesisht kemi 
nje ritje prej 5%. Nga gjithsejt 91.033 llogari te bllokuara ne muajin janar te vitit 
2011, ne muajin maj numri i llogarive te bllokuara ariti ne 9.900. Neşe bejme nje 
krahasim düke u bazuar ne te dhenat e bankes qendrore ne nivelin vjetor, do te 
shohim se per nje vit numri i llogarive te bllokuara nga viti 2010 ne vitin 2011 
eshte ritur per 39%.
Konkurenca jolojale: "Atij i çili gjate kryerjes se veprimtarive afariste, per 
qellimet e konkurences, do te kryej veprim ne kundershtim me vlerat e 
mira afarsite ose ne kundershtim me ndergejgjen dhe ndershmerin do ti 
ndalohet kryerja e ketyre veprave dhe do te jete pergjegjes per demet e
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shkaktuara me keto akte dhe veprime sipas kushteve te parapara me kete 
lifli"4

4 Ligji kunder konkurences jolojale, Gazeta zyrtare e IRJM, nr. 80/99

Keto jane fjalet hyrese te ligjit kunder konkurences jolojale, mirepo parashtrohet si 
pyetje se a respektohet ky ligj ne Maqedoni. Si mungese e mos funksionimit te ligjit 
dhe korupcionit te larte qe sundon ne vend, ndermarrjet perballen me konkurence 
jolojale dhe shpesh vjen deri te falimentlmi i ndermarrjeve.
Mungesa e kapitalit te nevojshem nga ana e bankave per dhenjen e kredive 
ndermarrjeve: Mungesa e kapitalit gjithashtu eshte problem shume i madhe qe 
veshtirSson veprimtarine e ndermarrjeve ne Maqedoni. Mos antaresimi ne NATO 
dhe problemet e brendshme etnike, jane si faktöre te ciiet ndikojne qe te mos kemi 
hyrjen e bankave te jashtme ne vend. Norma e intersit eshte shume e larte dhe 
procedura per marjen e kredive eshte shume e komplikuar. Si problem tjeter na 
paraqitet edhe shteti. Shteti me qellim qe te mbuloj shpenzimet publike mer hua 
publike nga ana e bankave afarsite me nje norme shume te larte te interest. Norma 
e interesit per fletobligacionet shteterore ne Maqedoni arine vleren edhe ne 8%, gje 
qe i shtyne bankat afariste qe potencialin kreditor ta orientojne drejt obligacioneve 
shteterore me nje norme te interesit prej 8% dhe me risk 0, se sa keto para t' ua 
japin ndermarrjeve ose popullates me nje norme interesi me te larte, ku risku eshte 
shume me i larte. Ky veprim i shtetit i demtoj shume ndermarrjet ne Maqedoni, ne 
njeren ane kriza financiare uli likuiditetin e ndermarrjeve nga humbja e tregjeve, 
ndersa ne anen tjeter bankat afariste potencialin kreditor e orientuan ne blerjen e 
fleteobligacioneve shteterore.

Matriali dhe metodat

Shumica e studimeve empirike ne lidhje me relacionin ne mes te ndermarrjeve te 
vogla dhe te mesme dhe zhvillimit ekonomik burojnö nga niveli i ndermarrjeve dhe 
studimet ndermjet vendeve. Megjithate, ndryshe nga pjesa me e madhe e 
studimeve te tilla, ky studim perpiqet te krijoj nje raport statistikor ndermjet 
zhvillimit te ndermarrjeve te vogla dhe te mesme dhe rritjes ekonomike düke 
shfrytezuar serite kohore.
Permes ketij punimi do te mundohemi te testojme te dhenat nga serite kohore te 
bazuara ne literatüre mbi raportin ne mes performances makroekonomike dhe 
varferlse düke shfrytezuar te dhenat e serive kohore per Republiken e Maqedonise.

Numri i ndermarrjeve ne rajonin e pollogut sipas numrit te punesuarve
Numri 1 te punesuarve 2008 ..... 2009 2010

X» • J rh «A'- —» »TİFif JJ laı/uaj 14... -/u.—
0 334 323 712 317
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Siç vârejmâ edhe nga tabela e mâsipârme, numri i ndârmarrjeve nö rajonin e 
pollogut ne vitin 2008 ka qenâ 6,050, pastaj ne vitin 2010 kemi nje rritje te numrit 
te ndârmarrjeve ne 7,280 dhe ne vitin 2011 kemi ulje te numrit te ndârmarrjeve ne 
7,100 ndârmarrje. Nö qoftâ se bâjmâ nje krahasim per numrin e tâ punâsuarve 
mundâ te verejmâ se pjesa dârmuese edhe atâ diku 99% e te punâsuarve ne kete 
rajon janö tâ punesuar ne ndârmarrjet e vogla dhe te mesme. Prandaj roli i ketyre 
ndermarrjeve âshtâ jetik per mbijetesân dhe zhvillimin ekonomik te kâtij rajoni.

Produkti i brendshem bruto, ne milion denar

Nâ tabelân e mâsipârme kemi paraqitur shperndarjen e produktit brendshem bruto 
ne milion denar sipas rajoneve. Siç verejme edhe nga tabela, rajoni i pollogut edhe 
pse per nga hapesira eshte gati se i njejte me rajonet tjera nö vend, produkti i 
brendshem bruto âshte shume i vogel. Kjo eshte si rezultat i shperndarjes jo te 
barabarte tâ buxhetit shtetâror.

Produkti i brendshem bruto, nö krye pör banor, nö denar
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2008 2009 2010
Rajonî.ı’Vaniarftr iiŞ1'- v ; 196 028 - • ■;. fil.. -.194.092^^:.'.:,; 206:667
Rajonl Undor

••■ıdn"rj-
173 815
1W771

170 486 206 770
Sî - 140 262<^ : . , 155 572

Rajonl Jugllndor 168 211 189 566 219 714

*^'7 Pelagönise > 219t «ksi jis-.■. \ Z- ■ îSS3Sw
Rajonl i Pollogut 95 277 93 966 98 848

Ne tabelen e mösipSrme kemi paraqitur shperndarjen e produktit brendshem bruto 
ne krye per banor ne denar sipas rajoneve. SIç verejme edhe nga tabela, rajonl I 
pollogut edhe pse pör nga hapesira eshte gati se i njejte me rajonet tjera ne vend, 
produkti i brendshem bruto per krye te banorit eshte shume me i vogel nga te 
gjitha rajonet tjera te vendit.

BurimiıEnti shteteror i statistikes

Sipas nje evidence vjetore te Entit te Statistikave lidhur me investimet ne mjetet 
bazö sipas qeilimit te investimit neper komunat e vendit, shihet qarte se si 
funksionojnö komunat shqiptare, sa te ardhura kane ne dispozicion dhe sferat ku 
eshte investuar gjate vitit 2010. Te ndara sipas kategorive te ndryshme - tregtia, 
industria e perpunimit, ndertimi, jane sferat me "vitale" te investimeve fillestare, 
por ka edhe komuna te tilla si ajo e Haraçines qe renditet si e vetmja, se bashku 
me PlasnicBn, e qe numeron zero investime shteterore dhe qeveritare gjate vitit te 
kaluar. Pas saj vjen Qender Zhupa me nje milion denare investime ne mjetet baze.
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Nje tjeter fakt qe bie ne sy eshte se sfera si informacioni dhe komunikimi, art, 
argetim dhe rekreacion, aktivitete admînistratlve dhe ndihmuese, aktivitete 
shkencore dhe profesionale e te tjera, kane shume pak investime. Po ashtu, 
investimet nuk mungojne edhe ne komunat me te largeta te Maqedonise qe 
renditen te parat per numrin minimal te banoreve. Si jane zhvilluar komunat gjate 
vitit te kaluar dhe ku kane jane perqendruar investimet ne mjetet baze? Statistikat 
regjistrojne investime prej qindra milione denaresh ne komunat shqiptare, ndersa 
komunat e tjera joshqiptare, numerojne investime prej qindra milione eurosh. 
Qyteti i Shkupit, e ndihmuar nga Qeveria, ka perqendruar edhe fondet me te 
medha investuese, me gjithsej mbi 470 milione euro, ose me shume sesa gjysma e 
fondit total te investimeve tek te gjithe komunat e vendit. Rekordi i investimeve ne 
Qytetin e Shkupit eshte perqendruar ne ndertim ku investimet numerojne mbi 112 
milione euro, e ndjekur nga sfera e administrates publike dhe mbrojtjes, si dhe 
sigurimi i detyruar shendetesor. Nje tjeter investim qindra milioneshe ka shenuar 
edhe biznesi i madh dhe i vogei, si edhe pas tij vjen furnizimi me korrent, gaz, 
avull.
Mungesa e te dhenave konsistente mbi GDP si dhe te punesuarit ne kompanite e 
vogla dhe te mesme ne nivel republikan dhe aq me teper ne nivel te rajoneve e ben 
te veshtire modelimin dhe vleresimin epirik me nje moster reprezentative dhe 
relativisht te madhe. Kjo na ben qe analizat te mbeten te thukta dhe vetem te 
bazohen ne statistikat deskriptlve. Publikimi i te dhenave dhe qasja publike e te 
njejtave per te na mundesuar hulumtuime dhe analiza me te detajuara eshte 
shembull i rastit te Maqedonise si edhe i shume vendeve te tjera ne tranzicion dhe 
qe kane strukture te ngjajshme me Maqedonine.
Ne te njejten vije si edhe me vendet tjera ne stade te ndryshme zhvillimi edhe 
Maqedonia nje pjese te konsiderueshme te te punuesuarve e perben sektori i 
biznesit ne veçanti sektori i biznesit te vogel dhe te meşem. Ne korniza me te 
ngushta ne rajonin e Pollogut punezenia kryesore eshte ne sekorin e biznesit. 
Ngjashem si ne vendet tjera mund te verejme se edhe ne rajonin e Pollogut numri i 
te punesuarve ne sektorin e biznesit ka trendin e ritjes per te dhenat qe kemi ne 
dispozicion nga Enti i Statistikes qe nga viti 2008 deri ne vitin 2011( shih Tabeien 1 
per shifra me te detajuara).
Serish düke u thirur vetem ne statistikat pershkruese dhe lidhjet korelative mes 
GDP dhe punezenies mund te arrijme ne konkluzionin se ekziston lidhje korelative 
pozitive mes punezenies ne biznesin e vogel dhe te meşem dhe ritjes se GDP-se per 
rajonin e Pollogut.

Konkluzione dhe rekomandime

Ne baze te analizave tona mund te sugjerojme se biznesi i vogel dhe i meşem eshte 
burim i ritjes edhe per rajonin e Pollogut. Andaj düke u thirur ne te dhenat nga 
Banka Qendore te cilat jane tregues se Maqedonla eshte vend me papunesi
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ROLI DHE RENDESIA E NDERMARJEVE TE VOGLA DHE TE MESME NE 

ZHVILLIMIN EKONOMİK TE RAJONIT TE POLLOGUT

relativisht te larte propozojme si alternative te zbutjes se te njejtes nepermes 
nxitjes dhe subvencionimit te biznesit te vogel.
Siç e pame edhe nga te dhenat e mesiperme, roli i NVM ne zhvillimin ekonomik dhe 
ne uljen e papunesise eshte shume jetik, prandaj shteti duhet qe te subvencionoj 
dhe ti ndihmoj keto ndermarrje me qellim te zhvillimit ekonomik te vendit.
Rekomandojme qe te ndermiren masa te ndryshme nga ana e qeverise me qöllim 
te permiresimit te kushteve te veprimlt te ketyre ndörmarrjeve, edhe ate: sjelljen e 
ligjit per mbrojtjen e ndermarrjeve nga mos arketimi i kerkesave, rimbursim sa me 
te shpejtö tö TVSH nga ana e shtetlt, standardizimin dhe harmonizimin e 
regullativSs ligjore per NVM me regullativat e bashkesisö Evropiane, pSrmirĞsimin e 
qasjes deri te burimet e financimit etj.
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ÖZET

Türkiye'de özellikle 20. yüzyılın İkinci yarısından itibaren kırsal alanlar ile kentler 

arasındaki gelişmişlik farklılıkları önemli boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Bu 

olumsuz tablonun yaşanmasına sebep olan faktörlerden başında içme suyu, yol, 

elektrik, sağlık, eğitim gibi kırsal kesimin temel altyapı ihtiyaçlarının yeterli düzeyde 

karşılanamaması gelmektedir. Ülkemizde kırsal kalkınma alanında yaşanan 
sorunlara çözüm üretebilmek adına bir takım projeler hazırlanmış ve uygulamaya 

konulmuştur. Bu projelerden bir tanesi de kısa adı KÖYDEŞ olan Köy Altyapısını 

Destekleme Projesidir. Bu çalışmada KÖYDEŞ projesi ana batlarıyla tanıtılmış ve 
2012 yılı Yüksek Planlama Kurulu kararı öncelikleri esas alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Köy Altyapısını Destekleme Projesi, KÖYDEŞ,

THE RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY AND THE KÖYDEŞ PROJECT

ABSTRACT

In Turkey, a significant development differences has been seen betvveen rural and 
urban areas especially since the second half of 20 th century. The fact that basic 
infrastructures like drinkable water, road, electricity, health, and education can't be 
satisfactorily dellvered far the rural areas causes to see that kind of negative 
situation. For the solution of these matters appeared in rural development struggle 
in Turkey, some projects were prepared and started to be implemented. One of 
these projects is KÖYDEŞ, abbreviated of Supporting Village Infrastructure Support 
Project. In this study, The KÖYDEŞ Project has been outlined and evaluated 
regarding the priorities of 2012 Higher Planning Councils' desicion.

KeyVVords: RuralDevelopment, Village Infrastructure Support Project, KÖYDEŞ,

TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN ÖNEMLİ HUSUSLAR
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Kalkınma terimi kişi başına milli gelirin arttırılması ve bunun eşit olarak 

bölüştürülmesi, politik ve ekonomik özgürlüklerin sağlanması ve eğitim, sağlık 
istihdam ve adalet hizmetlerine erişebilirlik uygulamalarını içeren bir yaklaşım 

olarak görülmektedir.(Singh, 2009:2) Günümüzde kalkınma kavramı yalnızca 

ekonomik ve sosyal açıdan değil aynı zamanda çevresel yönlerden de ele alınmakta 
ve böylelikle sürdürülebilir kalkınma tanımları ön plana çıkmaktadır. (Daly, 1996:3- 

4, Rogers vd, 2008:29-34, Blevvitt, 2008: 3-6) Kırsal kalkınma kavramı ise bir 

süreç, etkinlik ve örgütlenme bütünü olarak görülmesinin yanında, kırsal bölgelerde 
yaşayan toplulukların sosyo-ekonomik yapılarını değiştirecek boyutta üretim, gelir 

ve refah düzeylerini arttırmaya, insanla toprak arasında olan ilişkilerinde yaşanan 

dengesizlikleri gidermeye ve tarımsal ürünlerin daha iyi şartlarda 
değerlendirilmesini sağlayan faaliyetler olarak görülmektedir. (Geray,2011:17)

Türkiye'de kırsal kalkınma çabaları ikinci dünya savaşından sonraki dönemlerde 
hızlanmakla birlikte gelişmiş ülkelerde yaşanan dönüşümlerin uzağında kalmıştır. O 

dönemlerden günümüze kadar geçen zaman içerisinde kırsal alanların yol, içme 
suyu, elektrik, iletişim araçları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik ihtiyaçları istenilen 

düzeyde karşılanamamış ve bunun sonucunda kırsal alanlardan kentlere doğru 
yaşanan yoğun göçler ülkemiz açısından tehditler oluşturmaya başlamıştır. (DPT, 

2006a:8) Ayrıca, artan tarım nüfusunun artmasına karşın arazi miktarının 

artmaması ve tarımın makinalaşması sonucunda kırda bir emek fazlası oluşmuş 
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009:15) ve dolayısıyla kırsal alandan kentlere 

doğru yaşanan hareketlilik nedeniyle kentlerimiz sağlıksız bir şekilde büyümüş ve 
adeta bir sorun yumağı haline gelmiştir.

Hangi yerleşimlerin kent sayılabileceğini belirlemede idari statü tanımı kullanıldığına 
yani il ve ilçe merkezlerinin tümü kent olarak kabul edildiğinde Türkiye'de 

kentleşme oranının 1927 yılında %24,2 ve ardından 1950 yılında %25,0 olduğu 

görülmektedir. Bu oran daha sonraki yıllarda artış göstererek 1960 yılında % 

31,9'a, 1970 yılında %38,5'e, 1980 yılında %43,9'a, 1990 yılında %58,4'e, 2000 

yılında %65,0'a yükselmiştir. (Keleş, 2002:59) Özellikle 1950’11 yıllardan itibaren 

kırsal alanlarda yaşanan nüfus azalışı ülke nüfusunun kentlerde birikmesine yol 

açmıştır. Fakat buna rağmen kırsal alanda bulunan yerleşimlerin sayısı 
azımsanamayacak düzeydedir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verilerine göre 

2010 yılı Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de toplam 34395 adet köy bulunmaktadır. 
(MİGM, 2012:1)

Öte yandan Türkiye'de bulunan kırsal yerleşmelerin plansız, dağınık ve küçük 

olması, köylerin çoğunun eğimli, engebeli ve yüksek alanlarda kurulmuş olması gibi 
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nedenlerden dolayı fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin sunumu aksamakta 

dolayısıyla kırsal yerleşimlerin, kalkınma açısından yakalaması gereken ekonomik 

ölçeğin uzağında kalmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. (DPT, 2006b:9)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini de dikkate alarak hazırlanan Uzun 

Vadeli Gelişme Stratejisi, 2001-2023 yıllarını kapsayacak dönem için hazırlanmış 

olup 2020'11 yıllarda Türkiye'nin küresel düzeyde etkili bir dünya devleti olabilmesi 

için gerekli öncelikleri ortaya koymuştur. Bu belgeye göre kırsal kalkınma ile ilgili 

hususlar söz konusu hedefe varabilme adına öncelikli ele alınması gereken 

konulardan bir tanesi olarak görülmekte ve şu alanları kapsamaktadır: (DPT, 
2006b:4)

• Kırsal alanın ülke ekonomisine katkısının arttırılması ve kırsal toplumun 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgeler ve kır-kent arasındaki 

gelişmişlik farklarının azaltılması,

• Göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması dengeli ve 

sürdürülebilir bir kalkınma hedefiyle uyumlu bir nüfus yapısına ulaşılması,

• Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkabilecek sosyo

ekonomik ve çevresel olumsuzlukların azaltılması,

• Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
kullanımı,

• AB ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun 

sağlanması.

KÖYDEŞ PROJESİ

Türkiye'nin kırsal kalkınma alanında yukarıdaki hedeflere ulaşabilmesi için bir takım 

projeler hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu projelerden bir tanesi de kısa 
adı KÖYDEŞ olan Köy Altyapısını Destekleme Projesidir. KÖYDEŞ projesi 2005 
yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvedilerek taşra teşkilatının İl Özel 

İdarelerine devredilmesiyle birlikte başlatılmıştır. Bu projenin amacı; susuz veya 
suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy 

yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesidir. (Ankara İl Özel İdaresi, 2012:1) 
Böylelikle kırsal alanların kalkındırılması ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından 
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büyük önem arz eden fiziksel altyapı hizmetlerinin tamamlanması sağlanacaktır. 

(Çanakkale İl Özel İdaresi, 2012:1)

KÖYDEŞ projesi Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütülmektedir. 

Merkez ilçelerde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamların başkanlığında il genel 

meclis üyeleri ve muhtarlardan seçimle oluşan Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Encümeni tarafından bütçe imkanları ölçüsünde muhtelif projeler uygulanmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulu kararlarını takiben Maliye Bakanlığı tarafından köylere 

tahsis edilen ödenekler İl Tahsisat Komisyonu tarafından ilçeler ve sektörler 

üzerinden tahsis edilmektedir. İl Tahsisat Komisyonları ise illerde valinin 

başkanlığında vali yardımcısı, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, 
ilçe kaymakamları ve Yüksek Planlama Kurulu Kararında belirtilen kurum 

müdürlerinden oluşmaktadır. Projenin sekretaryası, il özel idaresi bünyesinde 

oluşturulan Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Projelerin keşif 

özetlerinin hazırlanması, kontrolü ve kabullerin yapılması işlemlerinde il özel idaresi 
genel sekreterliği personeli görev almaktadır. KÖYDEŞ projesinin hukuki dayanağı 

ise her yıl bütçe kanununda yer alan hüküm doğrultusunda alınan Yüksek Planlama 

Kurulu kararlan oluşturmaktadır.(Tokat İl Özel İdaresi, 2012:1)

KÖYDEŞ projesinin yol haritasını gösteren ve yıl bazında alınan Yüksek Planlama 

Kurulu Kararları; "Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDEŞ) Projesi Ödeneğinin 
İller Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas 

ve Usullere Ait Karar" adını taşımaktadır. İzleyen bölümde KÖYDEŞ projesi iki etap 

halinde aktarılacaktır. Öncelikle projenin 2009-2011 dönemindeki temel esasları 

gündeme getirilecek, ardından 2012 yılı uygulamaları, Yüksek Planlama Kurulu 
Kararı önceliklerine göre ele alınacaktır.

2009, 2010 ve 2011 Yılları Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi

2009 yılı KÖYDEŞ projesi uygulama esaslarını belirleyen Yüksek Planlama Kurulu 

kararı, 27.12.2008 tarih ve 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Bütçe Kanununun 13. 

maddesi ile 13.10.2008 tarih ve 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 

2009 yılı yatırım programı hükümlerine dayanılarak alınmıştır. Ayrıca program 

dahilinde kararlaştırılan ödenek miktarı 500 Milyon Türk Lirası tutarındadır. (YPK 
2009:1)

2009 yılı İçin alınan karara göre İstanbul ve Kocaeli illeri dışında olmak kaydıyla,

a) Susuz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projeleri
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b) Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik hazırlanacak yol 

projeleri

c) Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden (KHGM) il özel idarelerine 

devredilen içme suyu ve yol projeleri

d) Yukarıda belirtilen yatırımlarla ilişkili bakım ve onarım projeleri

desteklenmektedir.

2010 yılı için KÖYDEŞ projesinin yasal dayanağı, 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Bütçe 
Kanununun 13. maddesi ile 2009/15513 sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2010 yılı yatırım 
programı hükümleridir. 2010 yılı programında KÖYDEŞ projesi için ayrılan ödenek 

miktarı 525 Milyon Türk Lirasıdır. 2010 ödeneği alınan iki ayrı kararla 525 ve 500 

milyon lira olarak iki defa arttırılmıştır. KÖYDEŞ projesi için 2010 yılı için belirlenen 
öncelikler 2009 yılına benzemektedir. Buna göre İstanbul ve Kocaeli illeri yine 

kapsam dışında bırakılmış ve a, b ve d maddeleri aynen korunmuş, "c" maddesi "e” 
maddesi olarak değiştirilmiştir, "c" maddesinin yeni haline ise "Küçük Ölçekli 

Sulama Projeleri” ibaresi eklenmiştir. (YPK,2010:1)

2011 yılı KÖYDEŞ projesi de 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Bütçe Kanununun 17. 
maddesi ile 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2011 yılı yatırım programı 

çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. 2011 yılı için ayrılan bütçe miktarı 550 
Milyon Türk Lirasıdır. 2011 yılı proje öncelikleri 2010 yılı için öngörülenlerle aynı 

olup köy kanalizasyon işleri ve arazi toplulaştırması işleri yine kapsam dışında 
bırakılmıştır. (YPK, 2011:1)

2012 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi

2012 yılı için uygulanacak olan KÖYDEŞ projesi 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Bütçe 

Kanununun 17. maddesi ile 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2012 yılı yatırım 

programı çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. 2012 yılı KÖYDEŞ projesinin 

kapsamı 2011 projesine göre biraz daha genişletilmiş ve Atık Su Projeleri de 

program içerisine alınmıştır. (YPK, 2012:1)

2012 yılı için belirlenen ödenek miktarı 550 Milyon Türk Lirasıdır. Bu ödenek iller ve 

uygulayıcı birimler bazında tahsis edilmiştir. 2012 Yüksek Planlama Kurulu Kararı bu 

ödeneğin kullanımı için iki istisnai durum ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi 
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başta Van ili olmak üzere afetlerden zarar gören bazı illerin durumu, diğeri ise 
miktarı 800.000 Türk Lirası olmak kaydıyla özel bir mahalli idare yapısına sahip olan 
Gökçeada ilçesinin durumudur. KÖYDEŞ ödeneğinin illere göre belirlenen tahsis 

miktarının tespitinde; geçmiş dönem KÖYDEŞ projesi ödenekleri ve uygulama 

sonuçlan, köy altyapısı envanter bilgileri ile sosyo-ekonomik gelişmişlik verilerine 

dayalı olarak yapılan ihtiyaç analizleri ile deprem ve afet zararları ve yukarıda 
belirtilen istisnai durumlar göz önüne alınmıştır. (YPK, 2012:4)

KÖYDEŞ programının hazırlanmasında ise bölge, il çevre düzeni ve il özel idare 

stratejik planları ile ilin yıllık yatırım programlarına uygun projelere öncelik 
verilmektedir. Ayrıca program kapsamında ilk olarak hangi projelerin ele 

alınacağının belirlenmesinde, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
sonuçlarına göre yerleşik nüfusu fazla veya nüfus artış hızı en yüksek olan , gelişme 

ve çevresine hizmet verme potansiyeli bulunan yerleşimlere ait projelere öncelik 
verilmektedir. Bunun yanında yerleşik nüfus barındırmayan ünitelere ödenek 

verilmemektedir. Ayrıca, birden fazla yerleşime hizmet edecek projeler ilk etapta 

değerlendirilecektir. (YPK, 2012:8-9) Tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasında 
bileşenler arasında bulunan öncelik sırası; içme suyu, yol, küçük ölçekli sulama ve 

atık su işleri biçiminde olmakla birlikte Yüksek Planlama Kurulu Kararında bu 

projelere ilişkin aşağıdaki esaslar da tespit edilmiştir. (YPK, 2012:10-13) Ayrıca, 
aşağıdaki belirtilen çalışmaların ayrıntı bilgileri de Tablo l'de gösterilmiştir.

a) İçme suyu projelerinde temel hedef; yerleşik nüfus barındırmayan üniteler hariç 

tutularak, sağlıklı ve yeterli içme suyunun sağlanmasıdır.

b) Yol projeleri için temel hedef; yerleşik nüfus barındırmayan köyler hariç 

tutulmak kaydıyla, köylerin birinci derece öncelikli yollarının asgari stablize yol 
standardına çıkartılmasıdır. İkinci derece öncelikli yollar ise KÖYDEŞ ödeneğinin 
dışında tutulmuştur.

c) Küçük ölçekli sulama projelerine ilişkin temel hedef; modern (basınçlı) sulama 

tekniklerinin yaygınlaştırılması, mevcut sulama tesislerinin rehabilite edilmesi ve 
yarım kalmış sulama tesislerinin tamamlanması suretiyle kırsal alanlarda tarımsal 

faaliyetlerin sürekliliğini temin etmek için ihtiyaç duyulan küçük ölçekli sulama 
altyapısı hizmetlerinin sağlanmasıdır.

d) Atık su altyapı projelerine ilişkin temel hedefler ise; köy atık sularının içme suyu 

havzasını, çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği yöreler başta olmak üzere içme suyu 

şebeke altyapısı tamamlanmış köylerin atık su altyapı ihtiyacının uygun arıtma 

ve/veya bertaraf sistemleriyle giderilmesidir.
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KÖYDEŞ projelerine ilişkin fiziki ve nakdi gerçekleşmelerine ait aylık izleme raporu 

ve ödenek takip cetveli Mayıs ayından başlayarak Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

tarafından her ayın ilk günü Koordinasyon birimine gönderilir. Koordinasyon Birimi, 

her ayın ilk haftasında söz konusu izleme raporlarını eksiksiz ve düzenli bir biçimde 

Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. (YPK, 2012:14)

îtlerin KÖYDEŞ projesi uygulamalarının performans ölçümünde, Bakanlık tarafından 

aşağıdaki kriterler esas alınmaktadır: (YPK, 2012:14)

a) İl köy altyapı envanterine göre ildeki susuz/yetersiz ünite sayısındaki azalma 

oranı

b) Envantere göre ham-tesviye-stablize nitelikteki birinci derecede yol 

uzunluğundaki azalma oranı

c) Yıl sonu izleme sonuçları ile hedeflenen iş miktarı bilgilerinin uyumu

d) Yıl başında planlanan proje sayısı ile yıl sonunda tamamlanan proje sayısı

e) Aylık izleme raporlarının Bakanlığa gönderilmesinde ilan edilen tarihlere uyumu

f) İl KÖYDEŞ bilgilerinin kamuoyuna ilan edildiği internet sitelerinin güncelliği

g) İl ödeneğinin ödenek takip cetveline göre, tahakkuka bağlanmış miktarı ile 

gerçekleşen harcama miktarları oranının Ağustos ve Aralık sonu itibarıyla durumu

h) Köy altyapısı için il özel idarelerince öz gelirlerden yapılan yıllık harcama 

miktarının II özel idaresi yıllık yatırım bütçesine oranı

i) İl etüd proje programına alınan işlerin projelendirme oranı

KÖYDEŞ projesi için alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında öngörülen 

hususların merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesi, sorun ve ihtiyaçların 

tespiti, çözüm önerilerinin görüşülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla; 
İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'nın genel müdür 

seviyesindeki temsilcilerinden bir kurul oluşturulur. Söz konusu <urul; Haziran, 

Eylül ve Aralık aylarında toplanır. (YPK, 2012:13)

KÖYDEŞ ödenekleri ile uygulanan projelerin mali ve teknik denetimleri İçişleri 

Bakanlığı’nın genel koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Söz konusu denetim 

işlemleri, mülkiye müfettişleri koordinasyonunda yapılır. Gerektğinde, mahalli 
idareler kontrolörleri ile İçişleri Bakanlığı'nın talebi ve ilgili bakanlıkların uygun 
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görmesi üzerine , diğer bakanlık ve kuruluşların denetim elemanları da bu 

çalışmalara katılabilirler. (YPK, 2012:15)

SONUÇ

Kırsal kalkınma politikaları açısından en önemli hususlardan bir tanesi kırsal kesimin 

altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Türkiye'de bu amacı gerçekleştirmek üzere 

yapılan projelerden bir tanesi de KÖYDEŞ projesidir. KÖYDEŞ projesi, temel 

öncelikleri ve finansmanının merkezi idare tarafından belirlendiği, uygulanacak 
projelerin ise yerel birimler tarafından kararlaştırıldığı bir projedir. Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğü verilerine göre 2005-2011 yılları arasında proje kapsamında 2005 
yılında 200 Milyon, 2006 yılında 2 Milyar, 2007 yılında 2 Milyar, 2008 yılında 500 

Milyon, 2009 yılında 500 Milyon, 2010 yılında 1 Milyar 550 Milyon, 2011 yılında ise 
550 Milyon TL olmak üzere toplamda 7 Milyar 300 Milyon TL ödeneğin çıkartılması 
kararlaştırılmıştır. Ayrıca 2012 yılı uygulamaları için de belirlenen ödenek miktarı 
550 Milyon TL'dir.

KÖYDEŞ projesinde seçilecek projelerin yerel otoritelere bırakılması, kaynakların 

etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesi açısından olumlu bir karardır. Böylelikle 

kırsal kesimin ihtiyaçlarının yöreye özgü hizmet önceliklerine yönelmesi 

sağlanabilmektedir. Projenin uygulama bileşenlerine bakıldığında yapılan seçimlerin 

köylerin en temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda öncelikli olarak halkın içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve ardından 

ulaşım imkanlarının arttırılarak köylerin cazibelerinin arttırılacağı düşünülebilir. 

Ayrıca yol projelerinin sulama projeleri ile birlikte ele alınmasıyla da kırsal kesimde 
üretilen ürünlerin dış pazarlara ulaşım imkanlarının da arttırılacağı düşünülmektedir. 

Eğer KÖYDEŞ projesine ayrılan ödeneğin ve seçilecek projelerin kalitelerinin 

arttırılması gerçekleştirilebilir ve izleme mekanizmaları etkinleştirilebilirse kırsal 

alanlarda ekonomik yapının daha iyi bir duruma getirilebilmesi ve yaşam kalitesinin 
arttırılması söz konusu olabilecektir.

Tablo 1: KÖYDEŞ Projesi Kapsamında 2005-2011 Yıllarında Planlanan İşlerin 

Durumu
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

MESLEKİ HİLE VE SUİSTİMAL ULUSLAR RAPORUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Doç.Dr. Murat Kiracı1

1 Eskişehir Osmangazl Üniversitesi, İİBF, mklracl@oqu.edu.tr

ÖZET

Günümüz işletmelerinin temel sorunlarından olan ve işletmelerin kara deliği olarak 

da adlandırılan hileler, bir çok yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler üzerindeki ciddi parasal ve parasal 

olmayan kayıplarından dolayı hilelere karşı mücadele etmek artık bir zorunluluk 

halini almıştır. Hilelere karşı mücadelede hilenin hangi durumlarda ortaya çıktığını 

öğrenmek, hile yapanların özelliklerini bilmek önem arz etmektedir.

Çalışmada hilelere karşı mücadelede önemli bir rol oynayan, hileler üzerine yapılan 

araştırmaları kısaca değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2012 

yılında yayınlanan Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumunun "Mesleki Hile ve Suistimal 

Uluslar Raporu" incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hile, Suistimal, Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumu, Hile 
Denetimi, Hile Üçgeni

GİRİŞ

2000'li yılların başında Enron ve VVorldCom skandalları ile birlikte dikkatleri üzerine 

çeken mesleki hileler ve suistimaller, güncelliğini koruyarak işletmelerin başında 

kara bulut misali dolaşmaya devam etmektedir. Hilelerin geçmişine bakıldığında 
insanlık tarihiyle paralel bir geçmişe dayandığı görülmektedir. Çünkü hile olayında 

başrolde İnsan yer almaktadır. İnsan var olduğu sürece de hile eylemlerinin devam 

etmesi muhtemeldir.

Hile kavramı değişik açılardan tanımlanmasına rağmen en yaygın olan hile tanımı: 

Bir çalışanın çalıştığı işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun 

olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır 

(Bozkurt, 2009:60). Hile işleminin özünde kasıtlı olarak etik dışı bir eylem 

bulunmaktadır. Hile muhasebe verilerinin manipülasyonu ve varlıkların çalınması 
şeklinde gerçekleşebileceği gibi işletmeye ait önemli verilerin kişisel bir menfaat
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sağlamak amacıyla işletme dışına çıkartılması şeklinde de gerçekleşebilir (Pehlivanlı, 

2011:3)

Hile kavramıyla ilgili tanımlarda en dikkate değer noktalar ise şunlardır; hilenin bir 

suç olduğu, insan yaratıcılığından çıktığı, sahte açıklamalar aracılığıyla kişisel veya 

başkası lehine fayda sağlama eylemi olduğudur. Burada bir taraf kendine haksız 

fayda sağlarken diğer taraf haksız olarak zarara uğramaktadır (Bologna and 

Lindquist, 1987:5-6).

Günümüzde işletme sahipleri, yöneticiler, bağımsız denetçi ve iç denetçiler için hile 

eylemi, beraberinde getirmiş olduğu büyük maliyetlerden dolayı; bulunması ve 

önlenmesi zaruret halini almış durumdadır. Hilelere karşı yapılacak mücadelede 

hileyi iyi tanımak, ona karşı alınacak önlemlerin daha sağlam temeller üzerine 

olmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacını, dünya çapında hilelere 
karşı mücadele eden kurumların ve bu kurumların araştırmalarının incelenmesi ve 

değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda konuyla ilgili literatür 

taranmış, ilgili kurumlar ve çalışmaları incelenmiştir.

HİLE ÜÇGENİ VE HİLELERİN SINIFLANDIRILMASI

Hileler karşı alınacak önlemlerin etkili olması isteniyorsa ilk olarak hilelerin hangi 

nedenlerden ortaya çıktığını ve türlerini bilmekte fayda vardır. Hileler işletmelerde 

çok farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır. Hilelerin sınıflandırılmasına geçmeden 

önce hile denetimi literatürüne giren "Hile üçgeni" kavramına kısaca gözatmak 

gerekmektedir. Hile üçgeni kavramı ilk kez 1950'lilerde ünlü kriminolojist Donald R. 

Cressey tarafından doktora tezinde kullanılmıştır.

Hile üçgeni, Cressey'in "insanların niçin hile yapmaya yöneldiğini açıklamak" için 

oluşturduğu hipotezi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Kısaca hile üçgeni üç temel 
unsurdan oluşur: Fırsat, haklı gösterme, ve baskı (www.lacba.org.lb). Bu üç unsur 

bir hilenin yapılmasında etkilidir. Örneğin, işletme çalışanlarında aşın borçlanmadan 

oluşan bir baskı unsuru, aynı zamanda iç kontrol zayıflığından doğan fırsat unsuru 

ve çalınan paranın daha sonra yerine konacağı düşüncesinin yansıması olan haklı 

gösterme unsuru gibi durumlar bir arada bulunduğunda hile kaçınılmaz olmaktadır.

760

http://www.lacba.org.lb


MESLEKİ HİLE VE SUİSTİMAL ULUSLAR RAPORUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şekil 1. Hile Üçgeni

Hilelere karşı yapılan mücadelede ortakların, yöneticilerin ve denetçilerin hangi 
durumlarda hilelerin ortaya çıktığım tespit edebilmesi çok önemlidir. Hile üçgeni 

buna hizmet eden kavramsal bir araçtır. Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumunun 

(ACFE-The Association of Certified Fraud Examiners) mesleki hile ve suistimal 

raporlarında temel aldığı hile sınıflandırması ise aşağıdaki gibidir.

Temelde hileler: Yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanımı ve flnansal tablo hileleri 

olmak üzere üç temel grupta toplanabilir. Bu hileler, bir kısmı yolsuzluk, rüşvet gibi 
kanunlarda resmi olarak suç sayılan, bir kısmı da çeşitli muhasebe ilke ve 

kurallarındaki yorumlamadan ve bazı yasal boşluklardan yararlanan yaratıcı 

muhasebe uygulamalarından doğan flnansal tablo hilelerine kadar geniş bir 

yelpazede karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 1. Hilelerin Sınıflandırılması

Genel Olarak Hilelerin Sınıflandırılması

Yolsuzluk Varlıkların Kötüye 

Kullanımı

Finansal Tablo Hileleri

Çıkar 
Çatışması Nakdi Olan

Stok ve Diğer 
Varlıklarla 
İlgili Olan

Varlıları/Gelirleri 
Olduğundan 

Fazla Gösterme

Varlıları/Gelirleri 
Olduğundan Az 

Gösterme
Rüşvet Elden para 

çalma
Kötüye 

kullanma
İllegel 
Bahşiş

Nakit fişlerini 
çalma Stok hırsızlığı

Haraç Hileli 
Ödemeler

HİLELERLE MÜCADELE EDEN KURUMLAR VE ÇALIŞMALARI
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Mesleki hile ve yolsuzlukların her yıl yaklaşık işletme gelirlerinin %5'i kadar bir 

kayba uğratmaları konunun ne denli önemli olduğunu ve hilelere karşı yapılacak 
mücadelede düzenli çalışmaların gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu amaçla ABD'de 

1988 yılında, hileler konusunda bir farkındalık oluşturmak ve hilelerin işletmelere 

getirmiş olduğu zararları en aza indirmek amacıyla Sertifikalı Hile Denetçileri - 
ACFE adlı kurum kurulmuştur. Kurum, dünyada hileler ve beyaz yaka suçlarıyla ilgili 

önemli bir boşluğu doldurmaktadır (Lendez, 2001:15).Sertifikalı Hile Denetçileri 
Kurumu, hile konusunda önde gelen uzmanlardan olan, yazar ve Federal Araştırma 

Bürosunda (Federal Bureau of Investigation - FBI) bugün hile araştırmasıyla ile ilgili 
bilinenlerin temel yapısını oluşturan teoriyi hazırlayan Dr. Joseph T. VVells tarafından 

kurulmuştur. Yaklaşık 10 yıl FBI'da çalışan ve beyaz yaka suçları konusunda uzman 

olan Dr.VVeels, hilelerin bulunması ve önlenmesi alanında yazdığı kitap ve 

makalelerle dünyada bu konuda en önde gelen kişilerden biridir (www.acfe.org) .

Hilelere karşı dünya çapında mücadele eden ve 60 000'den fazla üyeye sahip olan 

Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumu, bunun yanında hilelere karşı sürdürülen 

mücadelede temel eğitimleri ve sertifikasyonu sağlayan da bir kurumdur. Sertifikalı 

Hile Denetçileri (CFE-Certified Fraud Examiner), özellikle hile konusuna odaklanmış, 
işletmede hileleri ortaya çıkaracak teknikleri çok iyi bilen, denetim, muhasebe, 

yönetim ve organizasyon, sosyal psikoloji ve hukuk konularında yeterliliği kabul 

edilen kişilerdir. Hile denetçileri, hile tespit etme ve araştırmada diğer denetçilere 

göre (bağımsız denetçi ve iç denetçi) daha istekli ve yetenekli olan kişilerdir 
(Robertson ve Louwers, 1999:258).

Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumunun 1996 yılından bu yana her iki yılda bir 

mesleki hile ve suiistimaller üzerinde yapmış olduğu araştırmalar bulunmaktadır. Bu 

araştırmalar ilk önce Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki işletmeler üzerine 

yapılıyorken sonraları kapsam genişletilmiş ve dünyadaki pek çok ülkeyi kapsayan 

bir rapor haline gelmiştir. Mesleki Hile ve Suistimal Uluslar Raporu adlı bu rapora 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde değinilecektir.

Türkiye'de Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumu'nun temel misyonunu kısa adı olan 
USİUD-Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları adlı dernek yürütmektedir. Bu 

dernek Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumunun Türkiye'deki yerel temsilcisidir. USİUD 

haziran 2006'da Sertifikalı Hile Denetçileri Kurumundan hile denetçiliği konusunda 

sertifika alan kişiler tarafından 2006 yılı haziran ayında kurulmuştur.

USİUD'un vizyonu soruşturma ve inceleme faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu alanda 

çalışacak meslek erbabının yetişmesinde, soruşturma ve inceleme faaliyetleri ile 
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ilgili etik ve hukuk düzeninin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde ülke içinde 
öncü lider ve referans kurum kimliğini sağlamak olarak belirlenmiştir 

(www.usiud.org).

Bu kurumların dışında KPMG ve Price Waterhouse Coopers gibi bazı denetim 

firmaları da hileler konusunda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu kurumların 

araştırmaları kısaca önemli yönleriyle aşağıda özetlenmiştir.

KMPG ve Hileyle İlgili Çalışmaları
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KPMG International, 152 ülkede faaliyet gösteren bir denetim ve danışmanlık 

şirketidir. KPMG, bölgesel olarak, Avusturalya, Hindistan, Afrika, Avrupa, Kanada 
gibi bölgelerde hileler konusunda saha araştırmaları yapmıştır. 2001 yılında 

elektronik ticaret konusunda küresel çapta ortaya çıkan hilelerle ilgili bir araştırması 

bulunmaktadır. KPMG'nin çeşitli zaman aralıklarında hile ve suiistimaller konusunda 
araştırmaları bulunmaktadır (www.kpmg.com). Son olarak da 2011 yılında hile 

yapan (suistimalcilerin) profilini çıkarmaya yönelik küresel çapta bir araştırması 
yayınlamıştır.

KPMG'nin 2011 yılında dünya genelinde incelediği suistimal vakaları, şirket 
yönetimlerine yol gösterici niteliktedir. İşletmelerin suistimal riskine daha duyarlı 

olmalarına ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmak amacıyla, fiili suistimal 

vakaları tüm ayrıntılarıyla incelenerek, tipik bir suistimalcinin profili çıkarılmıştır. 

KPMG International'ın 2011 yılında yürüttüğü bu çalışmadan önce, 2007 yılında 
"Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinde" suistimal vakalarının İncelendiği bir analiz 

daha yapılmıştır. Bu analizin büyük bir ilgiyle karşılanması üzerine, çalışmanın 
boyutları bütün dünyayı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu raporun amacı, 

görevini kötüye kullananların özelliklerini, suistimal sonucunda uğranılan zararların 
tutarlarını ve suistimal sürelerini karşılaştırmaktır.Bu raporda, KPMG'nin 69 ülkede 

incelediği 348 vakadaki suistimallere ilişkin bilgi ve veriler temel alınmıştır. Buna 
göre bir suistimalcinin profili özetlemek gerekirse (www.kpmg.com):

• Erkek ,

• 36 - 45 yaşları arasında ,

• Kendi işverenine karşı suistimal suçu işleyen,

• Finansman departmanında çalışan veya finansla bağlantılı bir görevi olan,

• Üst düzey yönetici pozisyonunda,

• Şirketteki kıdem süresi 10 yılı aşan,

• Başka bir suçluyla gizli ittifak yapan.

2007'de olduğu gibi, suistimalin en çok para hırsı nedeniyle yapıldığı 
anlaşılmaktadır. İkinci olarak ise, agresif bütçe ve kâr hedeflerini tutturma baskısı 

suistimale yol açmaktadır. Daha da önemlisi, bu analiz, kontrollerin zayıflaması 

halinde, suistimal riskinin arttığını göstermektedir. Bu noktada, şirket yönetimleri 

çuvaldızı biraz da kendilerine batırabilirler, kontrol açıklarının tespit edilmemesi ve 
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gerekli önlemlerin alınmaması veya çalışanlara çok agresif hedefler verilmesi 

durumunda, bu tarz eylemlere ne denli uygun bir ortam hazırlanabileceği 

unutulmamalıdır. Bu raporda, hangi kırmızı bayraklara bakılması gerektiğine; 

suistimalleri önleme, teşhis ve tepki stratejilerine ve potansiyel suçluların 

özelliklerine dair bilgi ve görüşler sunulmaktadır (Ostvvalt vd, 2011: 1).

PWC'nin Küresel Ekonomik Suçlar Raporu

Hileler konusunda araştırma yapan bir diğer denetim firması da geçmişi 1850'lilere 

dayanan ve 1998'te şimdiki adını alan İngiliz menşeeli Pricevvaterhouse Coopers 

denetim şirketidir. Hileler konusunda bilinçlendirici yayınlarının yanında "Küresel 
Ekonomik Suç Raporu 2011" adlı çalışmasında hile eylemi üzerine somut bulgular 

yer almaktadır.

2011 tarihinde yayınlanan bu rapordaki araştırmaya 78 farklı ülkeden, 3877 kişi 
anketleri yanıtlayarak katılmıştır. Katılanların %46'sı üst düzey yönetici ve mali işler 

sorumlusu iken, yaklaşık %16'lık kısmı işletmelerin denetim kısmındaki 

çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; varlıkların kötüye kullanımı 

muhasebe hileleri, yolsuzluk ve rüşvet ve de siber suçlar en önemli ekonomik suçlar 

arasında yer almaktadır. Ayrıca 1000 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin 

hileden daha çok etkilendiklerini belirtmişler, hile eylemini en çok işletme içerisinde 
yeni işle başlayan yöneticiler ile orta düzeydeki çalışanların yaptığı belirlenmiştir. 

İşletme dışından en çok hile girişiminin müşteriler ve aracılar/acentalar tarafından 

yapıldığı belirtilmiştir (www.pwc.com/crimesurvey, 2011: 1-40).

Hileler konusunda ACFE'nin raporu her ne kadar dünyada yayınlanan tek rapor 
olmasa da sertifikalı hile denetçilerini ve hileye maruz kalan kurban işletmeleri 

kapsayan geniş bir veri tabanına sahip olması ve düzenli olarak bu araştırmanın 
yenilenmesinden dolayı bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmıştır. ACFE raporunun 

hilelerle ile ilgili bulguları hem denetleyen hem de hileye maruz kalanlar açısından 
ele alarak çift taraflı bir saha araştırması şeklinde olması en büyük üstünlüğünü 

oluşturmaktadır.

MESLEKİ HİLE VE SUİSTİMAL ULUSLAR RAPORUNUN ÖZELLİKLERİ VE 

DENETİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Mesleki Hile ve Suistimal Uluslar Raporunun temel verilerini, ocak 2010 ve aralık 

2011 tarihleri arasında dünya çapında meydana gelen 1388 hile vak'ası 

oluşturmaktadır. Bu olayların tamamı Sertifikalı Hile Denetçileri tarafından elde 
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edilmiş ve onlar tarafından incelenmiştir. Genel olarak 2012 raporunda yer alan 

1388 hile olayı 94 farklı ülkede gerçekleşen hile olaylardır. ACFE'nin 2012 raporu 
bu konuda kamuoyuyla paylaştığı ilk rapor değildir.

ACFE, bundan önce ilki 1996 yılında (orijinal adıyla Weels Raporu) olmak üzere 

2002, 2004, 2006, 2008, 2010 yıllarında benzer raporlar yayınlamıştır. Raporların 
ortak noktası hile denetçileri tarafından tespit edilen hile olaylarının özelliklerinin 

belirlenmesi, bu olayların sınıflandırılması, konuyla ilgili hileyle ilgili taraflara yapılan 

anket sonuçlarının paylaşılması üzerinedir. 2010 yılı raporu ile birlikte bu bilgilere 
ilaveten ABD dışındaki ülkelerdeki hile olayları da rapora dahil edilerek kapsam 

genişletilmiştir. Günümüzde "Mesleki Hile ve Suistimal Uluslar Raporu" adeta hileler 

konusunda küresel bir saha araştırması halini almıştır. Bu raporda sadece hile 

olayları sınıflandırılması, hilelerden etkilenenlerin özelliklerinin belirlenmesi, hileleri 

bulma şekilleri yer almamakta konuyla ilgili önerilerde yer aldığından farklı bir 
özelliği bulunmaktadır.

Raporun son bölümünde hilelere karşı mücadelede gerek işletmelere gerekse de 
denetçilere çeşitli önerilerin getirilerek bir katkının yapılması son derece önemlidir. 

Bu rapor altıncı kez kamuoyuyla paylaşılarak hilelere karşı mücadelede en önemli 

şeyin ilk önce "hileleri tanımak" olduğu gerçeğini vurgulayarak bu konuda düzenli 

çalışmaların sonuçlarının paylaşılmasının ne derece önemli olduğununda altını 
çizmektedir.

MESLEKİ HİLE VE SUİSTİMAL 2012 ULUSLAR RAPORUNUN SONUÇLARI

Rapordan elde edilen bulguların çarpıcı olanları başlıklar halinde bir kısmı tablolar 
aracılığıyla sunulmuştur.

Tablo 2. Mesleki Hilelerin Türlerine Göre Yüzde Olarak Karşılaşma Sıklığı

Mesleki Hilelerin Türlerine
Karşılaşma Sıklığı

Göre 2008 2010 2012

Varlıkların Kötüye Kullanılması
•>X:-

%88,7 %86,3 %86,7 .
■

Yolsuzluk %26,9 %32,8 %33,4
Finansal Tablo Hilesi 

___ —_______________________
__________y°-3 ,%4,8 %7,6

Kaynak: ACFE, 2012:10

Tablo 2'ye göre, İşletmelerde en sık karşılaşılan hile türü "varlıkların kötüye 

kullanılması türünden yapılan hilelerdir. İkinci en çok karşılaşılan hile türü ise 

"yolsuzluk" türündeki hilelerdir. Son olarak da finansal tablo hileleri gelmektedir. 

Son dört yıldaki verilere göre CFE'lerin karşılaştığı hile türlerinden "yolsuzluğun" 

artış göstermesi dikkat çekicidir. Finansal tablo hileleri de bağımsız denetimin 
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etkinliğine bağlı olarak işletmelerde zamanla değişebilen bir hile türü olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 3. Hilelerin Türlerine Göre Ortalama Kayıpları

Mesleki Hilelerin Türlerine 
Göre Neden Olduğu Ortalama 
Kayıplar

2008 2010 2012

Varlıkların Kötüye 
Kullanılması

«35.000 $120.000

Yolsuzluk $375.000 $250.000 $250.000
Finansal Tablo Hilesi $2.000.000 $4.100.000 $1.000.000 ...

Yayınlanan rapora göre, mesleki hile türlerinin sıklığı ile bunların meydana getirdiği 

kayıplarla ilgili olarak ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Buna göre Finansal tablo 

hileleri en az karşılaşılan mesleki hile türü iken, en çok işletmelerde kayba neden 

olan hile türüdür. Ayrıca işletme varlıklarının kötüye kullanılması en sık karşılaşılan 

hile türü iken, bu hile türünün işletmelere ortalama kayıpları en düşük düzeydedir.

Hile Denetçileri (CFE)'ler tarafından raporlanan 1388 hile vak'asının 1379'u maddi 

bir kayıpla sonuçlanmıştır. Kayıplar ABD doları üzerinden raporlanmıştır. Buna göre 

1379 maddi kayıblı hile vak'asının yaklaşık yarıdan fazlası %55,5'i işletmelerde 

$200.000'dan az bir parasal etki yapmaktadır, %20'lik bir hile vak'ası da 
işletmelerde $1.000.000'dan fazla bir kayba neden olmaktadır (ACFE, 2012:10). 

%20'lik oran gerçekten dikkat edilmesi gereken bir orandır. Rapor ayrıntılı 

incelendiğinde bu %20'lik oranın büyük bir kısmının finansal tablo hilesi olduğu 

sonucuna ulaşılır.

Hile Şemalarının Ortaya Çıkartılma Yöntemleri

Rapor'a göre hilelerin ortaya çıkartılmasında en etkili yöntem işletme içinde 

çalışanlardan alınan ipuçları şeklinde olmaktadır (ACFE, 2012: 14-15). Bu ipuçları 

genel olarak işletme içinde kurulan hile ihbar hatları şeklinde olmaktadır.

Tablo 4. Hilelerin Ortaya Çıkartılma Şekilleri

2010 2012
Çalışanlardan Alınan İpuçları 
Yönetim İncelemesi

%40,2
%15,4

“'■>43,3
%14,6

iç Denetim %13,9 %14,4
Kazara bulma %8,3 %7
Hesapların Mutabakatı %6,1 %4,8
Belge İnceleme %5,2 %4,1
Dış Denetim . %4,6 ■••••■ • %3,3
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Polis Tarafından Bildirme %1.8 %3
Gözetim o/o?,6 %1,9
İtiraf __________________    %1_%1,5
Bilgi İşlem Teknoloji Kontrolleri_____________ %0,8____________ %1,1
Hilelerin ortaya çıkartılmasında sırasıyla: Yönetim incelemesi, iç denetim ve 
kazara(tesadüfen) bulma gelmektedir. Dış denetim çok az bir etkiye sahiptir.

Hileye Maruz Kalan Kurumların Özellikleri

Çalışmanın bu bölümünde 96 ülkenin dünya coğrafyasındaki bölgesel dağılımını ve 
hilelerden etkilenme düzeylerini gösterilecektir.Bu raporda ayrıca hile türlerine göre 

bölgesel bir dağılımda yapılmıştır. Bölgelerdeki en çok yapılan hile türüne 
baktığımızda "Yolsuzluk" ilk sırayı almaktadır. Özellikle asya kıtasında rapor edilen 

hile vak'alarının %51'i, Latin Amerika'daki vak'aların %47'si Yolsuzluk türünde 

meydana gelmiştir. Hileye maruz kalan kurumların sektörel dağılımına baktığımızda 
%16,7 ile Bankacılık ve mali hizmetler sektörünün ilk sırada olduğu 
görülmekte,daha sonra kamu kurumlan %10,3 ile ikinci sırada iken, Üretim sektörü 

%10 ile sağlık sektörüde °/o6,7 ile takip etmektedir(ACFE, 2012:20-28).

Hileye maruz kalan kurumların hilelere karşı en çok hangi yollara başvurduğu hile- 
karşıtı kontroller adı altında listelenmiştir (ACFE, 2012:32).

Tablo 5. Hilelere Karşı Alınan Önlemler/Kontroller

Yüzdesi Yüzdesi
Finansal Tabloların bağımsız 
denetimi

%80,l Hile İhbar Hatları %54

Mesleki Ahlak Kurallarının
Oluşturulması

%78 Hileler Konusunda
Yöneticilere Eğitim Verilmesi

%47,4

Yönetimin Finansal tablolar 
konusunda sertifikasyonu

%68,5 Hileler Konusunda
Çalışanlara Eğitim Verilmesi

%46,8

îç denetim bölümünde Hile 
Araştıma kısmının olması

%68,4 Anti Hile Politikası %46,6

Kurumun iç kontrolünün 
bağımsız denetim tarafından 
İncelenmesi

%67,5 Hile Riski Değerlemesinin 
Yapılması

%35,5

Yönetim İncelemesi %60,5 Sürpriz Denetimler %32,2
Bağımsız Denetim Komitesi %59,8 İş Rotasyonu/Zorunlu

İzinler
%16,7

Çalışanları Destek Programları %57,5 Muhbirlerin Ödüllendirilmesi %9,4

Rapordaki bulgulara göre, hilelere maruz kalan işletmeler bağımsız denetimi, hileler 
konusunda bir cankurtaran olarak görmektedirler. Şu unutulmamalıdır ki finansal 

tablolar denetiminin temel amacı hileleri ortaya çıkarmak değildir. Hilelerin denetim 

görüşüne etki edecek boyutta olması durumunda bağımsız denetim içinde bu hileler 

ciddi bir sorun teşkil eder. Önemli olan bağımsız denetçinin denetimi sırasında 
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işletmede ortaya çıkardığı hilelerle ilgili olarak işletmenin iç kontrolüne yönelik 
geliştirici tavsiyeleridir. Ayrıca işletmede oluşturulan mesleki ahlak kuralları hilelere 

karşı en iyi önlemlerden biridir. Uygulamada ise hilelere karşı en pratik yol hile 

ihbar hatlarıdır. Bu ihbar hatları aracılığıyla çalışanlar işyerinde gördükleri hileleri 

doğrudan yönetime veya iç denetçiye iletebilmektedir.

Hile Yapanların Özellikleri

Rapora göre hile vak'alarında hile eylemini yapanların yaklaşık %42'si işletme 

çalışanı, %37'si işletme yöneticisi, %17'si ortaklar olarak belirlenmiştir. Bu hile 

eylemini yapanların pozisyonlarına göre işletmede yol açtıkları ortalama kayıplar İse 

şöyledlr: İşletme çalışanlarının ortalama kayıpları, 60 000 $, yöneticilerin 182 000$, 

ortakların yol açtıkları ortalama kayıp ise 573 000 $ olarak belirlenmiştir (ACFE, 
2012:39-40). Buna göre işletme içindeki pozisyon yükseldikçe hile sıklığı azalmakla 

birlikte işletmeye kaybı artmaktadır.

Ayrıca hile vak'alarında cinsiyet faktörü incelendiğinde %65'lik bir oranla erkeklerin 
hile olayına karıştıkları belirlenmiştir. Bu rapora göre hileye karışanların %35'i 

kadındır. Hile eyleminin en sık görüldüğü yaş aralığı da 36-45 yaş aralığıdır (ACFE, 

2012:47-48).

Son olarak hileleri gerçekleştirenlerin işletme içindeki çalıştıkları bölümlere 

bakıldığında; %22 Muhasebe bölümü, % 17,4 Operasyon bölümü, % 12 Satış 

bölümü, %11 üst yönetim bölümünde yer almaktadır (ACFE, 2012: 52). Hile 
eylemlerinin büyük bir kısmının muhasebe ve mali işlerleri ilgili bölümlerde yapıldığı 

görülmektedir.

SONUÇ

Hilelere karşı verilecek mücadelede işletmede gerekli önlemleri alacak yöneticilerin 
ve ortakların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, denetçilerin yaptıkları denetimin 

etkinliğinin artırılması açısından hileler üzerindeki araştırma raporlarının 
sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Sertifikalı Hile denetçileri 

Kurumunun düzenli aralıklarla yapmış olduğu küresel ölçekteki mesleki hile 

raporunun sonuçlarının ilgili taraflarca dikkatlice incelenmesi bu açıdan önemlidir.

Bu raporun bulguları topluca değerlendirildiğinde şu noktalar ön plana çıkmaktadır:
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İşletmelerde en çok çalışanlar tarafından "varlıkların kötüye kullanılması" türündeki 

hile eylemleri görülmektedir. Fakat bu tür hile eylemlerinin işletmelerde yol açtığı 
ortalama maddi kayıplar genel olarak çok azdır. İşletmelere en ağır kaybı büyük 

ölçüde yönetici ve ortakların içinde yer aldığı finansal tablo hileleri yaşatmaktadır.

Denetim açısından bu durum değerlendirildiğinde; bağımsız denetçilerin finansal 

tablo hileleri üzerine yoğunlaşmaları gerektiği, yolsuzluk ve varlıkları kötüye 

kullanımının önlenmesinde ise işletmedeki mesleki ahlak kurallarının yerleştirilmesi 
ve personeli benimsetilmesi ile iç kontrolün etkin çalışmasında yönlendirici olmaları 

gerektiği sonucuna varılabilir. Ayrıca hilelerin ortaya çıkartılmasında hile ihbar 
hatları aracılığıyla çalışanlarından alınan ipuçları en etkili yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Hileleri caydırma noktasında işletmenin bağımsız denetlenmesi ve 
iç denetim biriminin olması da altı çizilmesi gereken durumlardır. Hile eylemine 

karışanların çoğunluğunun işletme personeli olması, cinsiyetinin erkek olması, 36- 

45 yaş aralığında bulunması ve genellikle muhasebe ve operasyonlar bölümlerinde 
çalışmalarından dolayı yöneticilerin ve denetçilerin bu noktalara dikkat etmesi 
hilelere karşı mücadelede atılacak önemli bir adım olacaktır.
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Abstract

Leasing today represents one of the most Important works of business 
relations. Although, it said that leasing was presented in USA, the first nuclei of 
leasing have emerged since ancient time. National leasing regulating quickly proved 
inefficlent, so needed a new solution, which will include international leasing 
arrangement. Thus, the International Institute for the Unlfication of Private Law 
(UNIDROIT) recognized the need of unifylng the laws applicable to finance leasing 
in the international sphere, adopting an international convention, and aimed to 
remove the barriers so that this financing mechanism could be widely used to 
faciHtate international sale of goods. Honever, the adoption of this Convention 
enabled only partial unlfication of leasing regulation, at the same time the 
Convention showed results having influence in many countries when they drafted 
their leasing laws.

Key words: leasing, USA, national leasing, unifylng the laws, UNIDROIT, 
international convention.

1. Kuptimi

Ne aspektin etimologjik, shprehja lizing hurimin e ka nga fjala ne gjuhân 
angleze ne forme foljeje "to lease", e cila ka domethönien e qirase, dhönies me 
qira. Edhe pse me disa modifikime, sot pergjithesisht nocioni lizing eshte pranuar si 
ne praktiken afariste edhe ne ate bankare.1

1 Ngushte lidhur me kete eshte edhe sanksionimi i ketij institucioni me ligje te 
posaçme, te cilat ose kane inkorporuar emertimin lizing, ose i kane pershtatur 
terminologjise se gjuhes se tyre ate qe ne SHBA njihej si leasing. Keshtu, ne France 
u emertua "credit bail", ne Belgjike "location-financement", ne Brazil 
"arrendamento mercantil", ne Portugali "locaçao financiera", ne Kosove, Maqedoni 
e Serbi "lizing", ne Shqiperi "giraja finonciare", ne Kroaci "leasing".

Me rastin e definimit te kuptimit te lizingut, duhet te bejme dallimln mes 
lizingut si pune ekonomike dhe kontrates si mjet juridiko-teknik per realizimin e njö
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pune te caktuar ekonomike.2 Nga kjo verejme se, qe te mund te realizohet puna e 
lizingut, eshte e nevojshme te lidhet kontrata e lizingut. Ne pjesen dominante te 
puneve te lizingut ekziston nje marredhenie tridimensionale: dhenes i lizingut - 
shoqeri e lizingut, furnizues dhe marres - perdorues i lizingut, ne te çilen 
marredhenie furnizesi e barte te drejten e pronesise se sendit i çili eshte objekt i 
lizingut te dhenesi i lizingut, ndersa ky i fundit ia kalon te drejten e mbajtjes dhe 
perdorimit per kohen dhe kompenzimin e caktuar marresit te lizingut. Me kete rast 
dhenesi i lizingut dhe furnizuesi duhet te jene subjekte te ndryshme, ne te 
kunderten do te zbatohen rregullat e kontrates per qirane apo per ndonje pune 
tjeter juridike.3 Shoqeria e lizingut ndervihet midis prodhuesit dhe perdoruesit: ajo 
blen ose porosit qe te krijohen nga prodhuesi te mira materiale, mbi baze te 
treguesve te perdoruesit, pra qendron pronare e kesaj te mire materiale dhe i lejon 
gezimin e saj perdoruesit, düke marre persiper te gjithe rreziqet.4 Marredheniet 
juridike te cilat krijohen mes paieve kontraktuese me rastin e lidhjes se kontrates 
per lizingun, eshte e pritshme te jene te perbera e ndonjehere edhe te nderiikuara. 
Kjo eshte e kuptueshme, kur te kihet parasysh se objekt i kesaj kontrate shpesh 
jane sende dhe pajisje te vleres se larte. Kjo ben qe subjektet juridike (palet e 
supozuara) te veprojne me pergjegjesi dhe te jene te kujdesshme ne aspekt te 
njohjes se permbajtjes se kesaj kontrate, ligjeve qe rregullojne ate, por edhe te 
realitetit ekonomik te kohes, perpara se te percaktohen per te lidhur kontraten per 
lizingun.

2 Spasic, Ivanka, Leasing posao u SAD, Uvod u pravo, Institut uporedno pravo, 
Beograd, 2008, fq. 236.
3 Vasiljeviî), Mirko, Trgovinsko pravo, Beograd, 2008, fq. 364.
4 Galgano, Francesco, E drejta private, Tirane, 1999, fq. 544.
5 Twomey, David P., Jennings, Moddy Marianne, Anderson's business law and legal 

environment, South-Western Learning, Mason, 2011, fq. 521; Cross, Frank B., 
Miller, Roger-Leroy, Jentz, The legal environment of business, text and cases: 
ethical, regulatory, global, and corporate issues, Mason, 2010, fq. 335; Kapor, 
Slavko, Caric, Vladimir, Ugovori robnog prometa, Beograd, 1990, fq. 285; Durovic, 
Radomir, Medunarodno privredno pravo sa obrascima ugovora, Beograd, 1997, fq. 
399; Vasiljeviî), Mirko, vep. cit., fq. 365.

Ne gjithe kete konstruksion, kontrata per lizingun paraqet vetem nje pjese 
te punes se lizingut. Kontrata per lizingun eshte ajo lloj kontrate ne te dl6n njera 
paie - dhenesi i lizingut (ne vazhdim vetem Dhenesi) detyrohet fi jape paies tjeter 
- marresit te lizingut (ne vazhdim vetem Marresi) nje send apo sende te caktuara 
p6r perdorim gjate periudhes se caktuar kohore, ndersa marresi per kete detyrohet 
te paguaje kompenzimin e caktuar (qirane) sipas ratave te kontraktuara.5

Ne shikim te pare, ndonese qeilimi i lizingut si per çdo kontrate qiraje 
eshte perdorimi i nje şendi te caktuar te levizshem ose te paievizshem, ne 
ndryshim nga kontrata tradicionale e qirase, tek kontrata per lizingun rezultati 
perfundimtar i marreveshjes se paieve eshte e drejta e marresit qe pas skadimit te 
kohezgjatjes se kontraktuar te bleje şendin dhe njekohesisht te behet pronar i tij.

2. Paragitja dhe zhvillimi historik

774



Rendesia e Konventes se UNIDROIT ne harmonizimin e rregullatives per 

lizingun nderkombetar

Zhvillimi i hovshem qe karakterizoi periudhön e pjeses sö dyte tö shekullit 
te kaluar, i mböshtetur edhe nga perparimi i shpejte teknik e teknologjik, detyroi 
ne nje menyre subjektet, por edhe shtetet te mendojne dhe te gjejne menyra tjera 
qe do te zbatojne ne qarkullimin e mallrave dhe dhenien e sherbimeve. Kjo ka 
ndikuar qe te shtohet nevoja e rregullave tö reja apo ndryshiml i atyre ekzistueseve 
ne aspekt te se drejtes qe do te rregulloje raportet dhe gjendjen e re te krijuar.

Praktika e re afariste, por edhe legjislacioni i disa shteteve me ekonomi te 
zhvilluar te tregut dhe me nje frekuence te larte te kembimit te mallrave e 
sherbimeve, kane nxjerre ne shesh disa emörtime te kontratave te reja, te cilat 
ende nuk jane rregulluar detajisht me dispozita ligjore, por qö rregullat, obligimet, 
te drejtat, si dhe pergjegjesite e se cilave i ka percaktuar praktika afariste, doket e 
mira apo tö aplikimit analogjik te rregullave nga kontratat e ngjajshme, po i 
zgjidhin edhe problemet e kötyre kontratave.5 6 Mungesa e rregullativös qe do te 
rregullonte ne mönyre te pershtatshme marredheniet e reja,7 arsyetohet me faktin 
e dinamikös qe karakterizon zhvillimin e marredhönieve, krijimit te marrödhenieve 
te reja apo ndryshimit te atyre ekzistueseve, dlnamike nen te çilen janö te 
ekspozuara marredheniet juridike, e cila eshte aq e shpeshtö dhe aq e shpejtö, sa 
qe rregullat juridike nuk mund te ndjekin ne menyre adekuate çdo ndryshim qe 
ndodh ne qarkullimin civil. Pra, siç mund te shihet, tregues me i röndesishöm per 
paraqitjen e atyre qe ishte shprehi te guneshin "kontrata te reja", ishin nevojat e 
afarizmit te subjekteve te ndryshme ekonomike. Veçori e perbashket ketyre 
kontratave ishte natyra e tyre e qendrueshme dhe pörberja nga elemente te mö 
shume kontratave tö njohura te se drejtes detyrimore "mixti luris". I perbashket 
ishte edhe emertimi etimologjik nö gjuhen angleze, siç janö: kontrata per 
kooperim, per jolnt venture, kontrata per konsalting, per inxhiniering, kontrata per 
frashizing, per lizing dhe tö tjera.8 Mireoo, edhe pas krijimit tö rregullativös sö 
posaçme (lex specialis) pör rregullimin e kötyre "kontratave tö reja", nuk ka 
humbur lidhja mes kötyre kontratave che rregullatives sö vjeter, respektivisht 
normave tradicionale tö sö drejtes kontraktore, kjo per arsye se per tö gjitha 
çeshtjet pör te cilat nuk perfshihet rregullim me rregullativön e re, vlejne rregullat e 
vjetra si rregullativö e pörgjithshme (fex generalisj.

5 Hetemi, Mehdi J., E drejta nderkombetare tregtare-afariste, Prishtine, 2007, fq.
233.
' Rregullimi i marrödhenieve (kontratave) te reja ndodh atehere kur per shkak te 
zbatimit gjithnje e me tö madh te tyr ne praktike, ne mase te madhe 
standardizohen dhe konkretizohen ne aspekt te permbajtjes se tyre. Ne raste te 
ketilla, neşe ligjdhenesi vlereson se duhet te normohen, per marredheniet e tilla 
miraton norma per rregullimin e permbajtjes themelore te tyre.
8 Mlikotin-Tomic, DeSa, Pravo medunarodne trgovine, Zagreb, 1999, fq. 4.

Fillimet dhe elementet e lizingut tö sendeve, mendohet te kene ndodhur 
pör here te pare te sumeret e lashte, ne qytetin Ur rreth 2010 vite para epokes 
sone. Ka qenö e praktikuar dhönia me qira e mjeteve bujqesore bujqve nga ana e 
priftörinjve, te cilöt ne te njejten kohe ishin edhe zyrtare tö pushtetit. Ur ishte nje 
qender me tregti e bujqösi tö zhvilluar, ku edhe toka edhe mjetet pör bujqit ishin 
me qira. Transaksionet e asaj kohe janö shenuar nö rrasa argjili, te cilat u zbuluan
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ne vitin 1984. Me vonö, mbreti i BabilonisS i quajtur Hamurabi, ne Kodin e tij t€ 
famshgm, pranoi ekzistimin e qirase se pasurise personale. Egjiptasit e lashte, 
gjithasbtu njihnin dhenien me qira te pasurise personale, ashtu si edhe me vone 
greket dhe romaket, kur rreth viteve 550 te epokes sone, Kodi i Justinianit shkoi 
deri aty sa qe beri dallimin mes qirase financiare dhe qirase afatshkurter t6 
pajisjeve.9

g
Nevitt, Peter, Fabozzi, Frank, Equipment leasing, fourth edition, Pennsylvania, 

2000, fq. 21.
10 Thuhet se neşe lizingu modern ka nje themelues, atehere ai duhet te jete Henry 

Schoenfeld, i çili ne vitin 1954 themeloi edhe kompanine e pare te lizingut. Kontrat 
e lizingut te asaj kohe ishin te tipit neto lizing, sepse marresi detyrohej te paguaje 
te gjitha shpenzimet sa i perket mirembajtjes, sigurimit, taksave. Marresi kryesisht 
ruante opsionin e blerjes nominale te objektit te lizingut. Shih, po aty, fq. 26.
11 Spasid, Ivanka, pun. cit., fq. 238-239.

Ne formen te çilen e njohim sot, kontrata per lizingun eshte paraqitur 
ne vitet 50-ta te shek. te kaluar ne SHBA. Vendimtar ne rritjen e veprimtarisö 
se lizingut ne shkalle me te tarta, ishte themellmi I kompanise se pare te lizingut 
financlar ne San Francisko ne vitin 1952 dhe e cila mbante emrin "United States 
Leasing Corporation",10 11 ndersa e njejta sot njihet si "United States Leasing 
Internatonal Inc.". Kompania u themelua me qellim te realizoje transakcione ne 
fushen e transportit hekurudhore. Duke u treguar si metode financiare mjaft e 
dobishme ne SHBA, lizlngu filloi te zgjerohet edhe ne kontinentet tjera. Disa 
faktöre ndikuan ne zhvillimin e shpejte te lizingut ne Ameriken Veriore, Evropen 
Perendimore dhe Lindjen e Larget. Perparimi teknologjik, krijoi nevojen e rritjes 
se kapitalit te subjekteve, kürse lizingu iu ofroi mekanizmin per mjetet e 
nevojshme nen kushte me te volitshme se sa qe ishte rasti i blerjes se 
pajisjeve. Ne te njejten kohe, ne vitet e pesedhjeta tS shek. te kaluar, erdhi deri 
te zhvillimi i puneve te sherbimeve financiare dhe oferta e theksuar e huave me 
shkalle te ulet te kamates, qe sherbeu si menyre e frenimit te inflacionit dhe 
çmimit te mallrave. Faktoret e theksuar, ne kombinim me shkallen e volitshme 
te taksave per punet e lizingut, bene atraktive punet e lizingut. Keshtu, kjo ka 
pasur si pasoje qe me pranimin e lizingut nga korporatat e medha industriale, 
ndermarrjet, bankat kombetare apo qeverite, kompanite e para te pavarura te 
lizingut düke luajtur rolin e ngjajshem me ate te bankave dhe institucioneve te 
ngjajshme financiare, nga te cilat ato megjithate dallonin. Dallimi eshte esencial 
dhe qendron ne ate se kompanite e lizingut kane per qeilim te blejne pajisjet e 
me pas te njejtat t'i japin ne forme te lizingut klienteve te tyre, ne vend qe 
thjesht tu japin hua atyre parate e nevojshme per te blere ato pajisje qe u 
nevojiten. Ne Evrope, lizingu paraqitet ne vitet e gjashtedhjeta te shek. XX edhe 
ate se pari ne France, pastaj ne Belgjike, Gjermani, Itali, Britani te Madhe, 
kürse me pas edhe ne vendet e tjera te zhvilluara evropiane. Lizingu si metode 
financimi e pushtoi edhe Azine rreth njezet vjet pas paraqitjes ne SHBA, düke u 
pranuar se pari ne vendet e zhvilluara ekonomike: Japoni, Tajvan, Kore dhe 
indi.11 Ne kete drejtim, kompanite e para joamerikane te lizingut qe u
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themeluan ishin: "Mercantile Leasing" ne Britani te Madhe (1960), "Deutsche 
Leasing" ne Gjermani (1962) dhe "Leasing Orientit" nö Japoni (1962).12

12 Unidroit International Institute for the Unification of Private Law, Preliminary 
draft uniform rules on International financial leasing adopted by Unidroit Study 
Group for the preparation of uniform rules on the leasing contract: Explanatory 
report preparated by the Unidroit Secretariat, Rome, 1985, fq. 2.
13 Magnus, Ulrich, Global Trade Law: International business lawofthe United 
Nations and UNIDROIT collection of UNCITRAL’s and UNIDROIT Conventions, model 
and acts, guides and principles, München, 2004, fq. 423.
14 Peters, Lena, International Institute for the Unification of Private Law 
(UNIDROIT), Alphen aan den Rijn, 2011, fq. 38.
15 Instituti Nderkombetar per Unifikimin e te drejtes private (UNIDROIT), eshte nje 
organizate e pavarur nderqeveritare me seli ne Villa Aldobrandini, ne Rome. Oellimi 
i saj, eshte te studjoje nevojat dhe metodat per modernizimin, harmonizimin dhe 
bashkerendimin e te drejtes private dhe ne veçanti asaj tregtare, si midis shteteve 
dhe grupeve te shteteve. Ajo u themelua ne vitin 1926 si organ ndihmes i Lidhjes se 
Kombeve. Pas renies se Lidhjes u rithemelua ne vitin 1940 ne baze te nje 
marreveshjeje multilaterale, ne baze te Statutit te UNIDROIT. Perndryshe UNIDROIT 
aktualisht perbehet nga 63 shtete anetare, nga peşe kontinente, te ellet 
perfaqesojne nje shumellojshmeri tâ sistemeve te ndryshme juridike, ekonomike 
dhe politike, si dhe preardhje te ndryshme kulturore. Statusi i saj i pavarur si nje 
organizate nderqeveritare, i ka mundesuar asaj te perdore metodat e punes te cilat 
e kane bere ate nje forum te pershtatshem per tu angazhuar ne shume çeshtje 
teknike. Oellimi kryesor i UNIDROIT eshte pergatitja dhe kur eshte e mundshme 

3. Konventa e UNIDROIT per lizingun financiar nderkombetar

Shtetet, düke pare zhvillimin e zbatimit te lizingut dhe nö te njejten kohe 
te vetedijshem per pengesat ligjore te shteteve te ndryshme ne aspekt te 
shkemblmit midis tyre ne fushen e lizingut, e kishin te nevojshme nje zgjidhje apo 
pershtatje nderkombetare, qe kishte te bente me unifikimin e rregullave çivile dhe 
atyre afariste ne nje akt per lizingun financiar nderkombetar.13

Nje konvente nderkombetare ishte e mireseardhur ne kohen kur sistemi 
juridik i kohes, si ne vendet e zhvilluara ashtu edhe te ato ne zhvilllm, nuk ishte i 
zbatueshem apo jo aq me influence sa te nxis6 dhe te promovoje praktikat me te 
mira te lizingut. Praktika deshmonte se, ne ate kohe shtetet e ndryshme dispozitat 
per lizingun, i kishin kryesisht te perfshira ne kodet çivile, nje numer i tyre kishte 
edhe ligje ad hoc per lizingun, ndersa numri me i madh i shteteve nuk kishte nje 
legjislacion i çili ne meneyre specifike u adresohej çeshtjeve te lizingut.14 Nuk 
ekzistonte nje vend (bile as Neni 2A i Uniform Commercial Code i SHBA-se, vend ne 
te çilin lizingu ishte qarte me i perhapur), me nje kornize qe ishte aq efektive sa te 
mund te merrej si model universal per konventen e ardhshme nderkombetare per 
lizingun. Prandaj, veprlmtaria e UNIDROIT15 ishte ne drejtim te krijimit te nje "ligji 
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nderkombetar per lizingun", i çili do te pörfshinte praktikat e dispozitat e ligjeve te 
deshmuara si efikase dhe do te shmangte pjesen e tyre negative. Keshtu, ne vitin 
1977, ne suaza te UNIDROIT u krijua nje grup studimi i perbere nga eksperte ligjor 
dhe fînanciar, per te rishikuar lizingun nderkombetar dhe per te bere perpjekje 
drejt vendosjes se nje grupi te unifikuar te rregullave qe do te japin zgjidhje mjaft 
çeshtjeve kontestuese qe lidheshin me krijimin dhe rregullimin e pun£ve te lizingut 
ndershteteror. 16 Pas shume perjekjeve, punet e ketij grupi rezultuan me 
nenshkrimin e Konventes se UNIDROIT per lizingun fînanciar nderkombetar (ne 
vazhdim vetem Konventa), me 28 maj te vitit 1988, ne Otave te Kanadase. Kjo 
Konvente, fillimisht u nenshkrua nga njezet shtete, ndersa me pas u ratifikua nga 
vetem dhjete prej tyre, kürse dy prej nenshkruesve, Franca dhe Rusia gjate 
nenshkrimit, kane qene te rezervuara per Nenin 8 (3) dhe Nenin 20.17

edhe harmonizimi i rrgullave uniforme te se drejtes private ne kuptim te gjere. Per 
me teper lidhur me UNIDROIT shih www.unidroit.org
16 Contino, Richard M., The complete equipment-leasing hondbook: a deal maker's 

guide with forms, checklists, and vvorksheets, American Management Association, 
New York, 2002, fq. 199.
17 Me shume per shtetet te cilat e kane nenshkruar, qe e kane ratifikuar dhe ne te 

cilat ka hyre ne fuqi Konveta, shih ne http://unidroit.org/english/implement/i-88- 
l.pdf, 12 tetor, 2011.
18 Neni 1 parag. 1 i Konventes.
19 ibid., parag. 2.

Me Konventen, e cila ka 25 nene, rregullohen raportet te cilet krijohen me 
lidhjen e lizingut financiar nderkombetar. Sipas saj, rregullat e permbajtura ne te, 
kane te bejne me transaksionet e lizingut financiar te te cilat njera paie (dhenesi) 
lidh dy kontrata: 1. Kontrate me paten e trete (furnizuesin) per fumizimin e 
pajisjeve dhe materialeve tjera ne baze te specifikacionit dhe kushteve te paies 
tjeter (marresit), dhe 2. Kontraten per lizingun me marresin, me te çilen i barte te 
drejten e perdorimit te pajisjes ne kembim te pageses se qirase.18 Kjo Konvente, do 
te mund te zbatohet vetem te ato transaksione te lizingut financiar qe i kane keto 
karakteristika:

a) marresi jep specifikacion te pajisjes dhe e zgjedh furnizuesin düke 
mos u mbeshtetur ne aftesine e dhenesit;

b) dhenesi furnizohet me pajisjen ne perputhje me kontraten per 
lizingun, e cila eshte lidhur apo do te lidhet ndermjet dhenesit dhe 
marresit me dijen e furnizuesit;

c) qirate qe paguhen ne baze te kontrates p€r lizingun, llogariten düke 
marre parasysh amortizimin e vleres se pergjithshme apo vleres se 
nje pjese te pajisjes.19

Sa u perket subjekteve mbi te cilet mund te gjeje zbatim kjo Konvente, 
thuhet se ajo zbatohet kur dhenesi dhe marresi kane selite e tyre te afarizmit ne 
shtete te ndryshme dhe keto shtete dhe shteti i furnizuesit jane shtete 
kontraktuese te kesaj Konvente, apo kontrata per fumizimin dhe ajo per lizingun 
rregullohen me te drejten e shtetit kontraktues te Konventes (neni 3, parag. 1).

Konventa e parasheh te drejten e paieve kontraktuese te mund ta 
perjashtoje zbatimin e saj, por per ta realizuar, kete duhet ta kontraktojne 
shprehimisht me shkrim. Neşe zbatimi i Konventes nuk perjashtohet ne baze te se
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drejtave qe u janö dhene paleve, ne ate rast Konventa parasheh se palet mund ne 
raportet e ndörsjellta, t'i pörjashtojne apo t'i ndryshojnö te gjltha dispozitat e kesaj 
Konvente, perveç atyre qe jane te permbajtura ne nenet 8 (3) dhe 13 (3) (b) dhe 
(4).20

20 ibid., neni 5. Dispozitat e theksuara shprehimisht ne kete nen, kane te karakterit 
imperativ (ius cogens), qe nenkupton se palet nuk mund me vullnetin e tyre te lire 
t'i perjashtojne apo te veprojne ne kundershtim me ate qe eshte parapare ne keto 
dispozita qe kane karakterin e ketille.
21 Keshtu, ne nenin 7 parag. 3, parashihet se, ne rast te anijes apo aeroplanit te 
regjistruar, e drejte kompetente eshte e drejta e shtetit ku anija, respektivisht

Ne pjesen ku pörmbahen dispozitat e pörgjithshme, me ane te sö cilave 
Konventa i zgjidhe çeshtjet e lidhura me lizingun financiar nderkombetar, sa i 
perket interpretimit te saj, parasheh tâ mbahet llogari per synimet qe janö theksuar 
ne preambulö, karakterin nderkombetar te Konventes dhe nevojen te rritet 
njetrajtshmeria ne zbatimin e saj dhe te respektohet mirebesimi ne tregtinö 
ndörkombetare.

3.1. Dispozitat materiale-juridike

Me keto dispozita (nenet 7-14), Konveta rregullon tâ drejtat dhe detyrimet 
e paleve, respektivisht dhenesit, marresit, si dhe furnizuesit. Me keto nene 
rregullohen: masat mbrojtese tö dhenesit ne rast te falimentimit te marröslt, 
pörgjegjesia e dhenesit per pajisjen (dorezimin e saj dhe mungesat), pörgjegjösia e 
furnizuesit dhe te drejtat e marresit ne lidhje me kete, si dhe te drejtat e dhenesit 
nö rastin kur marrösi nuk i pörmbush detyrimet e veta.

3.1.1. Tğ drejtat e dhenesit me rastin e falimentimit te marresit
Konventa parasheh qe, ne rast tâ falimentimit te marresit, dhenesi te ketö 

te drejte te kerkojö pajisja te çilen e perdor marresi ne baze te kontratös per 
lizingun dhe pronesinö mbi te çilen e ka dhenesi, tâ merret nga masa falimentuese 
dhe t'i kthehet atij. Mirepo, Konventa mundeson qe kete te drejte, dhenesi ta kete 
jo vetöm ndaj marrösit, por edhe ne raport me administratorin falimentues, ku 
termi "administrator falimentues", perfshin: likuidatorin, administratorin dhe 
persona te tjere te cilet jane caktuar te admlnistrojne me pasurine e marresit nö 
favor te grupit te kreditoröve (neni 7).

Qö te mund t'i mbroje kreditoret me mirebesim qe kane te drejte pengu 
apo sekuestrim te pajisjeve, posaçerisht te anijeve, aeroplaneve dhe pajisjeve te 
tjere te levizshme, Konventa thekson se te drejtat te cilat i njihen dhenesit, nuk do 
tö zbatohen te personat qö kane te drejte pengu apo sekuestrimi sipas dispozitave 
tö se drejtes ndörkombetare. Me Konvente parashihet se cila e drejte do te merret 
si kompetente ne rast te anjes, aeroplanit te regjistruar, apo pajisjes tjeter qe sipas 
natyres se vet öshtö e levizshme prej njerit nö shtetin tjeter.21
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3.1.2. Pergjegjesia e dhenesit per pajisjen
Per ta perdorur ne menyre te suksesshme marresi pajisjen, ajo duhet te 

jete ne gjendje te rregullt, pra duhet te jete ne perputhje me kontraten. Dhenesi i 
garanton marresit posedim te qete, qe nuk do te shqet£sohet nga ana e personave 
te cilet kane te drejten e pronesise, baze me te forte juridike, apo te cilet ne te 
drejten e pronösise apo ne bazen me te forte juridike thirren ne baze te vendimit 
gjyqesor (neni 8, parag. 2). Ne kete nen 8 (3), kufizohet autonomia e vullnetit te 
paieve, sepse parashihet qe askush nuk mund te perdore dispozitat e ndonje 
rregullative neşe vete eshte fajtor qe rragulla nuk eshte respektuar.

3.1.3. Pergjegjesia e furnizuesit dhe te drejtat e marresit
Furnizuesi edhe pse nuk eshte ne raport te drejtperdrejte me marresin, 

sipas Konventes i ka te gjitha pergjegjesite si te jete pale ne kontrate dhe sikur 
pajisjen drejtperdrejt t'ia dorezoje marresit. Mirepo, ketu me dispozitat e kesaj 
Konvente ndalohet qe furnizuesi per pajisjen e njejte tu pergjigjet edhe dhenesit 
edhe marresit.22

aeroplani eshte regjistruar; ndersa ne rasın e pajisjes tjeter, eshte e drejta e shtetit 
ne te çilen marresi i lizingut ka seline kryesore afariste.
22 ibid., neni 10 (1).
23 ibid., neni 12 (1).

3.1.4. Te drejtat e marresit ndaj dhenesit
Marresi, ka te drejte ta refuzoje pajisjen apo ta shkepuse kontraten per 

lizingun, neşe pajisja nuk i dorezohet, vonon apo e njejta nuk perputhet me kushtet 
e kontrates. Dhenesi, nga ana tjeter, ka te drejte ta permisoje leshimin ne aspekt 
te perputhshmerise s6 pajisjes me permbajtjen e kontrates per furnizim, sikur 
marresi ta kontraktoje blejen e pajisjes nga dhenesi ne baze te kushteve te njejta 
te cilat jane kontraktuar me kontraten per furnizimin.23 Konventa parasheh te 
drejten e marresit, te nderprese pagimin e qirave te lizingut, derisa dhenesi nuk e 
permison leshimin dhe ta dorezoje pajisjen ne perputhje me kontraten. Neşe 
marresi shfytezon te drejten e shkeputjes se kontrates, neni 12 (4) i njeh marresit 
te drejten te ktheje shumat e qirave te lizingut te paguara per nje vlere te caktuar 
te, qe parapet kompenzim per dobite qe marresi i ka pasur nga pajisja.

3.1.5. re drejtat e dhenesit ndaj marresit
Neşe marresi ndalon te permbushe detyrimin e tij per pagimin e qirave te 

lizingut dhe kjo mospermbushje trajtohet si thelbesore, dhenesi mund te kerkoje 
shkeputjen e kontrates. Me kete rast dhenesi ka te drejte te ktheje pajisjen e 
dhene dhe te kerkoje kompenzimin e demit, qe do e vendoste dhenesin ne pozite 
ne te çilen do te ishte neşe do t'i permbushte detyrimet e veta ashtu si jane 
parapare me kontraten per lizingun. Ne rast se, dhenesi e shkepute kontraten, ai 
nuk do munde te kerkoje permbushjen e dhunshme te kontrates qe parasheh 
pagesen e pershpejtuar te qirave te adhshme te lizingut, po vlera e tyre do te 
mund te merret parasysh gjate llogaritjes se kompenzimit te demit. Per kete palet
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kontraktuese nuk mund te merren vesh ndryshe nga kjo qe ka percaktuar 
Konventa.24

24 Dispozitat qe kane te bejne me te drejten e dhenesit per kompenzimin e demit, 
te cilet jane parapare ne nenin 13 (3)(b) dhe (4) dhe aty theksohet se palet nuk 
mund t'i ndryshojne te njejtat.
25 ibid., neni 18 (1).
26 Industry trade and technology revievv, U.S. International trade commission, 
Washington DC. 2002, fq. 13. http://www.usitc.gov/publications/ittr/pub3762.pdf, 
20 nentor, 2010.

3.2. Dispozitat formale-juridike

Ne nenet 15-25 te Konventes, parashihen dispozitat formale-juridike, 
respektivisht dispozitat perfundimtare te saj, te cilat kane te bejne me: ratifikimin e 
Konventes, rezervat, heqja dore nga Konventa dhe caktimi i depozitarlt.

Konventa parasheh se do te hyje ne fuqi kur ate do ta ratifikojne tre 
shtete. Neşe shteti kontraktues ka dy apo me teper njesi territoriale, ne te cilat 
jane te zbatueshme sisteme te ndryshme ligjore sa u perket çeshtjeve te trajtuara 
ne Konvente, ai mund qe ne kohen e nenshkrimit, ratifikimit, pranimit, miratimit 
apo aderimit, te deklaroje se kjo Konvente do te shtrihet ne te gjithe njesite 
territoriale apo vetem ne ndonjeren nga to, düke pasur mundesi gjithashtu ta 
ndryshoje kete deklarate ne çdo kohe.25 Ne Konvente parashihet edhe nje rezerve, 
sipas se ciies nje shtet kontraktues mund te deklaroje ne kohen e nenshkrimit, se 
dispoziten e nenit 8(3), do ta zevendesoje me dispozitat e se drejtes se 
brendshme, neşe e njejta nuk lejon perjashtimin e pergjegjesise se dhenesit per 
mungesat apo neglizhencen (neni 20).

Me nenin 25 te Konventes, Qeveria e Kanadase caktohet si depozitare e 
kesaj Konvente, e cila mban detyren qe te njoftoje te gjithe shtetet nenshkruese te 
Konventes dhe anetaret e UNIDROIT, per çdo nenshkrim, ratifikim, hyrje ne fuqi 
apo terheqje nga Konventa.

4. Rendesia e miratimit te Konventes per lizingun financiar 
nderkombetar

Ekzistojne disa faktöre te ciiet i kane dekurajuar shtetet e tjera per te 
nenshkruar kete Konvente. Shume shtete nuk kane tregje te medha te lizingut 
nderkufitar. Fakti se shumica e nenshkruesve kane tregje te vogla te lizingut, 
sugjeron se ata e shohin Konventen si mjet te rritjes se pjesemarrjes se tyre ne 
industrine globale te lizingut. Megjithate, burime te industrise se lizingut raportojne 
se eksportuesit e tjere te sherbimeve te lizingut mbeten skeptike nga Konventa, 
pasi qe nje pjese e fitimit nga transaksionet e lizingut nderkufitar dukshem do te 
zvogeiohej shkaku i harmonizimit te ligjeve te tyre te lizingut dhe dispozitave 
tatimore.26
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Perveç ketyre faktoreve, skepticizmin e ka rritur edhe permbajtja e ve te 
Konventes. Vlerösohet, se kjo Konvente, mbron interesat e dhenesit dhe kjo eshte 
arsyeja se pse shume vende shprehen ende te rezervuara ne lidhje me te. 
Konkretisht, sipas kesaj Konvente dhenesi mund te lirohet nga pörgjegjösia pör te 
metat e objektit apo per vonesen e dergimit te tlj, gje qö ne mase te dukshme e 
prishe ekuilibrin midis palöve kontraktuese dhe shihet si mungese serioze e kesaj 
Konvente. Me kete nuk zbatohet ne menyre konsekuente parimi i parapare ne 
nismen e Preambules se Konventes, me te çilen parashihet: "ruajtja e ekuilibrit te 
drejte tö interesave ndermjet paleve ne transaksion". Qendrimin e ketillö, e 
arsyetojne me faktin se dhenesi ne transaksionin trepaiesh te lizingut financlar 
nderkombetar, eshte vetem financier, prandaj edhe nuk ka lidhje me pajisjen, 
cilesite dhe perdorimin e saj, por edhe sepse marresi kryesisht vete e zgjedh 
furnizuesin dhe pajisjen.

Edhe pse vetem nje numör i vogel shtetesh e kanö ratifikuar 
Konventen, ajo ka sherbyer si model ne nje numör te madh shtetesh gjate hartimit 
tö ligjeve te tyre nacionale per lizingun. Motivet kryesore per hartimin dhe 
miratimin e nje Konvente per lizingun nderkombetar ishin, inter alla: mungesa e 
ligjeve te posaçme ne shume vende, por edhe ekzistimi i ligjeve nacionale per 
lizingun, se jo rralle ato dinin te ishin te papershtatshem per transakcione 
nderkombetare; dallimet permbajtesore mes ligjeve nacionale per lizingun; por 
edhe se ligjet mund te ishin te shkruar ne gjuhe te cilat nuk njiheshin 
nderkombetarisht te kuptueshme. Miratimi i Konventes shihej si instrument i 
harmonizlmit qe do te jepte nje zgjedhje tjetör e cila do ishte neutrale per te dy 
palet e nje pune te lizingut ndershteteror, por edhe do te promovonte zhvillimin e 
lizingut nderkombetar düke eliminuar me kete rast te gjitha barrierat.

Shpejt u be e qarte se Konventa, nuk hoqi vetem disa pengesa pengesa 
ligjore te lizingut financiar nderkombetar dhe düke ruajtur nje ekuiliber te drejte tö 
interesave midis paleve ne transaksionet e shteteve pale, por ka shörbyer nö mase 
tö madhe si nje reference e rendesishme te shtetet gjate hartimit te ligjeve tö tyre 
tö para per lizingun.
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Abstarkt

S'ka dyshim se njerezit ndryshojne nga njeri tjetri ne aspektin fizik dhe 

psikologjik. Poashtu kane tipare krejt te ndryshme per sa i perket shendetit, 
inteligjences dhe ekuilibrit emocional.

Pabarazia eshte po aq e dukshme edhe ne pengesat e padrejtesite qe u 

behen grave. Kjo gjendje eshte prezente edhe sot e kesaj dite edhe perkundör 

faktit se femrat jane ata qe edukojne dhe formojne shoqörinö njerezore, prandaj 

rendösia e tyre padyshim eshe shume e madhe.

RendSsia e vleres sfi gruas eshte kuptuar shume vone dhe asnjehere nuk 

eshte vepruar siç e ka kerkuar nevoja. Asnjehere nuk eshte vâshtruar gruaja ne 

syrin e vertete, si qenie e barabarte njerezore. Gruaja kurdohere eshte guajtur si 

rrobereshe e meshkujve. Per shkak te dallimeve biologjike, grate kane qene ne 

pozite inferiore, te diskriminuara, te nençmuara dhe me pak te vleresuara.

Kjo gjendje ka terhequr vömendjen e mendimtareve te ndryshem dhe 

keshtu keto polemika rreth rregullimit te pozites se gruas jane futur ne spektrln e 

shkencave shoqerore. Pikerisht per kete, u paraqlt feminizmi i çili mund te 
cilesohet si levizje qö kerkon pikerisht kryerjen e ketyre ndryshimeve.
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Feminizmi - levizje qe lufton pabarazine gjinore si dukuri shogerore

S'ka dyshim se njerezit ndryshojne nga njeri tjetri si ne aspektin fizik 
ashtu edhe ne ate psikologjik. Poashtu kane tipare krcjt te ndryshme per sa i 
perket shendetit, inteligjences dhe ekuilibrit emocional.

Nje rryme e fuqishme e filozofisö perendimore thote se njerezit jane te 

barabarte sepse te gjithe jane qenie te arsyeshme. (G.Tinder, 1993, fq.58).

Ky problem perben nje nga shqetesimet me te medha te kohes sone. Me 

gjithe pörpjekjet qe jane bere ne shekuj pör barazi, pabarazia mbetet nje relitet i 
hidhur, fatkeqesisht prezent edhe ne kohe te sodit.

Pabarazia eshte po aq e dukshme edhe ne pengesat e padrejteslte qe u 
behen grave.

Ka edhe nje faktör tjeter qe na detyron t'i kushtojme ketlj problemi me 

teper vemendje nga ç'mund te benim ne rrethana te tjera, dhe ky eshte pozita e 
gruas. S'ka dyshim se gruaja nuk gezon barazi te plote me burrin. Por a duhet te 
jete keshtu?

Femrat si numer jane te barabarta me meshkujt. Duke qene keshtu 

perbejne gjysmen e njerezimit. Grate jane ata qe rrisin meshkujt, domethene 

edukojne dhe formojne shoqerine njerezore, prandaj rendesia e tyre duhet te jete 
shume e madhe.

Rendesia e vlergs sö gruas eshte kuptuar shume vone dhe asnjehere nuk 
eshte vepruar per te siç eshte dashur. Ajo asnjehere nuk eshte veshtruar si qenie e 

barabarte njerezore. Gruaja kurdohere eshte quajtur si rrobereshe e meshkujve.

Ne lidhje me retoriken dhe luften qe behet per te drejta t6 barabarta per grate, 

mund te thuhet pa hezitim se ideja e barazise mbetet akoma nje ide polemizisuese 
per shume shoqeri.

Per shkak te dallimeve biologjike te gruas dhe burrit, grate kane qene ne 

pozite inferiore, te dlskriminuara, te nençmuara dhe me pak te vleresuara. Femra 
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edhe pse fizikisht eshte me e dobet se mashkulli nuk do te thote se nuk duhet te 

jete e barabarte me mashkullin.

Aristoteli thote se grate jane Inferiore ndaj burrave. Gruaja duhet t'i bindet 
burrit. Heshtja eshte tipar i natyrshem i saj. Fushöveprimi i natyrshem i saj eshte 

shtepia, famllja, ku gjithashtu duhet te dominojö autoriteti i burrit, konsideronte ai. 

(H.Kollqi, 1997, fq.91)

Aristoteli e quante te pamundur pjesömarrjen e grave ne veprimtari te tilla si 

filozofla dhe politika, ku njeriu mund te realizonte plotösisht potencialin e tij. Ne te 

vertete, sipas tij, grate nuk mund te ishln te plota si njerez, dhe kjo ishte aq e 

qarte sa s'ia vlente as te diskutohej.

Edhe Rusoi i pranonte pikepamjet e Aristotelit se problemet e röndesishme te 

njerezimit, si ato qe kane te bejne me kombet e histerine, duhet te zgjidhen vetöm 

nga burrat. (G.Tinder, 1993, fq.77).

Pörkundör ketyre mendimeve, historia na meson per gra te shquara: 

sundimtare, shkencetare, shkrimtare, etj., ne te gjitha etapat e shoqerise 

njerezore. Numri i tyre ishte i vogel, ndersa arritjet e tyre, rendom, te perçmuara, 

mö pak tö hulumtuara, madje edhe nö kohön tene. Ato dolen nga anonimiteti, u 

emancipuan nö rrethana shume te veshtira.

Ne dime se secila grua mund te jete e diskriminuar dhe se ajo vjen si 

pasoje e roleve dhe pozitave jo tö barabarta shoqerore te cilat i kane meshkujt dhe 

femrat. Per kete, thuhet se diskriminimi i gruas nuk eshte problem personal i çdo 

gruaje, por eshte problem shoqeror dhe duhet te zgjidhet ne nivel te problemeve te 

pergjithshme tö cilat i hasim ne shoqeri ne jeten e pörditshme.

Diskriminimi eshte pjese e sistemit dhe shoqörise patriakale me te çilin 
gjinia mashkullore dominon dhe kontrollon gjlnlne femörore. Domethene, 

diskriminimi eshte fenomen shoqeror.

Dallimi per shkak te gjinise shenon nje nga format me te perhapura e me te 

shpeshta te diskriminimit. Ai i ka rrenjet thellö ne tradlte, ne religjion e ne moral 

dhe mbeshtetet ne pohimin se mashkulli dhe femra I kane vendet e percaktuara 
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qarte ne jete (femres i takon jeta pr/Vate-shtepia, femijet, familja, kürse mashkullit 
jeta publike-puna, kafeneja, politika, drejtimi i shtetit). (UNICEF, 2004, fq. 44)

Pabarazitö tradicionale ndermjet burrit e gruas nuk burojne nga thelbi i natyres 

njerezore. Ato perfaqesojne nje dhunim te natyres njerezore dhe shkaterrojne 

marredheniet e verteta ne jeten familjare.
Diskriminimi shumeshekullor i gruas dhe dhuna ndaj saj nga bota 

maskiliste, determinoi zvetnimin e natyres se gruas dhe tjetersimin e saj nga 
vetevetja. (H.Koligi, 2009, fq.26).

Me keto pikepamje te gruas dhe me indiferentizmin e saj ndaj gjendjes se 
tyre ne familje, ne pune dhe ne jete, ndikuan qe nocioni njeri te identifikohet me 
mashkullin, ndersa gruaja (e tjetersuar) te shnderrohet ne sherbetore te tij. 
(H.Koliqi, 2009, fq.26).

Paragjykimet dhe stereotipat qe kane njerezit rreth asaj se si 
duhet te duken e te sillen perfaqesuesit e gjinive te ndryshme jane pjese e edukimit 
te zakonshem tradicional dhe e modeleve tradicionale te marredhenieve ndermjet 
gjinive.

Per ndryshimin e kesaj pozite duhet ndryshuar struktura themelore e 

rendit shoqeror - per shembull: menyra e rritjes se femijeve, shpârblimi dhe ndarja 
e puneve brenda dhe jashte shtöpise.

Kjo ndodh ne instancen e fundit, nepermjet vertendergjegjesimit te thelle te 

shpirtit, ndergjegjes absolute. (R.Malnes & K.MIdgaard, 2007, fq.214)

Çeshtja e femres, pa marre parasysh ne ç'forme shtrohet, perben nje 
teme vazhdimisht aktuale ne te gjitha shoqerite. Kjo gjendje ka terhequr 

vemendjen e mendimtareve te ndryshöm dhe keshtu keto polemika rreth 
rregullimit te pozites se gruas jane futur ne spektrin e shkencave shoqerore.

Pikerisht köto diskriminime shekullore kane sjellur deri ne ngritjen e zörit 
te gruas dhe levlzjen e grave siç eshte edhe feminizmi. (M.Ivanovska, 2007, fq. 
20).

Me te vertete, çka don te thote ky term?
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Feminizmi eshte nje term mjaft i gjere qe kryesisht ka te beje me 

perpjekjet e grave oer liri dhe barazi dhe me realizimin e te drejtave dhe interesave 
te tyre.

Te drejtat e grave jane te drejta te njeriut - te drejta qe grate i gezojne 

per faktin e thjeshte, sepse jane qenie njerezore.

Shkeljet e te drejtave njerezore te gruas jane ne numer te madh. Keto ndodhin 

ne jeten e perditshme, por reflektojne si te padukshme, ose per shkak te traditave 

trajtohen si te zakcnshme.

Te drejtat e njeriut u referohen qenieve njerezore, pra u kushtohen dhe u 

garantohen sepse jane njerez, sepse meritojne te respektohen dhe nga ato nuk 

guxon te perjashtohet asnjeri. Ato posedohen universalisht nga te gjitha qeniet 

njerezore.

Te drejtat e njeriut paraqesin teresi. Ato vlejne çdokund dhe per çdonjerin, 
pa marre parasysh ngjyren, racen, gjinine, moshen, religjionin, pasurine ose 

mendimin. Ato bazohen ne vlerat universale morale: dinjitetin, lirine, barazine dhe 
drejtesine. Keto vlera e paraqesin idealin e njerezimit, por ato paraqesin edhe 

parime qe e rregullojne jeten e burrit, te gruas dhe te femijeve. (M.Tasheva ; 

S.Ristevska, 2002, fq. 14)

Me krijimin e idese per te drejtat njerezore te gruas dhe njeherit me 

vetedijesimin e gruas per keto te drejta, ne te vertete kuptojme se nje pjese e 

madhe e tyre nuk jane te realizuara. Arsyeja e mosdepertimit te saj ne zgjedhjen e 

problemeve shoqerore dhe mosdhenia e kontributit te duhur ne kete drejtim, rrjedh 

nga pozita qö i eshte dhene ne jeten shoqerore e jo nga natyra e saj dhe nga 

paaftesia e saj intelektuale.
Ajo lind e lire, me potenclale te njejta per t'u deshmuar si qenie individuale 

njerezore. Dikush tjeter ia uzurpon te drejtat e saj e ia imponon rroberine

Gruaja, si qenie njerezore llberotrope, parlmisht, synon lirine, 

emancipimin. Synon çlirimin nga te gjitha format e diskriminimit shoqeror. Synon 
arsimim dhe afirmim te saj ne karriere. Kjo eshte nje levizje per emancipim.
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Urla eshte domosdoshmeri. Por ne duhet te ndjekim rrugen qe çon ne nje 

rezultat te tüle dhe qe i jep kuptimin e vet. (Zh.Hersh, 1995, fq. 131)

Me pak fjale feminizmi mund te ciiesohet si nje levizje qe körkon pikerisht 
kryerjen e ketyre ndryshimeve.

Sipas levizjes feministe, grate duhet te çlirohen prej kufizimeve te shumta 
kulturore qe ato i lidhin me nje idenitet te ngurte shoqeror. (T.Gjuraj, 2003, fq,13)

Sipas tyre shoqeria nuk ka nevoje te transformohet, por t'i hape dyert per 
grate dhe te administrohet me drejtesi.

Emancipimi i gruas ne permasa me te medha, mori hov pikörisht nen 
ndikimin e levizjeve feministe, te cilat ndikuan jo vetem ne realizimin e te drejtave 
dhe interesave te gruas dhe ne ngritjen e rolit dhe röndesise se figures se saj ne 

shoqeri, por edhe ne emancipimin dhe interesat e mbare shoqerise. Parimisht, ato 

synonin lirine shoqerore dhe çlirimin e potencialeve intelektuale te tyre.

Me perpjekjet e grave, por edhe te shoqerise u arrriten rezultate te 
konsiderueshme ne arsimimin dhe ne emancipimin e gruas ne teresi. Megjithate, 
diskriminimi dhe skllaverimi shumeshekullor i saj, ende nuk arriten te tejkalohen 

plotesisht, sidomos ne rajone te varfera dhe patriarkale te botes. (H.Koliqi, 2009, 
fq-27)

Shkalla e emancipimit te femres eshte mase e natyrshme e emancipimit te 
pergjithshem. (H.Koliqi, 1998, fq.66)

Pabarazite ne mes meshkujve dhe femrave jane prezente edhe sot e kesaj 

dite edhe perkunder shume debateve qe behen ne mes sociologeve, politikaneve, 
gazetareve, shoqatave feministe.

Keto dallime gjallojne edhe perkunder shume konventave nderkombetare 
qe ndalojne diskriminimin edhe pse qeverite me ane te akteve legjislative bejne 
politike mosdiskriminimi ne baza gjinore.

Zhvillimi i te drejtave dhe pjesemarrja me e madhe e femrave ne arsim 

jane si pjese perberese e aktualizimit te çeshtjeve per te drejtat e njeriut dhe 
miratimit te nje numer te madh te konventave nderkombetare per 

mosdiskriminimin te cilat jane te bazuara ne Deklaraten universale te te drejtave te 
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njeriut te sjellur nga Asambleja e Pergjithshme e Kombeve te Bashkuara te 

10.12.1948. Qe nö nenet e para theksohen dy çdshtje tö cilat jane esenciale per 

poziten dhe ardhmörine e qytetarit nö çdo vend te botes: (H.Jashari, 2005, fq. 55)

1. Gjithnje qeniet njerezore lindin te lira dhe tö barabarta

2. Te gjithö mund t'i gezojne liritö dhe te drejtat pa asnjö dallım per nga 

raca.

Sot ne epoken e fetishizimit te te drejtave te njeriut, te revulocionit 

feminist, te barazise formale para ligjit (edhe ne arsim), femrat jane gjithnje 

inferiore nö shume fusha te jetös, sidomos ne politike dhe ne familje. Shpesh 

gruaja jeton nö boten e burrit. Prancaj lövizja feministe dhe perpjekjet aktuale 

kombetare e nderkombötare pör emanciplmin e plotö te gruas janö shume tö 

theksuara.

Emancipimi i gruas ka te bejö me çlirimin e potencialeve te saj, per ç'arsye 

duhet ndörgjegjesuar dhe krijuar kushte e hapesira te nevojshme. Nga kjo do tö 

rezultonte edhe solidariteti femeror qe nenkupton vetedijen se edhe ne i perkasim 

gjinise femerore dhe se duhet tlu japim mbeshtetje morale dhe t'i perkrahim 

femrat e diskriminuara, te behemi pjese e tyre, dhe ne kete menyre padyshim do 

te jepnim kontributin tone nö zhdukjen e kösajö dukurie negative qe padyshim 

eshte e padeshirur per te gjithö e ne fakt e demton rritjen e miröqenies sö 

shoqerise dhe familjes dhe privon gruan per te shpalosur aftesltö e saj ne sherbim 

te vendit dhe njerözimit.

Nga e gjithö ajo qö u potencua mö larte, mund te pörfundojmö se ne 
menyre imediate duhet ç'rrenjosur paragjykimet se femra eshte "mö pak se njeri", 

qytetare e rendit te dyte ose "gjinia e dyte", se femra eshte subjekt e jo objekt me 

qellim qe ti mundösohet dhe ti jepet shanse qe ajo ta döshmojö vetveten nö tö 

gjitha poretejetes. (B.Sauer; M.Rusi; F.Sela-Kastrati ; K.Metaj, 2009, fq.2O)
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Neve vertet na duhet emancipimi i femres dhe pjesemarrja e saj aktive ne 

te gjitha fushat e jetes, neve vertet na duhet edhe nje familje moderne ne kuptimin 
e plote te flales, por asnje prej ketyre nuk duhet bere artificialisht dhe ne menyre 
te sforcuar. (N.Gerguri, 2000, fq.3)

Vetem ne kete menyre mund te evoluajone mentalitetet nga e kaluara mbi poziten 
dhe rolin e femres ne shoqeri.

E ndertuar mbi raportet e barazise, familja do te fitoje shume, gje qe i ben 
te lumtur edhe meshkujt edhe femrat por edhe pasardhesit e tyre.

Porosia e Prof.Dr.Hajrullah Koliqit (2009, fq. 28) do te ishte: "Jo 
paragjykim gjinor, por prestigj njerezor. Jo standarde te dyfishta: Burre-grua, por 

standarde te njejta-njerezore. Jo skllaverim modern, por liri dhe dinjitet njerezor.

Gra! Ju mundeni dhe duhet ta ndryshoni boten". (H.Koliqi, 2009, 
fq.28)
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