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 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, farkl�l�klar�n� sürdürülebilirlik aç�s�ndan öne ç�karan 
bir üniversitedir. 
 
 Her defas�nda devlet ve özel sektörün yan� s�ra, STK’lar için de insan kayna�� yönetici, lider 
ve giri�imci yeti�tirmeyi misyon edinen bir üniversite oldu�unu vurgulayan ÇOMÜ; gerçekle�tirdi�i 
etkinliklerle bunu kan�tlamaktad�r. 
 
 STK’larla ilgili kongrenin yedinci kez düzenlenmi� olmas� bunun en çarp�c� kan�t�d�r. 
 
 Daralt�lm�� misyonla çal��an STK’lar önemli ba�ar�lara imza atmaktad�rlar. Daralt�lm�� 
misyon, sorunlara ya da hedeflere do�rudan odaklanma olana�� vermektedir. Genel misyonlarla 
çal��an kurumlarla mukayese edildi�inde STK’lar�n bu konuda üstünlükleri vard�r. Bu nedenle, 
STK’lar misyonlar� ba�lam�nda kategorize edilmektedirler. Çevre STK’lar�, E�itim STK’lar�, 
Kalk�nma STK’lar�, Yoksullukla Mücadele STK’lar� vb. Bu misyonlardan daha dar STK’lar da 
bulunmaktad�r. 
 
 2004 y�l�nda ilkini düzenledi�imiz STK’lar kongresinin yedincisini gerçekle�tirmek oldukça 
anlaml�d�r. Bu y�lki tema “hay�rseverlik” olarak belirlenmi�tir.  
 
 Bildirilerin büyük bir ço�unlu�u hay�rseverlikle ilgili oldu�u gibi; panellerin birço�u da 
hay�rseverlik eksenlidir.  
 
 Bu y�lki kongrenin planlan�p gerçekle�tirilmesinde de anlaml� katk�lar al�nm��t�r. Dönem 
ba�kanl���n� Biga �.�.B.F. ��letme bölümü Ö�retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayten AKATAY üstlenmi�tir. 
Kendisini ba�ar�l� çal��malar�ndan dolay� kutluyorum. 
 
 Kongreyi düzenleyen fakülte olarak Biga �.�.B.F. Dekan� Say�n Prof. Dr. Kaz�m K�RT��’i de 
kutluyorum. 
 
 Bu y�lki kongreye de anlaml� katk�lar veren Biga Belediye Ba�kan� Say�n Mehmet ÖZKAN’a 
içtenlikle te�ekkür ederim. 
 
 Kongre dönem ba�kan�na anlaml� yard�mlarda bulunan Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ’a, 
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ERKAN’a te�ekkür ediyorum. 
 
 Kongrenin sosyal faaliyetlerini destekleyen Çanakkale Rotary Klüp Dönem Ba�kan� Ahmet 
�ekip GÜNAY’a te�ekkür ediyorum. 
 
 Eme�i geçen herkese te�ekkür ediyor, kongrenin ba�ar�l� geçmesini diliyorum. 
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Dünyada ülkeler aras� s�n�rlar�n gittikçe azald���, dünya nüfusunun artt���, ihtiyaçlar�n 

s�n�rs�zca fazlala�t��� ve insan refah�n�n ön planda tutuldu�u bir dönemi ya�amaktay�z. Geli�mekte 
olan ülkeler ve az geli�mi� ülkeleri, geli�mi� ülkelerle k�yaslad���m�zda, Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n 
(STK) say�lar�n�n geli�mi� ülkelerde oldukça fazla oldu�unu, ülke yönetiminde büyük bir etkiye 
sahip olduklar�n�, çok farkl� konularda kurulduklar�n� ve önemli bir k�sm�n�n finans bak�m�ndan 
ba��ms�z olduklar�n� görmekteyiz. Demokratikle�me ve bireylerin seslerinin duyurulmas� sürecinde 
sa�lam temellere dayal� ve çok kat�l�ml� sivil toplum kurulu�lar�n�n ülke yönetimindeki toplumun 
beklentilerine katk�s�n�n büyük bir öneme sahip oldu�unu söylememiz mümkündür. Toplum, 
i�letmeler, yönetim aras�ndaki ileti�imleri beklenen noktalara çekmek için STK’lar�n üstlendi�i 
görevin ilgililerce görmezlikten gelinmesi; bir ülkenin kalk�nmas�nda önemli gecikmelere sebep 
olabilecektir. Zira, istatistikti verilere bak�ld���nda STK’lar ve ülke geli�mi�li�i aras�ndaki ili�kiye dair 
verileri görmek mümkündür. 
 

�çinde bulundu�umuz küresel dünyada, talep ve beklentilerdeki h�zl� de�i�imlerin ekonomik 
ve sosyal yap�y� etkiledi�i görülmektedir. Bu de�i�im, toplumsal sorunlara uzun vadeli ve faydal� 
çözümler bulmak için aktif bir süreci ba�latan Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n (STK), sürecin önemli 
bir dinami�i haline gelmesini sa�lam��t�r. STK’lar bu çerçevede sadece, hükümete sunabilece�i 
hizmetleri sunmazlar; ayr�ca politika-stratejilerin olu�turulmas� ve bunlar�n olu�umunda da 
belirleyici rol oynarlar. Sa�l�k, e�itim, insan haklar�, ekonomik kalk�nma, bar�� gibi pek çok 
toplumsal konu ile mücadelede art�k STK’lar�n konumu tart���lmaz bir hale gelmi�tir. Kamu ve özel 
sektörün yan�nda üçüncü sektör olarak kabul edilen bu sivil toplum platformlar�n�n say�s� gün 
geçtikçe artmakta, al�nan kararlarda STK’lar�n daha fazla söz sahibi olmas� gündemde yer 
almaktad�r. Ulusal ve uluslararas� düzeyde sorunlara çözüm bulunmas�, çat��ma ve 
anla�mazl�klar�n çözülmesi gibi konularda STK’lar önemli roller üstlenmeye ba�lam��t�r. 
 

Bir dünya üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde pek çok akademik ulusal ve uluslararas� 
organizasyona imza atan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ara�t�rma, yay�n ve etkinlikleri 
ile öne ç�kan Biga �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi, müfredat�na dahil etti�i STK konulu dersleri 
ile konuya verdi�i önemi aç�kça göstermektedir. Daha önce gerçekle�tirdi�i alt� STK Kongresi’nden 
elde etti�i deneyim ve birikimle, bu y�l VII.si düzenlenecek olan Sivil Toplum Kurulu�lar� 
Kongresi’nin temas� “Hay�rseverlik” (Philanthropy) olarak belirlenmi�tir. 
 

�nsanl���n ba�lang�c� ile ortaya ç�kt��� varsay�lan “Hay�rseverlik” kavram�, Ortaça� 
Avrupas�’nda meydana gelen salg�nlar�n ard�ndan, özellikle dinsel kurulu�lar taraf�ndan yoksullara 
yönelik olarak gerçekle�tirilen yard�mlar sürecinde sistematik bir yap�ya bürünmü�tür. Zamanla bu 
dinsel hay�rseverlik misyonu devletin bir fonksiyonu haline gelmi�, 19. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren 
de i�letmeler karlar�ndan bir k�sm�n� sa�l�k, e�itim, bar�� ve bilimsel ara�t�rma gibi konularla hay�r 
i�leri için harcamaya ba�lam��t�r. Günümüzde küresel bir boyut kazanm�� olan hay�rseverlik 
konusunun sosyal dönü�üme ayak uydurarak geli�mesi, uzun vadede sosyal adaleti sa�lamak 
amac�yla toplumsal düzeyde projeler olu�turarak uygulamaya geçebilecek etkili giri�imcilerin ve 
STK’lar�n varl���na ba�l�d�r. Bu çerçevede, VII. STK Kongresi’nde hay�rseverlik konusunun, STK’lar 
üzerinden irdelenmesi anlaml� olacakt�r. 
 

Kongre organizasyonu s�ras�nda, fakültemiz içinde ve d���nda sürdürdükleri yo�un ve titiz 
çal��malar�yla kongrenin verimli ve ba�ar�l� �ekilde gerçekle�tirilmesini sa�lamak için deste�ini ve 
yard�m�n� esirgemeyen herkese te�ekkürlerimi sunar, kongrenin ilgili tüm taraflara yarar 
sa�lamas�n� dilerim. 

21 Ekim 2010 - ÇANAKKALE  
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Özet 
Geleneksel ve modern toplumun hay�rseverli�e verdi�i anlamlar birbirinden farkl�d�r. Geleneksel 
toplumda hay�rseverlik, “günahlardan ar�nman�n bedeli” ya da “Tanr�n�n r�zas�n� kazanmak” için yap�lan 
toplumsal bir davran�� olarak görülürken, modern toplum kuramc�lar�na göre bir iman�n gere�ini yerine 
getirmek için ba�ka insanlara yard�m etmek hay�rseverlik de�il, bencilliktir. Bu çal��mada, geleneksel ve 
modern toplumun hay�rseverlik ölçütlerinin kar��la�t�rmal� olarak incelenmesi amaçlanm��t�r. 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Toplum, Modern Toplum, Ayd�nlanma Felsefesi, Hay�rseverlik, 
Özgecilik, Sadaka 

 
TRADITIONAL AND MODERN SOCIETY FUNDAMENTAL THEORETICAL COMPARISON OF PH�LANTHROPY 

UNDERSTANDING 
Abstract 
Traditional and modern society has given to charity are different meanings. Traditional community 
philanthropy, "sanctify the price of" or "God's good pleasure to win for" the social behavior to be seen, 
the modern social theorists according to the faith need to fulfill other people to help the charity, not 
selfishness is. In this study, traditional and modern society as a charitable purpose was to investigate 
the comparative criteria. 
Key Wors: Traditional Society, Modern Society, The Enlightenment Philosophy, Philanthropy, Altruism, 
Charity 
 

 Giri� 
Klasik ve ça�da� sosyolojide geleneksel ve modern toplum ayr�m�na dayal� tarih felsefeleriyle s�kl�kla 

kar��la��lmaktad�r. Karl Marks’�n “feodal ve kapitalist” toplum tipolojisi Ferdinand Tönnies’in “cemaat ve 
cemiyet” toplumu, Auguste Comte’un “teolojik-metafizik-pozitivist a�amalar�”, Durkheim’in “mekanik ve 
organik” dayan��ma biçimleri, Max Weber’in “despotik ve ak�lc�” ili�kiler ya da Robert Redfield’in “köy-�ehir” 
ayr�m� geleneksel ve modern toplum aras�nda yap�lan ba�l�ca sosyolojik  kar��la�t�rmalard�r. Bu 
kar��la�t�rmalarda geleneksel toplum, “insan ili�kilerinin dinsel ve geleneksel de�erlerce biçimlendirdi�i 
toplum biçimi” olarak tan�mlan�rken, modern toplum “bireysellik ve ak�lc�l�k” de�i�kenleriyle aç�klan�r. 
Modernizm konusuna e�ilen klasik ve ça�da� sosyoloji kuramlar�na göre sanayi ve i�bölümüne dayal� 
kentle�me süreci, geleneksel de�erlerin toplumsal ili�kiler sistemi içindeki belirleyici önemini azaltmaktad�r. 
Sanayile�menin toplum içinde geleneksel de�erlerin yerini küçültü�ü yönündeki saptamay�, yeryüzündeki 
bütün toplumlar aç�s�ndan geçerli buluyoruz. Her toplumun kültürel ya da ekonomik biçimleni�i birbirinden 
farkl�l�klar göstermekle birlikte, geleneksel ve modern toplum ayr�m� bütün toplumlar için ortak nitelik ta��yan 
evrensel bir süreçtir.        

Hay�rseverlik, sosyoloji literatüründe özgecilik kavram� kapsam�nda de�erlendirilmektedir. Sosyoloji, 
sosyal psikoloji ve psikolojinin bilimsel literatüründe s�kl�kla kullan�lan özgecilik, Maner, Matthew ve Gailliot 
(2006:347-358) taraf�ndan aç�kland��� gibi, gereksinimi olan bir kimseye gönüllü olarak, ödül ya da kar��l�k 
beklemeksizin yap�lan yarar sa�lay�c� davran�� olarak tan�mlanmaktad�r. Benzer deyi�le özgecilik davran��� 
genel olarak yard�m edicilik niyeti üzerine oturmakla birlikte, onun belirleyici ölçütü, ihtiyac� olan bir kimseye 
herhangi bir kar��l�k ya da ç�kar beklentisi  gözetmeden yard�m etmektir. Bu ba�lamda, Carlo ve Randall 
(2002:31-44) taraf�ndan belirtildi�i gibi, toplumsal çevresi taraf�ndan iyi biri olarak tan�nmak amac�yla; 
gelecekte kendisine de yard�m edilmesini ya da vergi indirimleri yap�lmas�n� isteyerek yard�msever 
davran��larda bulunmak, yap�lan yard�m�n büyüklü�ü ne olursa olsun özgecilik kavram�n�n anlam�n� 
aç�klamamaktad�r. Geleneksel ve modern toplumun hay�rseveli�e verdi�i anlamlar, birbirinden kesin 
çizgilerle ayr�lmaktad�r. Öyle ki, geleneksel toplumun hay�rseverlik olarak de�erlendirdi�i toplumsal bir 
davran��, modern toplum kuramc�lar� aç�s�ndan bencillik olarak yorumlanabilmektedir. Geleneksel ve modern 
aras�nda bir geçi� a�amas�nda bulunan toplumlarda ise modernizmin hay�rseverli�e verdi�i anlam henüz 
yeterince anla��labilmi� de�ildir.  



HAYIRSEVERL���N TAR�HSEL VE KAVRAMSAL GEL���M� I  

VII. ULUSLARARASI STK’LAR KONGRES� 

2

A�a��daki bölümde, geleneksel ve modern toplumun hay�rseverlik de�i�kenini yorumlay��lar� 
aç�s�ndan kar��la�t�r�lmas�na yer verilmi�tir. Yap�lan kar��la�t�rma, bütünüyle literatür taramas�na dayanan 
betimsel bir ara�t�rma niteli�i ta��maktad�r. Geleneksel toplumdaki ki�isel ve kurumsal ili�kiler genellikle din 
kurumuna dayanmaktad�r. Bu nedenle geleneksel toplumun hay�rseverlik ölçütlerini belirlemek için 
H�ristiyanl�k, Yahudilik ve Müslümanl���n temel esaslar�n� içeren kitaplar�n hay�rseverlikle ilgili ayetleri 
inceleme konusu yap�lm��t�r. Modern toplumdaki hay�rseverlik anlay���n�n kuramsal çerçevesinin ise 18. 
yüzy�l Ayd�nlanma dü�ünürleri taraf�ndan olu�turuldu�u bilinmektedir. Buradan yola ç�karak, modern 
toplumun hay�rseverli�i yorumlay���nda, Ayd�nlanma dü�ünürlerinin konuyla ilgili kuramsal yakla��mlar� bir 
kar��la�t�rma ölçütü olarak kabul edilmi�tir.     

1. Geleneksel Toplumda Hay�rseverlik Anlay���n�n Kuramsal Temelleri 
Bat� toplumlar�nda 5.yy’dan 15.yy’a kadar toplum ve devlet ya�ant�s� din kurumuyla 

temellendirilmi�tir. �slam toplumlar�nda ise  özellikle 12. yüzy�ldan sonraki dönem, dinin toplum üzerindeki 
etkisinin giderek güçlenmeye ba�lad��� bir tarihsel süreci içerir. Bu dönemde geleneksel toplum ya�ant�s�n� 
belirleyen temel ö�e din kurumudur. Örnek olarak, siyasal iktidarlar�n “me�ruiyet” temeli din kurumunca 
sa�lanm��t�r. Hukuk kurallar� dinsel niteliktedir. Dinsel ve mezhepsel kimlikler toplumsal ili�kilerin belirleyicisi 
durumundad�r. Ahlak ölçütleri ise kaynaklar�n� din kurumundan al�rlar. Ahlak�n belirleyicisi imand�r. 
Geleneksel toplumda bir toplumsal davr 

an��, imana uygunlu�u ölçüsünde ahlakl� kabul edilebilir.  
Geleneksel toplumda bir ahlak ölçütü olarak görülen hay�rseverlik, dinsel bir ö�e olan sadaka 

kavram�na dayanmaktad�r. Sadaka, Türk Dil Kurumu Sözlü�ünde “Yoksullara ve gereksinimi olanlara, 
dilenciye yap�lan yard�m” olarak tan�mlanmakla birlikte, bütün dinlerde emredilmi�tir. Tevrat’ta, “Kendi 
olanaklar�n do�rultusunda hay�rseverlik yap” emri bulunmaktad�r. H�ristiyanl�kta sadaka vermek, 
günahlardan ar�nman�n bedeli olarak görülmektedir. Kuran’da Bakara, Nisa, Tevbe, Yusuf, Ahzap, Hadid 
surelerinin çe�itli ayetlerinde sadaka “Allaha verilen bir söz”, “Allah yolunda yap�lan iyilik görevi” olarak 
geçmektedir. Al-i �mran suresinin 92. ayetinde “Sevdi�iniz �eylerden sadaka vermedikçe cennete 
giremezsiniz”, el-Hac suresinin 77. ayetinde ise “Hay�r i�leyiniz ki, kurtulabilesiniz” hükümleri bulunmaktad�r.  

18. yüzy�l öncesi geleneksel �slam toplumlar�nda hay�rseverlik ili�kileri vak�flar yoluyla 
kurumsalla�m��t�r. Vak�flar, “Allah r�zas�n� kazanmak için zengin kimseler taraf�ndan kurulan ve menfaati 
bütünüyle ihtiyaç içinde bulunanlara tahsis edilen kurumlard�r” (KAZICI, 1996:184). “Durdurmak”, “al�koymak” 
anlam�na gelen vakf�n temeli; “dünyan�n geçici oldu�u”, “her canl�n�n ölümü tadaca��”, “dünyan�n ahirette 
hasad� al�nacak bir tarla oldu�u”, dolay�s�yla öbür dünyada dev�irilmesine imkan verecek olan�n da hayri 
hizmetler yapmak ve kal�c� kurumlar açmak oldu�u dü�üncesidir (BAYY���T, 2001:60). Geleneksel toplumda 
hay�rseverlik ili�kilerinin kurumsalla�acak ölçüde güçlü olmas�,  modern toplum öncesinde yoksul ya da 
gereksinimi olanlara yard�m etmenin yüksek bir de�er olarak görüldü�ünü gösterir. Bununla birlikte dikkat 
isteyen nokta, geleneksel toplumda hay�rseverlik eyleminin dinsel bir emir ya da ö�ütle yap�l�yor olmas�d�r. 
Ba�ka bir deyi�le geleneksel toplumda yoksullara yard�m eden, okullar, camiler, yollar yapt�ran zengin bir 
kimseyi bu eyleme yönlendiren öncelikli güdü, “uhrevi” (dünya d���, ahirete dönük) bir beklentidir. 
Hay�rseverlik, “ahirette kar��l���n� almak için” ya da “kurtulmak” için ö�ütlenmektedir. Sadaka veren bir 
mümin hem iman�n�n bir gere�ini yerine getirmekte, hem de kendi kurtulu�unu güvenceye almaktad�r. 
Böylelikle geleneksel ili�kiler sisteminde sadaka veren ki�inin hay�rseverli�inin öncelikle o ki�inin kendi 
kurtulu�una dönük oldu�u söylenebilir.  

2. Modern Toplumdaki Hay�rseverlik Anlay���n�n Felsefi Temelleri 
�nsan�n bencil bir do�as� bulundu�u ve bu nedenle üstün otoritelerin emirleriyle yönetilmesi 

gerekti�ini ileri süren Thomas Hobbes’un bireyci ahlak felsefesine tepki olarak geli�en en güçlü ak�m, 18. 
yüzy�lda Francis Hutcheson taraf�ndan temsil edilen �skoç Ayd�nlanmas� olmu�tur. Hutcheson, modern 
toplumdaki ahlak ölçütünü “çok say�daki insan için en büyük mutluluk verebilmek” olarak tan�mlarken, ahlak 
ve ahlaki bilginin Tanr�’ya ve ilahi vahye dayand�r�lamayaca��n� kan�tlamay� amaçlar. Hutcheson’a göre 
hay�rseverlik, insan varl�klar�n�n, ba�ka insanlar�n mutlulu�unu, türde�lerinin iyili�ini, yaln�zca kendi iyilik ve 
mutluluklar� için bir araç olarak de�il, fakat kendi içinde bir amaç olarak istemeleridir (CEV�ZC�, 2008:45). 
Öyle ki, Hutcheson’dan etkilendi�i aç�kça görülen Alman Ayd�nlanmas�n�n öncüsü �mmanuel Kant, 
kendisinden önceki bütün ahlaklar�, bir ç�kar gözettikleri, bir yarar dü�üncesinden yola ç�kt�klar� için eksik 
bulur. Kant’a göre toplumsal ili�kiler sistemi içinde bir “ahlaksal de�er”in ölçütü, bu davran���n ç�kar ya da 
korku gözetmeden bir ödev olarak yap�lmas�d�r. Kant’a göre dünyada ya da “öbür dünya”da kavu�ulacak bir 
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mutluluk umuduyla davran��larda bulunulmas� iyilik kavram�n�n içeri�ini olu�turamaz (KANT, 1980:91-98). 
Kant, bireyi özerk bir varl�k sayarak, ahlak�, özerk bireyin ne d��sal �artlar�n zorlamas�yla ne de dini 
akidelerin bask�s�yla olu�an; sadece ve sadece bireyin özerkli�ine b�rak�lan bir alan olarak de�erlendirmi�tir.  

Ahlak�n bireye d��ardan gelen bask� ya da ö�ütlerle kazand�r�lamayaca�� yolundaki kuramsal 
yakla��mlar�n güçlü izleri Kant’�n ça�da�� Frans�z Ayd�nlanmac�s� Adrien Helvetius’ta da görülür. 
Helvet�us’un fark�, “insan do�as�”n�n “kendini sevme” ya da “öz ç�kar”a dayal� bir yap�s�n�n oldu�unu öne 
sürmü� olmas�d�r. Bununla birlikte Helvetius’a göre politik despotizm ve dinsel ba�nazl�k e�er köklü 
reformlar� engellemezse, e�itim sistemi insan do�as�n� s�n�rs�zca dönü�türebilecektir. E�itim sistemi, 
insanlar� bencillik ya da özç�kar duygular�ndan hay�rseverlik ya da di�erkâml�k yönünde 
de�i�tirebilecektir(CEV�ZC�, 2008:206). Bununla birlikte Helvetius’a göre e�itim sistemiyle yayg�nla�an yeni 
hay�rseverlik anlay���, dinsel ve politik ö�ütlere de�il, bireyin ki�isel denetimine, vicdan�na 
dayand�r�lmaktad�r.  Bir di�er 18. yüzy�l Ayd�nlanmac�s� Denis Diderot ise hay�rseverlik ya da iyilik yapma 
e�iliminin din ve gelenekten ayr�, ki�isel bir sorun oldu�u yönündeki kuramsal yakla��m�n� a�a��daki 
cümleleriyle belirtmektedir: 

“Bu ölümlü dünyada bizim pay�m�za dü�en �ey, bizden sonrakilere eskiden oldu�undan fazla ���k ve 
refah b�rakmak; geçmi�ten bize kalan miras� artt�rmakt�r. Çevremizdekilere, bütün yol arkada�lar�m�za 
elimizden geldi�i kadar iyilik etmek, onlar� elimizden geldi�i kadar �zd�raplardan kurtarmak için çal��mal�y�z. 
�yilik her�eyden üstündür. Çal��ma ve iyilik, i�te benim iman�m�n iki dire�i. Ben de Holbach kadar sonsuzlukla 
ilgili de�ilim, ama hiç mi hiç. Dünya ne zaman ve kim taraf�ndan yarat�lm��t�r? Öldükten sonra nereye 
gidiyoruz, ne olaca��z? Sizin birinci derecede önem verdi�iniz bu problemler, benim gözümü k�rpmama bile 
engel olmuyor. Yüzlerce, binlerce yüzy�ldan beri kimse, halletmek �öyle dursun, bunlara biraz ���k bile 
serpmemi�tir. O halde Allah, ruh, ahiret gibi �eylere ne inan�r�m, ne de bunlar� inkar ederim. Bu sorunlar� 
ortadan kald�r�r�m, içinde bulundu�umuz ya�ama gözlerimi çeviririm ve t�pk� Spinoza gibi öbür dünya ve ölüm 
üzerindeki bütün dü�ünü�leri faydas�z, bo� ve tüketici bir i� sayar�m” (D�DEROT, 1998:114). 

19. yüzy�l klasik sosyologlar�, din ve ahlak� birbirinden ay�ran 18. yüzy�l felsefe yakla��mlar�ndan 
güçlü biçimde etkilenmi�lerdir. Klasik sosyologlar�n Ayd�nlanma felsefesinden esinlenen özgecilik anlay���, 
din ya da gelenekten ba��ms�z bir “toplumcu ahlak” olu�turma denemesi olarak görülebilir. Robert B�erstedt 
taraf�ndan belirtildi�i gibi, bu yüzy�l�n sosyal dü�ünürleri toplumun incelenmesiyle ilgilenen sosyal bilimciler 
de�il, büyük ölçüde insanl���n yarar� için toplumu daha iyiye götürmeyi amaçlayan ahlak bilimcileriydiler 
(B�ERSTEDT, 1990:18). Bununla birlikte ilk sosyologlar�n kuramsal yakla��mlar�, modern toplumdaki 
hay�rseverlik anlay���n�n sosyolojik temellerini olu�turmaktad�r. A�a��daki bölümde ilk sosyologlar�n 
toplumsal ili�kiler sistemi içinde özgecili�i nas�l konumland�rd�klar�n� inceleyece�iz.   

3. Modern Toplumdaki Hay�rseverlik Anlay���n�n Sosyolojik Temelleri 
Özgecilik davran���, 19. yüzy�l klasik sosyologlar�n�n öncelikli ilgi alanlar�ndan birisini olu�turmu�tur. 

Bunun nedeni, K�ta Avrupas� ve özellikle Bat� Avrupa’da 17. yüzy�ldan sonra h�zlanan ve 18. yüzy�lda 
Frans�z Devrimiyle doru�una ula�an h�zl� toplumsal de�i�im sürecidir. Genel olarak modernle�me sürecinin 
yaratt��� h�zl� toplumsal de�i�im, kaç�n�lmaz olarak sosyal de�erlerde ve insan ili�kilerinde eskiye göre çok 
h�zl� ve köklü ayr�mla�malar�n ya�anmas�na neden olmu�tur. Nüfus art���, kentle�me ve i�bölümüne ba�l� 
olarak geleneksel cemaat duygular� ve yard�mla�ma ili�kileri resmi, dolayl� ve bireyci ili�kilere dönü�mü�tür. 
Bu noktada özgecilik davran���, 19. yüzy�la özgü toplumsal bir ikilemin sonucu olarak sosyolojinin gündemine 
girmi�tir. Bu ikilem �öyle özetlenebilir: Nüfusun h�zl� art��t�, rekabete dayal� yeni ekonomik sistem, i�bölümü 
ve kentle�me hiç ku�kusuz olarak bireylerin temel ç�karlar�n� farkl�la�t�racakt�r. Buna kar��n sosyo-ekonomik 
yap�daki de�i�imlerin  k�sa dönemde toplumsal birli�e ve daha sonra 19. yüzy�l�n ba�l�ca gündemini 
olu�turan ulusla�ma sürecine olumsuz etkilerinin önlenmesi gerekmektedir.  

Modern toplumda geleneksel ili�kilerin gev�emesine kar��l�k, toplum üyelerinin birbirleriyle olan 
birle�tirici ba�lar�n� korumalar�, ya�amsal bir zorunluluk olarak görülmektedir. Çünkü Peter Berger taraf�ndan 
belirtildi�i gibi herkesin toplumsal yard�mseverlik duygular�ndan uzakla�arak sadece kendi bireysel ç�kar�na 
odaklan�p çevreden izole oldu�u toplumlarda kendi ba��na hareket eden atomlar�n düzensizli�i 
görülmektedir. Böylesine bir düzensizli�in sonu ise toplumsal çözülmedir (BERGER, 1993). Bu noktada ilk 
sosyologlar olarak kabul edilen Comte ve Durkheim’�n özgecilik davran���n� ortak bir de�i�ken olarak ele 
almalar� ve özgecili�in yayg�nla�t�r�lmas�n� ya�amsal derecede önemli görmeleri kolayl�kla anla��labilir. 
Özgecilik, Comte ve Durkheim’a göre modernle�menin yaratt��� h�zl� toplumsal de�i�im sürecinde insanlar� 
birle�tiren ve toplumsal çözülmeyi önleyen sosyal bir de�er  niteli�i ta��maktad�r. Comte’dan sonra gelen 
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Georg Simmel ve Ferdinand Tönnies ise modern toplumda geleneksel de�erlerin zay�flad���na dikkat 
çekmi�ler, bununla birlikte modern toplumda özgecili�in yeri ve içeri�i konusunda belirgin bir kuramsal 
yakla��m geli�tirmemi�lerdir.  

Comte ve Durkheim gibi klasik sosyologlar�n kuramsal incelemeleri öncelikle modernle�menin 
“özgecilik” ve “bencillik” gibi birey-toplum ili�kisi ba�lam�nda de�erlendirilebilecek de�i�kenler ile olan ili�kisi 
üzerinde odaklanm��t�r. Örnek olarak söz konusu ilk sosyologlar�n en temel ortak de�i�keni “özgecilik” 
olmu�tur. Özgecilik kavram�yla ilgili olarak Comte’un en büyük kayg�s�, 18. yüzy�l Avrupas�nda modernizmle 
birlikte yükselmekte olan a��r� bireyci e�ilimleri yok edebilecek birle�tirici bir toplumsal ahlak olu�turmakt�r. 
Özgecili�in bireyleri ve toplumsal kurumlar� birbirine ba�layan bir tutkal görevini yürüttü�ünü belirten Comte’a 
göre modernle�meyle birlikte insanl���n ya�am�� oldu�u toplumsal çalkant�lar�n ve buhranlar�n temelinde 
bencilik bulunmaktad�r (COMTE, 2001). Modernle�menin toplumsal sonuçlar�na ili�kin benzer içerikli 
de�erlendirmeler Durkheim’da bu kez daha vurgulu biçimde görülür. Durkheim’e göre özgecilik, bir toplumda 
ahlaki düzenin ve buna ba�l� olarak toplumsal düzenin temel kaynaklar�ndan birisidir. Öyle ki, Fransa’da 
toplumsal düzensizliklerin, intiharlar�n ve suç oranlar�n�n yayg�nla�t��� dönemler; özgecilik ba�lar�n�n ortadan 
kalkt��� ve köksüz bir bireycili�in yayg�nla�t��� dönemlerdir (DURKHE�M, 1992). 

Burada dikkat isteyen nokta, modern toplum kuramlar�ndaki özgecilik anlay���n�n dinsel ya da 
geleneksel belirleyicilerden uzakla�m�� olmas�d�r. Modern toplum kuramc�lar�, özgecilik davran���n�n amac�n� 
dinsel ö�ütlere dayand�rmazlar. 18. ve 19. yüzy�l kuramc�lar�nda özgecilik davran���n�n amac� dinsel ö�ütlere 
uygun davranmak de�il, bütünüyle insanl�k ve toplumdur. Özgeci insan Tanr�sal vahye uygun davranmak 
istedi�i için de�il, topluma ve insanl��a yararl� olmak istedi�i için özgecidir. Böylelikle modern toplumdaki 
özgecilik anlay���, insan�n ahlaki eyleminin amac�n�n “öbür dünyada” kavu�aca�� mutluluk oldu�unu ileri 
süren 5. yüzy�ldaki Aziz Augustinus ve 11. yüzy�ldaki Aziz Anselmus’un ahlak felsefelerinden derin farkl�l�klar 
gösterir. 

Bu noktada ak�llara “modern toplum kuramc�lar�n�n geleneksel toplumun hay�rseverlik anlay���na 
nas�l bakt�klar�” sorusu gelmektedir. Auguste Comte, Kant’a benzer bir yakla��m içinde, geleneksel toplum 
insan�n�n ahlak anlay���n� “bencil” olarak de�erlendirmektedir (COMTE, 1952:21). Çünkü bir iman�n gere�ini 
yerine getirmek için yap�lan özgecilik, öncelikle ki�isel kurtulu�u amaç edinmi�tir. Ba�ka bir deyi�le metafizik 
bir ö�ütle özgecili�e yönelen bireyin hay�rseverli�i, insanl��a ve topluma de�il, öncelikle kendisine yöneliktir. 
Comte’un önerdi�i “insanl�k dini” ise “ba�kas� için ya�amak” ilkesi üzerine kurulmu�tur. Comte, özgecilik 
davran���nda sevgi ve iman aras�nda bir kar��la�t�rma yaparak, sevginin imandan kesinlikle üstün olmas� 
gerekti�ini ileri sürer. Özgeci davran��lar�m�z� belirleyen ölçüt iman de�il, topluma ve insanl��a duyulan 
sevgidir. �nsanl��� en büyük güç olarak gören “insanl�k dini”ne göre tüm do�aüstü ba�lar�ndan kurtulmu� olan 
insanl�k, sonunda kendisine büyük bir inançla ba�lanacakt�r (COMTE, 1952:29). Özgeci davran��larda din ve 
gelene�in emirlerini de�il, “insanl���n ve toplumun mutlulu�unu öngörmek” yönündeki kuramsal yakla��mlar 
Durkheim’da da görülebilir. Durkheim, özgecilik davran���nda dinden ya da gelenekten ba��ms�z olarak 
bireye tam anlam�yla bir özgür seçim hakk� tan�maktad�r. Birey toplumsal davran��lar�n� d��ardan gelen 
ahlaki emirlere göre de�il, öncelikle kendi içindeki insanl�k ve toplum sevgisine göre düzenlemelidir 
(T�MUÇ�N, 1994:703).   Toparlarsak, 19. yüzy�l toplum kuramc�lar�, geleneksel ili�kilerin gev�emesinden 
sonra toplumsal ili�kiler alan�nda olu�an bo�lu�u görmü�ler ve özgecili�in yayg�nla�mas�n� toplumsal bir 
zorunluluk olarak savunmu�lard�r. 
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Özet 
Sosyal sermaye, toplumun temelini olu�turan ve bireylerin ortakla�a hareketini kolayla�t�ran bir 
kavramd�r. Bu kavram, toplumun etkinli�ini artt�ran; güven, normlar ve sosyal a�lar gibi unsurlar� 
kapsamaktad�r. Sosyal sermaye, bir toplumdaki; suç oranlar�n�n azalt�lmas�, yolsuzluk ve yoksullu�un 
önlenmesi gibi ya�am kalitesini artt�racak getirilerin sa�lanmas�nda kullan�labilmektedir.  
Çal��mada sosyal sermayenin unsurlar�n�n ve hay�rseverli�in, yoksullukla mücadele sürecindeki rolünün 
irdelenmesi, �llerin sosyal sermaye endeksinden hareketle Türkiye’de sosyal sermaye birikimi ile 
yoksulluk aras�ndaki ili�kinin incelenmesi ve yoksullukla mücadelede izlenebilecek politikalar�n bu 
çerçevede de�erlendirilmesi amaçlanm��t�r.  
Çal��man�n sonuçlar� ile toplumsal refah�n sa�lanmas�nda sosyal sermaye kayna��ndan 
yararlan�lmas�na yönelik öneriler, sivil toplum kurulu�lar�n�n ve politika üreticilerin kullan�m�na 
sunulmaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kurulu�lar�, Dini Ba�l�l�k, Materyalizm, Ba��� Yapma, Gösteri�çi Ba���. 

 
THE ROLE OF RELIGIOUS COMMITMENT AND MATERIALISM ON THE CONSPICUOUS DONATION 

BEHAVIOR 
 

Abstract 
One of the discussed topics about donors and volunteers working in nongovernmental organizations is 
behavior of individuals to help others carry the concerns whether that they want to be visible. In this 
study the role of religious commitment and materialism on the conspicuous donation behavior have 
been analyzed. There is a relationship between sub dimensions of conspicuous donation behavior 
which are inner satisfaction and expression concepts and materialism and religious commitment. At the 
same time, it has been studied that in terms of internal satisfaction or proneness to externalize 
behavior whether some demographic characteristics are distinguishing factors in conspicuous donation 
behavior. Some demographic characteristics in the context of the research sample in terms of 
conspicuous donation behavior was found to be distinctive 
Keywords: Non Governmental Organizations, Religious Commitment, Materialism, Donation, 
Conspicuous Donation. 

 
Giri�  

Sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çal��an ve ba��� yapanlar hakk�nda tart���lan konulardan biri 
de bireylerin yard�m etme davran���n�n ba�kalar� taraf�ndan görünür olmas�n� istedikleri kayg�s�n� ta��y�p 
ta��mad�klar�d�r. Bu görünürlü�ü sa�laman�n yollar�ndan biri de sivil toplum kurulu�lar�na ait ürünlerin 
(k�yafetler, rozetler, kanser bileklikleri vb.) günlük ya�amda kullan�lmas�yla ortaya ç�kmaktad�r (West, 2004; 
Grace ve Griffin, 2006). Bu ürünler sivil toplum kurulu�lar�na olan fark�ndal���n artmas�n�n yan�nda 
tüketicilere de psikolojik olarak fayda ve tatmin sa�lamaktad�r (Clarke ve Mount, 2001; Grace ve Griffin, 
2006). Bireysel kimli�in ifade edilmesi ve çevreyle ileti�im kurulmas� bak�m�ndan sivil toplum kurulu�lar�na ait 
ürünlerin kullan�lmas� ba��� yapma davran���n�n gösteri�çi bir niteli�ine büründü�ünü göstermektedir (Torlak 
ve Tiltay, 2009).  

Türk toplumunda dini de�erler ve buna ba�l� olarak muhtaçlara yard�mc� olma tutum ve de�erlerinin 
önemli oldu�u bilinmektedir. Türkiye �statistik Kurumu’nun (2009) yapt��� “Ya�am Memnuniyeti 
Ara�t�rmas�nda” Türk halk�n�n ilgilendi�i konular�n ba��nda dini de�erler gelmektedir. Öte yandan, dini 
ba�l�l�k kavram�n�n ba��� yapma davran���yla yak�ndan ili�kili oldu�u da söylenebilir. Kendilerini dindar 
olarak tan�mlayan bireylerin ba��� yapma yönünde daha fazla istekli olduklar� gözlenmektedir.     

Farkl� kültürler üzerine yap�lan çal��malarda materyalizm teknolojik yenilikler gibi dünyan�n di�er 
bölgelerinde ya�ayanlara da yay�ld��� belirtilmektedir. Küreselle�me üzerine son y�llarda yap�lan ara�t�rmalar 
tüketici kültürünün Bat�’dan dünyan�n di�er ülkelerine do�ru s�çrad���n� göstermektedir. Kitle ileti�imi, 
uluslararas� turizm ve çokuluslu pazarlaman�n etkisiyle sözde üçüncü dünya ülkelerinde ya�ayan tüketiciler 
de Bat�dakine benzer olarak lüks tüketim mallar�n� talep etmeye ba�lam��lard�r (Ger ve Belk, 1996). Bu 
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noktada materyalizmin bireyin harcama e�ilimini artt�rd��� ve a��r� tüketime yol açt��� yönünde yap�lan 
çal��malar bulunmaktad�r (Ger ve Belk, 1996; Rindfleisch vd., 1997; Troisi vd., 2006; Watson, 2003). Dini 
ba�l�k ve materyalizm ile gösteri�çi ba��� davran��� ili�kisini ele alan bir çal��maya saptanabildi�i kadar�yla 
literatürde rastlanamam��t�r. Dini ba�l�l�k ve materyalist e�ilimin dü�ük ya da yüksek olmas�n�n gösteri�çi 
ba��� davran���yla olan ili�kisini ortaya koymak bak�m�ndan bu çal��man�n anlaml� ipuçlar� sa�layabilece�i 
dü�ünülmektedir. 

Gösteri�çi Ba��� Davran��� 

Sanayi toplumunun modern tüketicisi için tüketim, i�levsel ve rasyonel kararlara dayanarak 
yap�lmaktad�r. Postmodern tüketiciler ise, ürünleri i�levsel de�erinin d���nda marka kimlikleriyle alg�lamaya 
ba�lam��t�r (B�çakç�, 2008). Bir ürün, ana i�lev ve rolünden daha fazlas�na sahiptir. Bireyler, sadece pratik 
yararlar� ve i�levlerinden dolay� de�il, ayn� zamanda kim olduklar�n� gösterme, duygular�n� ifade etme ve 
çevreleriyle ileti�im kurma amaçlar�ndan dolay� da ürün sat�n al�p kullanmaktad�rlar.  

Baudrillard’a göre, modern ve postmodern tüketiciler maddi gereksinimlerini giderdikleri kadar 
duygusal arzular�n� da doyurmaya çal��maktad�rlar. Bu nedenle tüketim sadece ekonomik bir olgu de�il ayn� 
zamanda sosyal, psikolojik ve kültürel olgu haline gelmi�tir. Tüketim kültürü de�erleri içinde do�an bireyler 
tüketici olarak sosyalle�irken bu de�erleri içselle�tirmekte ve daha da ötesi, bireysel kimliklerin olu�turulmas�, 
müzakeresi ve ifade edilmesi ile toplumsal farkl�la�ma sürecinde tüketim kültürü de�erlerini bir araç olarak 
kullanmaktad�r. Bu aç�dan bak�ld���nda tüketim ürünleri ile ilgili anlam ve göstergelerin, bireylerin hem kimlik 
olu�turma, ifade etme ve iletme, hem de bireyin toplumla bütünle�me sürecinde ara rol oynad��� ifade 
edilebilmektedir (Bocock, 1997). 

Pazarlama ve tüketici davran��lar� yaz�n�na bak�ld���nda, tüketimin yeni boyutlar kazanmaya ve 
günümüz tüketicisinin postmodern tüketim özelliklerini sergilemeye ba�lad��� vurgulanmaktad�r. Tüketimin 
fonksiyonel boyutu yan�nda sembolik yönünün giderek daha a��r bast��� tüketici davran��lar� yaz�n�nda 
ortaya konmaktad�r. Tüketici, asl�nda bir �eye sahip olmaktan çok, onu elde etme sürecindeki heyecan�n 
tutkunu olmu�tur. Bu durum, hedonist (hazc�) duygular�n tüketimdeki etkisini göstermektedir. Ürünlerin, 
kullan�m de�erlerinden ya da i�levselli�inden çok dü�sel, imgesel ö�eleri ön plana ç�kmaktad�r (Torlak, 2007, 
s. 153). Bu yönde öne ç�kan kavramlar aras�nda hazc� (hedonik) tüketim, gösteri�çi (conspicuous) tüketim, 
plans�z (impulse) al��veri�, vb. say�labilir (Odaba��, 2004). Gösteri�çi tüketim kavram�yla birlikte bireylerin 
gösteri�çi davran�� gösterdikleri yönünde yap�lan çal��malar bulunmaktad�r. Bu tür davran���n ortaya ç�kmas� 
ço�unlukla kâr amaçs�z örgütlere yap�lan yard�m ya da ba���larda da kendini göstermektedir (West, 2004; 
Grace ve Griffin, 2006; Bennett, 2009).    

Veblen (1953) taraf�ndan ortaya at�lan ve statü kayg�s�yla tüketim yapman�n kar��l��� olarak ifade 
edilen “gösteri�çi tüketim” teorisi üzerine West (2004), taraf�ndan in�a edilen “gösteri�çi merhamet” kavram� 
ba�kalar�n�n gözünde olumlu bir izlenim yaratmak ve kimlik olu�turmaya i�aret etmektedir. Bu kavram ayn� 
zamanda bireylerin yard�m kurulu�lar�yla olan ili�kilerinde ba�kalar� taraf�ndan fark edilme kayg�s�n� içeren 
“gösteri�çi ba��� davran���n�” içermektedir.  

Dini Ba�l�l�k 

Din önemli bir kültürel de�i�ken olup; bireylerin de�erleri, al��kanl�klar� ve tutumlar� üzerinde kayda 
de�er etkisi bulunmaktad�r (Delener, 1994). Dini inançlar soysal davran���n �ekillenmesinde önemli bir rol 
oynamaktad�r. Dini de�erlere olan ba�l�l�ktaki farklar bireylerin ya�am�na yön vermekle birlikte yapt��� 
tercihleri, ne tüketece�ini ve kiminle ili�kide bulunaca��n� etkilemektedir (Fam, Waller ve Erdo�an, 2004). Bu 
noktada din, ya�am� anla��l�r ve aç�klanabilir k�lmak için bir çerçeve sa�layabilmektedir (Peterson ve Roy, 
1985). Allport,  alg�lanan dini motivasyonun içsel ve d��sal dindarl�k olarak farkl�la�t���n� belirtmektedir 
(Alport, 1950’den aktaran Vitell vd., 2006). D��sal olarak motive olan birey dinini kullan�rken içsel olarak 
motive olan birey dinini ya�amaktad�r ve din olgusu ya�amda merkezi bir yer edinmi�tir (Allport ve Ross, 
1967). �çsel dindarl���n d��sal dindarl��a göre dini ba�l�l�kla daha yüksek ili�ki içinde oldu�u da (Donahue, 
1985) belirtilmektedir. �çsel dindarl���n daha yüksek oldu�u bireylerde ba��� yapma davran���n�n dini 
ö�retiler �����nda ba�kalar� taraf�ndan fark edilme ihtiyac� duymadan yapmalar� beklenmektedir.  

Materyalizm 

Richins (1994), materyalizmin bir de�er olarak bireyin ya�am�nda sahip olduklar�n�n oynad��� rolün bir 
göstergesi oldu�unu ifade etmektedir. Richins’e göre materyalizm; bireyin gerçekte var olan ve arzu etti�i 
ekonomik mallarla olan ili�kisi olarak da tan�mlamaktad�r. Bir ba�ka aç�dan materyalizm tüketime kar�� tutum 
gösterme olarak tan�mlan�rken e�yaya kar�� sahip olma, arzu etme ve çekicili�in devam eden bir inanç 
biçiminde ortaya ç�kmas�d�r (De Mooij, 2004:118). Tüketim yönlü olarak bak�ld���nda materyalizm tüketicinin 
maddi anlamda sahip olma iste�i ve ba�l�l���yla ilgilidir (Ger ve Belk, 1996). Tüketim ve tüketici aç�s�ndan 
materyalizmi tüketicinin dünyevi de�erlere verdi�i önem olarak tan�mlayan Belk (1984, 1985, 1995), en üst 
düzeyde materyalist de�erlerin bireyin ya�am�n�n merkezinde yer ald���n� ve bireye tatmin ya da tatminsizlik 
boyutunda en önemli kaynaklar� sa�lad���na inan�ld���n� ifade etmektedir. Bireysel tatminin üst düzeyde 
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ya�anmas� noktas�nda materyalist e�ilimlerin gösteri�çi ba��� davran���n� pozitif yönde etkilemesi 
muhtemeldir. 

Ara�t�rman�n Amac�, Önemi ve Hipotezleri 

Bu çal��mada gösteri�çi ba��� yapma davran��� üzerinde dini ba�l�l�k ve materyalizmin rolü 
incelenmi�tir. Çal��mada kullan�lan de�i�kenlerin bir k�sm� aras�nda farkl� çal��ma konular� itibariyle ili�kiler 
aranm�� olmakla birlikte, sivil toplum örgütlerine yönelik ba��� yapmada gösteri�çi ba��� ile dini ba�l�l�k ve 
materyal de�erlerin etkisinin ara�t�r�ld��� ilk ara�t�rma olmas� bak�m�ndan çal��ma konusu özgün ve 
anlaml�d�r. Ara�t�rman�n hipotezleri literatürde yer alan bilgiler do�rultusunda �u �ekilde kurgulanm��t�r: 

H1: Materyalist e�ilim artt�kça d��a dönük ba��� yapma davran��� artmaktad�r. 

H2: Dini ba�l�l�k artt�kça içe dönük ba��� yapma davran��� artmaktad�r. 

Ana Kütle ve Örneklem 

Ara�t�rman�n evrenini Eski�ehir ve Çank�r� il merkezinde ya�ayan tüm bireyler olu�turmaktad�r. Bu 
ara�t�rmada olas�l��a dayal� olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi benimsenmi�tir. 
Oldukça yayg�n olarak kullan�lan bu yöntemde esas, anket formuna cevap veren herkesin örne�e dahil 
edilmesidir (Kurtulu�, 2006: 188; Altun���k vd., 2007: 132). Ara�t�rmada 282 ki�iye ula��lm��, 9 anket 
formunun eksik ve hatal� veriler içermesi nedeniyle analizler 273 anket formu üzerinden gerçekle�tirilmi�tir.  

Veri Toplama Yöntem ve Arac� 

Ara�t�rman�n verileri yüz yüze görü�me yöntemi ile toplanm��t�r. Verilerin toplanmas�nda 
ara�t�rmac�lar taraf�ndan iki ana bölümden olu�an anket formu kullan�lm��t�r. Anket formunda 27 ifade yer 
almaktad�r. Birinci bölümde geçerlili�i ve güvenilirli�i test edilmi� Grace ve Griffin (2009) taraf�ndan 
geli�tirilen “Gösteri�çi Ba��� Davran��� Ölçe�i” , Richins (2004) taraf�ndan geli�tirilen “Materyal De�erler 
Ölçe�i” ve Worthington vd. (2003) taraf�ndan geli�tirilen “Dini Ba�l�l�k Ölçe�i” ifadeleri, ikinci bölümde ise 
ki�isel bilgileri belirlemeye yönelik sorular yer almaktad�r. Gösteri�çi Ba��� ve Materyal De�erler Ölçekleri 
arac�l���yla görü� ve de�erlendirmeler için toplanan veriler “Kesinlikle kat�lm�yorum… Kesinlikle kat�l�yorum” 
�eklindeki 5’li Likert derecelendirme ölçe�i ile say�salla�t�r�lm��t�r. Dini Ba�l�l�k ölçe�i için “Kesinlikle benim 
için do�ru de�il….Tamam�yla benim için do�ru” �eklinde derecelendirilecektir.  Ara�t�rmadan elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde merkezi da��l�m ve de�i�kenlik ölçülerinden yararlan�lm��t�r.  

Ara�t�rmada kullan�lan ölçeklerin geçerlili�inde uzman görü�leri ve tercüme-yeniden tercüme 
yöntemleri kullan�lm�� ve ayr�ca pilot anket uygulamas� yoluyla ifadelere son hali verilmi�tir. Ölçe�in 
güvenilirli�i ise Cronbach Alpha katsay�s� ile ölçülmü�tür. Yap�lan analiz sonucuna göre Gösteri�çi Ba��� 
Davran��� Ölçe�i güvenilirlik katsay�s� 0,84, Materyal De�erler Ölçe�i güvenirlik katsay�s� 0,81 ve Dini 
Ba�l�l�k Ölçe�i güvenirlik katsay�s� 0,81 olarak bulunmu�tur. Verilerin toplanmas�, ara�t�rmac�larla birlikte 
ara�t�rman�n amac� ile veri toplama arac� olan anket formu hakk�nda yeterli düzeyde bilgilendirilen ��letme 
Bölümü son s�n�f ö�rencileri taraf�ndan gerçekle�tirilmi�tir. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket 
program�ndan yararlan�lm��t�r. 

Ara�t�rman�n K�s�tlar� 

Ara�t�rma, zaman k�s�t� ve örnekleme ula��m zorlu�undan dolay� kolayda örnekleme yöntemi 
kullan�larak Eski�ehir ve Çank�r� il merkezinde ikamet eden tüketicileri kapsamaktad�r. Bu yönüyle ara�t�rma 
sonuçlar�n�n tüm bireylere genellenmesi mümkün de�ildir.  

Bulgular ve De�erlendirmeler 

Ara�t�rmaya kat�lanlar�n dörtte üçünü erkek kat�l�mc�lar olu�turmaktad�r. Ya� yönünden bak�ld���nda 26-35 
ya� grubundakilerin di�er grupta yer alanlara göre daha yo�un bir kat�l�m gösterdikleri gözlenmektedir. 
Kat�l�mc�lar�n yar�dan fazlas� üniversite e�itimi almaktad�r. �ki üniversitenin yer ald��� Eski�ehir göz önüne 
al�nd���nda bu durum kabul edilebilir düzeydedir. Kat�l�mc�lar�n üçte biri ayl�k gelir yönünden orta düzeyde bir 
gelire sahiptir. Nüfus oranlar� göz önüne al�nd���nda kat�l�mc�lar�n üçte ikisi Eski�ehir ilinde ya�amaktad�r. 
Örneklemde yer alanlar�n demografik özelliklerine ili�kin bulgular�n özeti Tablo 1’de yer almaktad�r. 

 

 

 

 



HISTORICAL AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY I 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

9

Tablo 1. Kat�l�mc�lar�n Demografik Özellikleri 

Demografik Özellik Frekans Yüzde 
Cinsiyet 
Erkek 195 71,4 
Kad�n 78 28,6 
Ya� 
25 ve alt� 71 26,0 
26-35 108 39,6 
36-45 47 17,2 
46 ve 55 27 9,9 
56 ve üzeri 20 7,3 
E�itim Düzeyi 
�lkö�retim 31 11,4 
Ortaö�retim 88 32,2 
Üniversite 154 56,4 
Ayl�k Gelir 
750 TL ve alt� 74 27,1 
751-1500 TL 103 37,7 
1501-2500 TL 71 26,0 
2501 ve üzeri 19 7,0 
Belirtmeyen 6 2,2 
�l 
Eski�ehir 188 68,9 
Çank�r� 85 31,1 

Kat�l�mc�lar�n ölçek ifadelerine ili�kin görü�lerinin ortalama ve standart sapma de�erleri Tablo 2’de yer 
almaktad�r. 

Tablo 2. Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma De�erleri 

 Ortalama Standart 
sapma 

Gösteri�çi Ba��� Davran��� 
�çsel Tatmin 3,30 1,00 
D��avurum 2,05 0,75 
Materyalizm 2,56 0,70 
Dini Ba�l�l�k 3,41 0,92 

Ara�t�rmaya kat�lanlar�n gösteri�çi ba��� davran��� ölçe�inin içsel tatmin boyutunda kat�l�m yönünde 
alg�lar�n�n d��avurum alt boyutuna göre daha yüksek oldu�u söylenebilir. Kat�l�mc�lar�n materyalist 
e�ilimlerinin tam olarak kat�l�m yönünde oldu�u söylenemez. Bu yönüyle materyalizm alg�s�n�n yüksek bir 
düzeyde olmad��� gözlenmektedir. Dini ba�l�l�k ölçe�i en yüksek ortalamaya sahip olarak burada dikkati 
çekmektedir. Kat�l�mc�lar dini ba�l�l�klar�n�n ölçe�in kat�l�m yönünde oldu�unu belirtmektedirler.    

Kat�l�mc�lar�n ara�t�rmada kullan�lan ölçeklere ili�kin görü�lerinin demografik de�i�kenlere göre farkl�la��p 
farkl�la�mad���n� görmek amac�yla cinsiyet ve ya�an�lan �ehir de�i�keni için t testi uygulanm�� ve anlaml� bir 
fark�n oldu�u görülmü�tür. Materyal De�erler Ölçe�i ba�lam�nda cinsiyet yönünden ve Dini Ba�l�l�k Ölçe�i 
ba�lam�nda ya�an�lan il de�i�keni yönünden anlaml� fark ortaya ç�km��t�r. Ya�, e�itim ve ayl�k gelir 
de�i�kenleri için tek yönlü varyans analizi uygulanm��, Gösteri�çi Ba��� Davran��� Ölçe�i ba�lam�nda ayl�k 
gelir de�i�keni yönünden anlaml� fark ortaya ç�km��t�r. Ya� ve e�itim de�i�kenleri yönünden anlaml� bir fark 
ortaya ç�kmam��t�r. A�a��da kat�l�mc�lar�n ölçek ifadeleri ile ilgili görü�lerinin cinsiyet, ya�an�lan �ehir ve ayl�k 
gelir de�i�kenine göre ortalamalar�n�n fark s�namas� yer almaktad�r.    

Tablo 3. Materyalizm Ölçe�inin Kat�l�mc�lar�n Cinsiyetine Göre Farkl�la��p Farkl�la�mad���n� Ölçen t 
Testi Analiz Sonuçlar� 

Cinsiyet N X SS Sd t p 

Kad�n 78 2,76 0,59 
271 2,90 ,004 

Erkek 195 2,49 0,73 

*p<.05 
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Materyalizm ölçe�i ba�lam�nda cinsiyet yönünden kad�n kat�l�mc�lar�n erkeklere oranla daha yüksek bir 
ortalamaya sahip olduklar� görülmektedir. Bu örneklem aç�s�ndan kad�nlar�n materyalist e�ilimlerinin 
erkeklere oranla daha yüksek oldu�unu söylemek mümkündür. 
Tablo 4. Dini Ba�l�l�k Ölçe�inin Kat�l�mc�lar�n Ya�ad�klar� �le Göre Farkl�la��p Farkl�la�mad���n� Ölçen t 
Testi Analiz Sonuçlar� 

�l N X SS Sd t p 

Eski�ehir 188 3,33 0,94 
271 -2,114 ,035 

Çank�r� 85 3,58 0,86 

*p<.05 

Dini ba�l�l�k ölçe�i ba�lam�nda ya�an�lan il yönünden Çank�r�’da ya�ayan kat�l�mc�lar Eski�ehir’de 
ya�ayanlara göre daha yüksek bir ortalamaya sahiptirler. Çank�r�’da ya�ayan kat�l�mc�lar�n dini ba�l�l�k 
alg�lar�n�n daha yüksek oldu�u söylenebilir.   

Tablo 5: Ölçeklerin Kat�l�mc�lar�n Ayl�k Gelir De�i�kenine Göre Farkl�la��p Farkl�la�mad���n� Ölçen 
Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçlar� 

 Kaynak Kareler Toplam� s.d. Kareler 
Ortalamas� F p 

�çsel Tatmin 
Gruplar aras� 13,335 3 4,445 

4,555 ,004 Grup içi 256,657 263 ,976 
Toplam 269,992 266  

D��avurum 
Gruplar aras� 2,968 3 ,989 

1,759 ,155 Grup içi 147,868 263 ,562 
Toplam 150,836 266  

Materyalizm 
Gruplar aras� 2,106 3 ,702 

1,378 ,250 Grup içi 133,946 263 ,509 
Toplam 136,051 266  

Dini Ba�l�l�k 
Gruplar aras� ,238 3 ,079 

,091 ,965 Grup içi 228,420 263 ,869 
Toplam 228,659 266  

*p<.05 

Kat�l�mc�lar�n Gösteri�çi Ba��� Davran��� ölçe�inin içsel tatmin alt boyutunda ayl�k gelir de�i�keni yönünden 
görü�leri aras�nda anlaml� bir fark ortaya ç�km��t�r. Bu fark�n kayna��n� görebilmek amac�yla uygulanan LSD 
testi sonuçlar� Tablo 6’da yer almaktad�r.  

Tablo 6: Ayl�k Gelir De�i�kenine Göre Farkl�l�klar�n Kayna��n� Ölçen LSD Testi Sonuçlar� 
 

 Ayl�k Gelir Ortalama Fark� p 

�ç
se

l T
at

m
in

 

750 TL ve alt� 
751-1500 -,00512 ,973 
1501-2250 ,07204 ,661 

2251- ve üstü ,87838* ,001 

751-1500 TL 
750 TL ve alt� ,00512 ,973 

1501-2250 ,07716 ,613 
2251- ve üstü ,88350* ,000 

1501-2250 TL 
750 TL ve alt� -,07204 ,661 

751-1500 -,07716 ,613 
2251- ve üstü ,80634* ,002 

2251 TL - ve üzeri 
750 TL ve alt� -,87838* ,001 

751-1500 -,88350* ,000 
1501-2250 -,80634* ,002 

*p<.05 
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LSD testi sonuçlar�na göre 2251 TL ve üzerinde gelir grubunda olanlar içsel tatmin yönünden di�er gelir 
grubundakilerden daha dü�ük bir alg�ya sahiptirler.  

Tablo 7: D��avurumun Yordanmas�na �li�kin Regresyon Analizi Sonucu 

 Ba��ml� De�i�ken: D��avurum 
 
Ba��ms�z De�i�kenler 

Standardize Edilmemi� 
Katsay�lar 

Standardize Edilmi� 
Katsay�lar 

 
t 

 
p 

Beta Standart Hata Beta
Sabit ,286 ,251  1,136 ,257 
Materyalizm ,389 ,061 ,367 6,396 ,000 
Dini Ba�l�l�k ,224 ,047 ,277 4,827 ,000 
R = 0,403 
R2 = 0,163 
Düzeltilmi� R2 = 0,157 
F = 26,237 
p = .000 

Tablo 7’den görülebilece�i gibi materyalist e�ilim artt�kça d��a dönük ba��� yapma davran��� artmaktad�r. Bu 
sonuç H1 hipotezini desteklemektedir.     

Tablo 8: �çsel Tatminin Yordanmas�na �li�kin Regresyon Analizi Sonucu 

 Ba��ml� De�i�ken: �çsel Tatmin 

Ba��ms�z De�i�kenler 
Standardize Edilmemi� 

Katsay�lar 
Standardize Edilmi� 

Katsay�lar  
t 

 
p Beta Standart error Beta

Sabit 1,552 ,346  4,485 ,000 
Materyalizm ,193 ,084 ,136 2,307 ,022 
Dini Ba�l�l�k ,370 ,064 ,341 5,771 ,000 
R = 0,335 
R2 = 0,112 
Düzeltilmi� R2 = 0,106 
F = 17,110 
p = .000 

Tablo 8’de Dini Ba�l�l���n gösteri�çi ba��� davran���n�n içsel tatmin boyutu üzerinde pozitif bir etkiye sahip 
oldu�u görülmektedir. Dini ba�l�l���n artmas� içe dönük ba��� yapma davran��� art�rmaktad�r. Bu sonuç H2 
hipotezini desteklemektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Gösteri�çi ba��� davran��� bireylerin sivil toplum kurulu�lar�na ba��� yaparken ya da gönüllü olarak 
çal��t�klar� durumlarda ba��� davran���n�n görünür olma kayg�s� ta��d�klar� yap�lan çal��malarda ortaya 
konmu�tur. Gösteri�çi ba��� yapma davran��� üzerinde farkl� de�i�kenlerin olabilece�i ve bunlar�n neler 
oldu�u konusunda baz� ipuçlar� olmakla birlikte konu üzerinde saptanabildi�i kadar�yla bir çal��maya 
rastlanamam��t�r. Bu ipuçlar�ndan hareketle bu çal��mada materyalizm ve dini ba�l�l���n gösteri�çi ba��� 
davran��� üzerindeki rolü incelenmi�tir.  

Örneklemde yer alan kat�l�mc�lar�n gösteri�çi ba��� yapma konusunda içsel tatmin yönünden 
ortalamalar�n�n d��avuruma göre daha yüksek oldu�u görülmekte ve kat�l�mc�lar�n ba��� yaparken daha çok 
içsel tatminlerini ön planda tuttuklar�n� anla��lmaktad�r. Türk toplumu ba�lam�nda de�erlendirildi�inde 
sonucun bu yönde ç�kmas� muhtemel görünmektedir. Bireylerin daha çok kendilerini iyi hissetmek ve 
kendilerine olan sayg�nl���n� ortaya koymak bak�m�ndan ba��� davran���n�n içsel tatmin yönü daha a��r 
basmaktad�r. Kat�l�mc�lar yapt�klar� ba����n bilinçli olarak ba�kalar� taraf�ndan görülmesi kayg�s�n� (farkl� 
kültürlerde yap�lan çal��malarla kar��la�t�r�ld���nda) ta��mamaktad�rlar. Bu örneklem ba�lam�nda 
cevaplay�c�lar materyalizm ölçe�i ifadelerine kat�l�yorum diyememi�lerdir. Dini ba�l�l���n kat�l�m yönünde 
olmas� nitekim ba�ka çal��malar�nda gösterdi�i üzere materyalizm alg�s�n�n dü�ük olmas�n� desteklemektedir 
(Belk, 1985).       

Kat�l�mc�lar�n demografik özelliklerine göre yap�lan analizlerde kad�nlar�n erkeklere oranla daha 
materyalist olduklar� söylenebilir. Ya�an�lan il bak�m�ndan Çank�r� ilinde ya�ayan kat�l�mc�lar�n dini ba�l�l�k 
alg�lar� Eski�ehir’de ya�ayanlara göre daha yüksektir. Eski�ehir’in iki üniversiteye sahip büyük�ehir olmas�, 
bununla birlikte geli�mi� bir sanayi kenti niteli�inin beraberinde getirdi�i göç olgusuyla birlikte kozmopolit bir 
�ehir oldu�unu göstermektedir. Çank�r� ilinin Türkiye’nin daha iç kesimlerinde yer almas� ve daha çok tar�ma 
dayal� bir ekonomik yap�s�n�n olmas� dini ba�l�l���n�n daha yüksek olmas�nda ipuçlar� sa�layabilmektedir. Alt 
gelir grubundakiler içsel tatmin yönünden üst gelir grubundakilere göre daha yüksek bir kat�l�m 
göstermektedirler. Üst gelir grubundakiler ise d��avurum yönünden daha yüksek bir kat�l�m 
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göstermektedirler. Gelirin artmas� gösteri�çi ba��� davran���nda bireylerin yapt�klar� ba��� veya yard�mlar�n 
görünür olma kayg�s�n�n daha da artt���na i�aret etmektedir. 

Materyalizm ve dini ba�l�l�k de�i�kenleri gösteri�çi ba��� davran���n�n d��avurum ve içsel tatmin 
boyutlar�nda anlaml� bir ili�ki vermektedir. Buna göre H1 ve H2 hipotezleri desteklenmi�tir. Bu ba�lamda 
materyalist e�ilim ve dini ba�l�l���n gösteri�çi ba��� davran���yla aras�nda anlaml� bir ili�ki oldu�u görülmekte, 
dini ba�l�l�k ve materyalizm de�i�kenlerinin gösteri�çi ba��� davran��� üzerinde bir etkiye sahip oldu�u ortaya 
ç�kmaktad�r.     

Bu çal��mada veri kaynaklar�yla uzun süreli bir etkile�im içinde olamama ve veri derleme 
yöntemlerinde çe�itlili�e gidememe ara�t�rman�n en önemli k�s�t�d�r. Ara�t�rman�n sonuçlar�ndan hareketle 
bu konuda daha geni� örneklem üzerinde nicel ve nitel çal��malar�n birlikte kullan�ld��� tümle�ik çal��malar�n 
yap�lmas� önerilebilir. Gösteri�çi ba��� davran���yla ili�kili olabilece�i dü�ünülen farkl� de�i�kenlerin farkl� 
kültürler aç�s�ndan incelenmesi önem ta��maktad�r.  

Sivil toplum kurulu�lar� baz� durumlarda uluslararas� düzeyde faaliyet gösterebilmekte ve farkl� 
kültürlerde etkinliklerini sürdürebilmektedirler. Bu kültürlerde gönüllü çal��abilecek bireylere ula�mak ve 
faaliyetlerini sürdürebilmek amac�yla ba��� toplama ya�an�lan kültürün baz� de�er yarg�lar�n� ve ö�elerini 
do�ru bir biçimde alg�lamaktan geçmektedir. Daha vatanda� odakl� bir sivil toplum kurulu�u olabilmenin de 
bir ko�ulu say�lan bu durum için yukar�da say�lan etkilerin göz önünde bulundurulmas� ula��lmak istenen 
amaçta yol gösterici olabilecektir.      
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Ek 1. 
Gösteri�çi Ba��� Davran��� Ölçe�i (Grace ve Griffin, 2009) 
 
�çsel Tatmin 

� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini (rozet, bileklik, giysi, �apka, bardak v.b.) kulland���mda o kurulu�lar�n amac�na 
katk� sa�lad���m� hissederim. 

� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini kulland���m durumlarda kendime olan sayg�m artmaktad�r. 
� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini kullanmak kendimi iyi hissetmemi sa�lar. 
� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini sat�n alarak onlara destek verdi�im dü�üncesini hat�rlamak beni mutlu eder. 

D��avurum 
� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini sat�n almay� severim çünkü bu ald���m ürünler benim ba��� yapt���m� 

göstermektedir. 
� Yard�m kurulu�lar�n�n ürünlerini kullanmay� ve göstermeyi severim çünkü di�er insanlar benim iyi biri oldu�umu 

dü�ünürler. 
� Ba��� yapt���m� insanlara göstermeyi severim. 
� Yard�m kurulu�lar�na ait ürünleri kullan�r�m çünkü bunlar benim popüler bir birey olarak görünmemi sa�lar. 

 
Ek 2. 
Materyal De�erler Ölçe�i (Richins, 2004) 
 

� Pahal� evleri, arabalar� ve k�yafetleri olan insanlara hayranl�k duyar�m. 
� Sahip olduklar�m hayat�m�n ne kadar iyi oldu�unu gösterir. 
� �nsanlar� hayran b�rakan �eylere sahip olmay� severim. 
� Sahip oldu�um �eylerle k�yasland���nda, hayat�m� sade ya�amaya çal���r�m. 
� Sürekli bir �eyler sat�n almaktan keyif al�r�m. 
� Hayat�mda birçok lüksün olmas� ho�uma gider. 
� Arzu etmeme ra�men sahip olamad���m �eylere sahip olsayd�m ya�am�m daha iyi olurdu. 
� Daha fazla �ey alabilecek kadar param olsayd� daha mutlu olurdum. 
� �stedi�im her �eyi sat�n alabilecek kadar param�n olmamas� oldukça can�m� s�kar. 

 
Ek 3. 
Dini Ba�l�l�k Ölçe�i (Worthington vd., 2003) 
 

� �nanc�mla ilgili yay�nlar� s�k s�k okurum. 
� �nanc�ma uygun kurum ve kurulu�lara mali yard�mda bulunurum. 
� �nanc�m� anlamaya ve üzerinde dü�ünmeye yönelik zaman ve çaba harcar�m. 
� Özellikle hayat�n anlam� hakk�nda birçok soruya cevap vermesi nedeniyle din benim için önemlidir. 
� Hayata bak�� aç�m�n ard�nda tamam�yla dini inançlar�m yatmaktad�r. 
� Dini e�ilimlerimi payla�an insanlarla vakit geçirmekten ho�lan�r�m. 
� Dini inançlar hayat�mdaki tüm ili�kilerimi etkiler. 
� Dini inanç ve ibadetlerle ilgili vakit geçirmek benim için önemlidir. 
� Dini kurum ve kurulu�lar�n etkinliklerinde görev almaktan ho�lan�r�m. 
� Bulundu�um bölgedeki dini gruplardan (cemaatler, ibadethane dernekleri vb.) haberdar�md�r. 
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Özet 
Antik dönem Yunan dünyas�nda, köle eme�i soylular ve büyük toprak sahipleri için önemli bir zenginli�in 
kayna�� durumundayd�. Ayr�ca köle eme�inin bu �ekilde i�e ko�ulmas� soylular�n ve zenginlerin, oldukça 
geni�, bo� vakitlere sahip olmalar�na yol açmaktayd�. Böylece onlar pratik ve teorik siyasetle, ayn� 
zamanda felsefeyle ve bir tak�m di�er sosyal içerikli u�ra�larla ilgilenmek için yeterli zaman bulabiliyorlard�. 
Günümüzde de teknolojinin geli�mesiyle birlikte gelece�in toplumu ile ilgili olarak i�lerin evden 
halledilece�i, en önemlisi bilgisayarlar�n, insanlar� rutin i�lerinden kurtaraca��, onlar�n daha yarat�c� 
u�ra�lara zaman ay�rabilece�i geni� zamanlar yarataca�� dile getirilmektedir. Bunlar�n yan� s�ra artan 
zenginlik ve refahla paralel olarak bunlardan yoksun olanlara yönelik örgütlü veya örgütsüz hay�rseverlik 
faaliyetlerine de yeterli zaman ayr�labilece�i dü�ünülmektedir. Fakat burada bir çeli�ki ve gerilim kendini 
göstermektedir: Antik Yunan’da sorun bu bo� vakitlerin köle eme�ine dayan�yor olmas�yd�. Günümüzde ise 
ortaya ç�kan sorun kapitalist üretimin temelinde yer alan emperyal-küresel ekonominin yer kürenin kendi 
d���ndaki bölgelerinde yol açt��� yoksulluk ve sefalet ile kendi ekonomik düzeni içerisinde gelir da��l�m�nda 
ve bölü�ümünde yol açt��� adaletsizliktir. Ba�ka bir anlat�mla sorun, bili�im teknolojilerindeki geli�melerin 
arka plan�n�n, insanl���n onca felsefi, kültürel ve ahlaki geli�imine ra�men Antik ça�lar�n kölelerini and�ran 
yeni “toplumsal kesimler” ve bunun kar��s�nda dünyan�n geri kalan� ile ilgilenmeyen refah ve tüketim 
toplumlar�n�n s�radan bireyleri olan yeni bir s�n�f� meydana getiriyor olmas�d�r.  Böyle bir arka plan söz 
konusu iken, aç�kça geni� bo� vakitleri ve belli bir zenginli�i gerektiren örgütlü hay�rseverlik faaliyetleri, 
yapmay� umdu�u ile üzerinde durdu�u zeminin gerilimini ve çeli�kisini içinde bar�nd�rmaktad�r. 
Bu çal��mada, Antikite ile günümüz toplumu aras�ndaki sözü edilen benzerliklerden hareketle, teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte insanl���n refah� ve yoksulluk aras�ndaki ili�kinin niteli�i ve boyutlar� ile bununla ortaya 
ç�kan bo� vakit ve zenginlikle örgütlü hay�rseverlik faaliyetleri aras�ndaki gerilim ve çeli�ki ortaya konmaya 
çal���lacakt�r.  
Anahtar Kelimeler: Antik Yunan, Bo� vakit, Hay�rseverlik, Gerilim ve Çeli�ki 
 

INTENSITY AND DISCREPANCY OF ORGAN�ZED PHILANTHROPY: A COMPARISON WITH ANCIENT 
GREECE IN CONTEXT SPARE TIME 

 
Abstract 
In Ancient epoch Greece world,  nobles and big  land owners  had geat richness depending on slave’s 
lobour. In that life especially nobles and richs could find enough  time for being interested in both 
practical and theoretical policy,and philosophy as well. 
Much has been said on computers advantages that are doing jobs at home leading to decreases both 
in pollution and traffic jam, keeping people away from routine works so that people would have much  
times  in order to do more creative works. At the same time wealth and prosperity have rised and thus 
will be enough spare time for organized and non-organized philanthropy intended for the 
destitute.However the most important point that should be bear in mind is that the spare time created  
depended upon slave labour in antiguity. On the other hand current capitalist production system based 
on emperialistic global economy causes very important problems such as poverty in other part of the 
world  ouside its borders and income inequalities inside its systems. In other words, the age of 
information technology, despite the developments of humanbeings in terms of culture, philosophy and 
virtue, has created new social classes which are alike to slavery in antiquity. These classes could be 
defined as the ones being outside the developed countries and disregarded by them. 
In this study, the quality and the dimentions of the relationship between information technologies and  
both welfare and poverty will be examined  from the start point of the similarity between antiquity and 
current information age. Basically will be refered to intensity and discrepancy in between wealth and 
spare time with poverty 
Keywords: Non Governmental Organizations, Religious Commitment, Materialism, Donation, 
Conspicuous Donation. 

 
Giri� 
Günümüzde sivil toplumun önemi ve de�eri vurgulanmak isteniyorsa, o takdirde bugün sivil toplumu 

kendi içinde ele�tirel, sorgulay�c� ama ayn� zamanda da yap�c� bir tart��ma sürecine sokmak gerekiyor. Bu 
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tart��mada sivil toplum, hem içerdi�i sorunlar� gün �����na ç�kartacak �ekilde tart���lmal�, hem de bu sorunlara 
kal�c� bir çözüm getirecek yeni bir sivil toplum anlay��� ya da modeli geli�tirilmelidir. 

Bu ba�lamda �öyle bir giri� yapmak yerinde olur: �nsanl�k tarihinde her birkaç yüzy�lda bir büyük bir 
de�i�iklik olmaktad�r. K�sac�k birkaç on y�l içinde –baz� toplumlar için daha uzun- toplum kendini yeniden 
düzenler; dünya görü�ü, temel de�erleri, sosyal ve siyasal yap�s�, sanat�, kilit kurum ve kurulu�lar� de�i�ir. 
Elli y�l sonra ortaya yepyeni bir dünyan�n ç�km�� oldu�u görülür (Drucker, 1994: 9). Bu de�i�im bir ilerlemeler 
tarihi olarak okunabilir (Acar, 2000: 87, 88). Sanayi devrimi, daha sonra enformasyonun giderek hammadde, 
emek ve di�er kaynaklar�n yerini alaca�� ve bugünkü sanayi toplumundan tamamen farkl� bir “enformasyon 
toplumu” olgusu (��evi ve Çelme, 2005: 252) bu de�i�im tarihinin önemli halkalar�d�r. 

Sanayi toplumu, tar�ma dayal� geleneksel toplumu geride b�rakarak, teknolojisi, ekonomisi, sosyal ve 
kültürel sistemleriyle tamamen eskisinden farkl� yeni bir toplum yap�s� olu�turmu�tur. Enformasyon ya da bilgi 
toplumu olarak adland�r�lan yeni toplumsal ve ekonomik süreç de, kendisini önceki de�i�im dönemlerinden 
ay�ran kendi yap�s�n� olu�turmaktad�r. 

Enformasyon toplumu olarak adland�r�lan yeni toplum düzeninin yap� ve kurumlar� henüz olu�um ve 
�ekillenme a�amas�nda ise de, gelecekte alabilece�i yap�lanma �ekilleri bugünden k�smen tahmin 
edilebilmektedir. Günümüzde insanl�k, teknolojinin sa�lad��� olanaklarla geli�en teknolojiler konusunda geni� 
bir bilgiye ve ondan faydalanabilme imkân�na sahiptir. Bu durum, yeni geli�melerin, insanl��a getirece�i 
de�i�im ve dönü�ümün, sanayi toplumundan daha derin ve köklü olaca��n�n ilk habercisidir (��evi ve Çelme, 
2005: 256).  

Bununla birlikte, sözü edilen de�i�im ve dönü�ümün derin ve köklü olaca�� gerçe�inin bunun mutlak 
anlamda iyi ve iyiye do�ru olaca�� anlam�na gelmeyece�ini de belirtmek gerekmektedir. Her de�i�im 
kaç�n�lmaz olarak bünyesinde riskler ve sorunlar bar�nd�rd��� gibi insanl�k tarihinin üçüncü köklü de�i�imi 
olarak görülen bilgi toplumu ve bili�im teknolojileri a�amas� da böylesi risklerden ve sorunlardan ar�nm�� 
de�ildir. Bu risk ve sorunlar�n temel belirleyicisi ise, yukar�da de�inildi�i üzere, girilen her de�i�im sürecinde 
temel de�erler, sosyal ve siyasal yap�, kilit kurum ve kurulu�lar�n yeniden yap�land�r�lmas� olgusudur. Bu 
yap�lanma sürecinde, baz� unsurlar de�i�imi daha kolay uyum sa�larken baz�lar� zorlanmakta, baz�lar� ise 
hiç de�i�meden ayn� kalmakta, baz� unsurlar da sisteme yeni dahil olmaktad�rlar. Teorik geçmi�i bir hayli 
eskilere dayanmas�na ra�men, günümüzde yeni bir biçim alan sivil toplum örgütleri bu yeni yap� ve 
kurumlardan biridir. Pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, kurumsal anlamda belki de en 
eski faaliyet alan� ise hay�rseverlik i�leridir. Bizatihi ahlaki ve sorumluluk bilinci yüksek olan bir eylem 
olmas�na ra�men, günümüzde sivil toplum örgütleri eliyle gerçekle�tirilen hay�rseverlik faaliyetlerinin gözden 
kaçan sorunlu yönleri oldu�unu söylemek gerekmektedir. �lk paragrafta da söylenildi�i üzere bunlara ���k 
tutmak, sorgulay�c� ve yap�c� bir tart��man�n içerisine sokmak gerekmektedir. 

Böylesi bir sorgulamaya yönelik olarak, bu çal��mada Antik Yunan ile yap�lan bir kar��la�t�rma 
çerçevesinde, günümüzde bili�im teknolojilerinin sundu�u bo� vakit imkânlar�n�n örgütlü hay�rseverlik 
faaliyetleri için nas�l bir durum sergiledi�i; ikinci olarak da bu bo� vakti sa�layan bili�im teknolojilerinin üretimi 
sürecinde “yoksun” ve “yoksul” b�rak�lan küresel köydeki toplum kesimlerinin durumlar�n�n bu kar��la�t�rma 
çerçevesinde analizidir. Yaln�z burada hemen belirtmesi gereken bir di�er husus ise, söz konusu 
kar��la�t�rman�n anakronik bir kar��la�t�rma olaca�� konusundaki akla gelebilecek soru i�aretlerinin 
giderilmesidir. Zira bu kar��la�t�rma farkl� zaman ve mekândaki toplumsal ko�ullar�n birebir bir kar��la�t�rmas� 
de�il sadece belli unsurlar�n ve bu belli unsurlar�n yol açt��� sonuçlar�n sebep sonuç ili�kisi ve sadece bu 
yönden gösterdikleri benzerlikler aç�s�ndan kar��la�t�r�lmas�d�r. Son olarak Antik Yunan köleli�ini ve 
sonuçlar�n� ele al�rken kölelikle ilgili felsefi tart��malara girilmeden, köleli�in bir kurum olarak sosyal, siyasal 
ve ekonomik alandaki pratik sonuçlar�na de�inilecektir.  

Burada Antik Yunan’da kölelik ve bo� vakit kavram� ele al�n�rken, köle eme�i ile ortaya ç�kan bu bo� 
vaktin ne düzeyde hay�rseverlik i�lerine ayr�ld���na dair kapsaml� bir de�erlendirmeye girilmeden, bo� vakit 
ve bunun genel olarak nas�l de�erlendirildi�i ele al�nacakt�r. Günümüzle yap�lan kar��la�t�rmada ise, siyasal, 
felsefi, kültürel, sanatsal bir tak�m faaliyetlerin önemli bo� vakitleri gerektirdi�i dü�üncesinden hareketle, sivil 
toplum örgütleri eliyle tabiat� gere�i gönüllü olarak görülen hay�rseverlik faaliyetlerinin önemli bo� vakti 
gerektirdi�i ve bunun kayna�� konusunda bir tart��maya girilmeye çal���lacakt�r. 

Ayr�ca yoksulluk ve bölü�üm sorunlar�n�n da bu çal��man�n ana konusunu olu�turmad���n�, bununla 
birlikte hay�rseverli�in yoksullakla olan ili�kisine ve burada yatan çeli�kiye dikkat çekmenin çal��man�n ana 
ilgi alan� oldu�unu belirtmek gerekmektedir. Bu bak�mdan hay�rseverlik ve yoksulluk gibi kavramlara ilgili 
olarak ancak yeteri kadar de�inilecektir. 

 
Antik Yunan’da Be�eri Faaliyetlerin Önemli Bir Belirleyicisi Olarak Kölelik ve Bo� Vakit  
�sa’dan önce 5 ve 4. Yüzy�llarda Yunan sitelerinin önemli ölçüde köle eme�ine dayanan köleci bir 

ekonomileri vard�. Örne�in Atina’da metoikoslar da içinde olmak üzere özgür insanlar�n say�s�, neredeyse 
kölelerin say�s�na e�itti. Bir özgür insana bir köle oran� ölçü al�n�rsa, bu yüzy�llarda Atina ekonomisinde, 
kölelerin temel üreticiler oldu�unu göstermektedir (Tanilli, 2007: 280). Bu �ekilde önemli bir nüfus oran�na 
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ula�an kölelikle ilgili ilk derli toplu bilgiler Homeros’tan aktar�lmaktad�r (Berve, 1958: 2). Homeros 
destanlar�nda kölelerin hangi kaynaklardan elde edildikleri hakk�nda bilgilere ula�mak mümkündür. 
Destanlarda sava� ganimeti olarak kazan�lan tutsaklar�n, daha sonra köle yap�larak sahipleri taraf�ndan 
sat�l�p ya da hediye olarak verildi�i, tüccar ve korsanlar taraf�ndan ele geçirilen ki�ilerin köle yap�l�p, 
sat�ld���ndan söz edilmektedir. Bu durumda bunlar�n d�� ülke orijinli olduklar� anla��lmaktad�r. Ancak 
Homeros döneminde Yunan orijinli kölelerin varl��� da bilinmektedir (Erol, 2007: 251). 

Di�er taraftan özel köleler belli ki�ilerin mal� say�l�p, bunlar�n büyük ço�unlu�u ev i�lerinde hizmetçi, 
dükkânlarda tezgâhtar, gemilerde tayfa, üretimde imalat i�çisi, ziraatta tar�m i�çisi, maden ve ta� ocaklar�nda 
maden ve ta� i�çisi olarak kullan�l�yorlard�. Bu özel kölelerin bir grubunu zanaatkârlar ve tüccarlar�n 
hizmetinde olanlar olu�turmaktayd�. Bunlar genelde erkek köleler olup, sahipleri taraf�ndan atölye ve 
i�yerlerinde yeti�tirilmi� kimseler olup, sahipleri ya�land���nda onlar�n i�lerini devam ettiren kölelerdi. Bu 
köleler di�erlerine nazaran daha iyi konumda olup, kendi evlerinde oturabilme ve aile kurabilme �ans�na 
sahiplerdi. Bunlar seramik, heykel, ayakkab� vb. ürettikleri el i�çiliklerini satabilirler ancak elde ettikleri kâr�n 
belli bir miktar�n� sahiplerine vermekle yükümlüydüler (Erol, 2007: 254). Kölelerden ev hizmetlerinde 
yararlanmak ise oldukça yayg�nd�. Ekonomik durumu iyi olan bir ailenin be� ya da alt� kölesi vard�. Durumu 
biraz daha a�a�� olanlar bir köle ile yetiniyorlard�. Zengin aileler daha fazla köleye ihtiyaç duyuyorlard� çünkü 
bu ailelerin evin içinde de�irmenleri, f�r�nlar�, dokuma tezgahlar� ve zanaatç�lar� vard� (Tanilli, 2007: 281). 
Bunlara ilaveten köleler ticaret ve bankac�l�k alanlar�nda muhasebe, temsilcilik ve yöneticilik gibi nitelikli 
i�lerde de çal��abiliyorlard�. Böylesi kölelerin belli bir ba��ms�zl��� vard�; kendi hesaplar�na çal���yorlar ve 
azatl�klar� için para biriktirmek imkân�na sahip oluyorlard�. Do�al olarak yüksek statü sahibiydiler, dövülmez 
ve küçük görülmezlerdi, ço�u kez giyini�leri özgür yurtta�lar�nkinden farkl� de�ildi. Devlet hizmetinde düzenli 
maa� ile çal��an ve dolay�s�yla servet biriktirme olana��na sahip olan köleler de (demosioi) vard�. Bunlar 
gardiyanl�k, güvenlik görevlili�i, meclis yazmanl���, a��rl�k ve uzunluk ölçüleri görevlili�i ve çe�itli malî 
görevlerden olu�an önemli resmi i�leri yerine getiriyorlard� (Bak�rezer, 2008: 22). Atina’da siyasal i�ler 
d���nda hemen bütün i�lerde kölelerin çal��t�r�ld�klar� görülmektedir (�enel, 1970: 276). Fakat temelde köleler 
her yerde esas olarak ekonomik amaçl� olarak kullan�lm��lard�r (Weber, 2000: 256).  

M.Ö. 7. yüzy�lda kolonizasyon dönemiyle birlikte geli�en Yunan ticareti ve sanayii ve bunun 
sonucunda artan talepleri kar��lamak üzere kurulan büyük atölyeler, her zaman oldu�undan daha fazla i� 
gücü ihtiyac�n� do�urmu�tur. Artan taleplerle birlikte Yunan i�çilerin üretime art�k yeti�emez duruma gelmesi, 
büyük i�yeri sahiplerini d�� ülkelerden i�çi olarak kullanacaklar� köle ithal etmek zorunda b�rakm��t�r. Bu 
dönemde nüfusu 350.000’e ula�an Atina’da yurtta�lar�n/özgür vatanda�lar�n (özgür kad�nlar ve metoikoslar 
hariç) say�s� ancak 40.000-45.000 dolaylar�ndayd� (A�ao�ullar�, 2006: 21). Hatta daha 5. yüzy�lda Atina 
d���ndaki Aigina ve Korint gibi yerlerde 450.000’in üzerindeki bir köle say�s�ndan bahsedilemekteydi (Berve, 
1958: 5). Belli bir ücret yerine bo�az toklu�una çal��an ve sahibine kesin itaat etmek durumunda olan bu 
köleler, Aristoteles’in Politika adl� eserinde belirtti�i gibi sahipleri için üretimde kulland�klar� “canl� aletler” 
olarak tan�mlanabilirler (Erol, 2007: 257). Bunun d���nda köleleri özgür vatanda�lardan ay�ran en önemli 
unsur ise kölelerin yasal haklar�n�n olmamas�d�r (Erol, 2007: 252).  

Sözü edilen dönemde ekonomik hayatta önemli bir yeri olan kölelik, özgür vatanda�lar�n siyasal 
kurumlarda görev almalar� ile üretimin köleler üzerinden yap�ld��� ekonomik süreci ba�latm��t�r. Aristokratlar 
kendi mallar� say�lan bedavaya çal��t�rd�klar� bu kölelerle üretimlerine devam etmekte ve yeterli de kazanç 
sa�lamaktayd�lar (Erol, 2007: 258). Hatta zengin polislerin yurtta�lar�, servetlerini kölelere yat�r�p onlar�n 
ürettikleriyle geçimlerini sa�lamaya ba�lam��lard� (A�ao�ullar�, 2006: 21).  

Bu dönemde köleli�in geçim ve servet temininden ba�ka özgür yurtta�lar�n daha çok kamusal i�ler, 
sanat, felsefe ve benzeri u�ra�lara yönelmelerinde di�er baz� etkenlerle birlikte etkili olmu�tur. Bu anlamda 
söz konusu dönemde özgür yurtta�lar için askerlik önem kazan�rken, Perslere kar�� yürütülen sava�lardan 
elde edilen ganimet çal��maya ba��ml�l��� azaltm��, elde edilen esirler köle olarak ticaret ve zanaatlara 
yayg�n biçimde sokulmu�tur. Böylece sadece pratik yarar� oldu�u dü�ünülen zanaat ve ticaret i�leri kölelere 
özgü görülmeye ba�lanm��t�r. Bir sonraki ad�mda da kölelerin sadece bu i�ler için uygun oldu�u fikrine 
geçilmi�tir (Bak�rezer, 2008: 26). Bu u�ra�lar ve kol i�lerini ço�unlukla köleler gördükleri için, çal��may� a�a�� 
gören bir ön yarg� halkta iyice yer etmi�tir (�enel, 1970: 272). Hatta eleme�ini onur k�r�c� i�ler olarak 
görmekteydiler (Tanilli, 2007: 285) 4. yüzy�lda Platon ve Aristoteles kölelere uygun i�lerin kapsam�n� 
geni�leteceklerdi: Platon’un Yasalar’�nda ticaret a��r� kazanma i�tah�n� ve dolay�s�yla ahlaks�zl��� besledi�i 
için yurtta�lara yasaklan�rken, çiftlik i�leri de kölelere yüklenir. Aristoteles’in Politika’s�nda erdemlili�i 
zedeleyici i�ler olduklar� için yurtta�lar�n zanaatç� veya tüccar hayat� sürmemeleri, erdem geli�imi ve kamusal 
i�lere zaman ayr�labilmesi için çiftçi de olmamalar� gereklidir, çiftçiler tercihen köleler olmal�, olmazsa serfler 
(perioikoi) kullan�lmal�d�r (Bak�rezer, 2008: 26). Platon’a göre de kölelerin görevi yönetici s�n�f�n maddi 
gereklerini sa�lamakt�r (Popper, 1989: 58). 

Sonuç olarak, kölelik kurumunun Atina’da oynad��� rol üç ayr� ba�l�kta toplanabilir. Atinal�l�k bilincinin 
ve demokrasi kültürünün geli�mesine yapt��� katk�lar köleli�in kültürel, i� gücü ihtiyac�n� kar��lamas� 
dolay�s�yla ekonomik, Atina vatanda�lar�n�n günlük hayatta yapt�klar� i�leri üstlenerek onlara politika, sanat 
ve felsefe ile u�ra�ma lüksü sa�lamas� (Erol, 2007: 259), ba�ka bir anlat�mla yurtta�lar�n kamusal i�lerle 
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u�ra�abilmesi ve ba�ka sebeplerle bo� zaman yarat�labilmesi (Bak�rezer, 2008: 22) aç�s�ndan da sosyal 
i�levleri ya da rolleri oldu�u söylenebilir. Bu aç�lardan bak�ld���nda kölelik Atina’da günlük ya�am�n her 
boyutunda öne ç�kan bir olgudur. 

Peki, Eski Yunan uygarl��� (özelde Atina uygarl���) tamamen köle eme�ine mi dayan�yordu? Bu 
sav�n, özgürlerin de çal��t���, köle nüfusun fazla kalabal�k olmad���, kölelerin fazla sömürülmedi�i, köle 
eme�inin ekonomide egemen unsur olmad���, Halk Meclisinde toplanan vatanda�lar�n ço�unun i� güç sahibi 
oldu�u, Atina demokrasisinin bir çal��mayan s�n�f demokrasisi olmad��� gibi fikirlerle aksi ispatlanmaya 
çal���lmaktad�r (Barker, 1952: 33). Bununla birlikte, en az�ndan Eski Yunan uygarl���n�n dayanaklar�ndan 
birinin de köle eme�i oldu�u iddias� itiraza aç�k de�ildir. Zamanlar�n�n önemli bir k�sm�n� siyasal i�lerde, 
meclislerde, mahkemelerde, memurlukta geçiren örne�in Atina’n�n 50 bin vatanda��n�n, bütün zamanlar�n� 
çal��makla geçiren 75 bin köleden daha fazla katk�da bulunduklar�n� söylemek pek olanakl� 
gözükmemektedir. Emperyalist sömürünün yan� s�ra köle eme�inin yaratt��� art� de�er, Atina vatanda�lar�n�n 
bir k�sm�n�n üretime yönelik hiçbir i�le u�ra�madan kendilerini, sanata, felsefeye, bilime, tart��malara, 
spekülasyona verebilmelerini sa�lam��t�r. Örne�in sofistlere, dersleri kar��l���nda para vererek ba�ka i�ler 
yapmaks�z�n geçim olanaklar� sa�lam��t�r. Bu art� de�er, bir k�s�m vatanda�lar�n ise zamanlar�n�n bir k�sm�n� 
politikaya ay�rmalar�na f�rsat vermi�tir (�enel, 1970: 275-276). 

Bu noktada rahatl�kla denebilir ki, Antik Yunan ekonomik refah� ve siyasal demokrasisi önemli ölçüde 
kölelerin s�rt�nda duruyordu. Antik Yunan dü�üncesi bilgeli�i yüceltmi�se de köleli�i bunun ko�ulu olarak 
görmü�tür (Bak�rezer, 2008: 51). Hatta kölelerin polisin maddi gereksinmelerini sa�lamalar� ve böylece 
yurtta�lar�n çe�itli kültürel etkinliklerde bulunmalar� ve siyasetle u�ra�malar� için gerekli bo� zaman� 
yaratmalar� do�rudan demokrasinin geli�mesine uygun bir ortam� da haz�rlam��t�r (A�ao�ullar�, 2006: 21). 

Antik Yunan’da köle eme�i, köle eme�ine dayanan ekonomi ve üretilen zenginli�in önemli bir 
k�sm�n�n yine köle eme�ine dayanmas� ve son olarak bu köle i� gücünün ve eme�inin önemli bir bo� vakit 
yaratmas� olgusu yukar�da da vurguland��� üzere siyasi, kültürel, sanatsal faaliyetler için önemli imkânlar 
yarat�yordu. Yaln�z, örne�in k�z ya da erkek olsun sakat ya da çelimsiz çocuklar�n ya�amas�na olanak 
tan�nmad���; benzer �ekilde k�zg�n güne� alt�nda ç�rç�plak saatlerce ko�mak, dayan�kl�l��� artt�rmak için 
so�uk havada aç�kta kalmak gibi toplumsal ya�am�n sadece güçlülerin ayakta kalacak �ekilde bir tür askeri 
e�itimi (Ertop ve Yetkin, 1985: 92) içermesi; fakirlerin çocuklar� ve e�leri ile birlikte çal���p, zenginlerin 
tarlalar�n� yaln�z alt�da biri kendilerinde kalacak �ekilde ekip biçmeleri ve bunu yapamazlarsa kendileri ve 
çocuklar�n�n köle olarak sat�ld��� (Aritotales, 1973: 4) gerçe�i,  en az�ndan ortaya ç�kan zenginlik ve bo� 
vaktin güçsüzlerin, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bu yöndeki ihtiyaçlar� için kullan�l�p kullan�lmad���na dair 
fikir verir mahiyettedir.  

Burada çal��man�n yöntemi aç�s�ndan vurgulanmas� gereken as�l önemli nokta, Antik Yunan’da 
önemli bölümü köle eme�ine dayanan zenginlik ve yine köle eme�i sonucu ortaya ç�kan bo� vaktin, hay�r ve 
yard�m i�lerine yönelik de�erlendirilip de�erlendirilmedi�ini ortaya koymak de�ildir. Kavramsal olarak 
bak�ld���nda bir “bo� vakit” kavram�n�n ve bunun bizi ne gibi de�erlendirmelere götürece�inin, nelere ���k 
tutabilece�inin belirlenme çabas�d�r söz konusu olan. Bu bak�mdan Antik Yunan’da siyasal, kültürel, felsefi, 
sanatsal çabalarda ve ürünlerde köle eme�ince yarat�lan bo� vakit önemli bir unsur olarak ortaya ç�karken, 
bu kavram�n günümüz ve örgütlü ya da örgütsüz hay�rseverlik faaliyetleri aç�s�ndan ne gibi anlamlar ifade 
etti�i de bir o kadar önemlidir. 

 
Örgütlü Hay�rseverlik ve Bir Gerilim ve Çeli�ki Alan� Olarak Bo� Vakit 
Bu bölüme basit bir soru ile giri� yapmak daha sonra ne anlataca��m�z ile ilgili olarak yararl� 

olacakt�r: “Açlar doyurulmal� m�d�r?”. �lkça�lardan günümüze kadar insanlar�n ço�u bu soruya “evet, 
doyurulmal�d�r” �eklinde cevap veregelmi�lerdir (Selçuk, 2008: ) 

Bu soru her ne kadar çok eski ça�lardan beri insanlar�n önünde olan bir soruna i�aret etse de çok 
yönlü, yo�un ve derin bir sorun olarak ortaya ç�kmas� insanl�k tarihine nispeten çok yenidir. Açlar�n bir di�er 
ifade ile yoksul ve yoksunlar�n, insanl���n önemli bir gündem maddesi haline gelmesi, Sanayi Devrimi, 
sömürgele�tirme, kapitalizm ve tüm bunlar� da içine alan modernle�me ile birlikte ve bunlar�n sonucunda 
olmu�tur. Her ne kadar, insanl�k tarihinin genel yöneliminin “k�tl�ktan bollu�a” ya da tam tersi “bolluktan 
k�tl��a” do�ru bir e�ilim gösterdi�i yönünde çe�itli tart��malar olsa da (Yavuz ve Pelvano�lu, 2008: 32) 
günümüzde ister geli�mi�, ister geli�mekte, isterse az geli�mi� olsun dünya genelindeki tüm ülkelerde bu iki 
kavram içiçe geçmi� �ekilde kendini göstermekte; yoksulluk ve yoksunluk küresel bir sorun olarak orta yerde 
durmaktad�r. Ayd�nlanman�n bir yönü ile de modernizmin karanl�k yönünü “cezaland�rma” ve “gözetleme” 
olarak tespit eden Foucault’ya (1992), yoksullu�un ve yoksunlu�un da art�k kararl� hale gelmi� ve 
kan�ksanm�� bir karanl�k yüz oldu�unu ekleyerek kat�lmak mümkündür. 

Bu ba�lamda küresel ve yerel ölçeklerdeki yoksulluk ve benzeri gayri insani durumlara müdahale 
etmek, insanlar�n bu �ekildeki ma�duriyetlerini gidermek olgusu da açl���n insanl�k tarihi kadar eski olmas� 
gibi eskidir. Fakat nas�lki yoksulluk ve yoksunlu�un niteli�i ve niceli�i de�i�mi�se hay�rseverli�in de 
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de�i�mi�tir. Bu de�i�imden farkl� kültürlerin farkl� oranlarda etkinlendi�ini de belirtmek gerekmektedir. Ancak 
buradaki as�l tart��ma konusu bu de�ildir.  

�nsanlar�n ya�amalar� için gerekli olana ya da hizmetlere eri�ememe durumu olarak    tan�mlanan ve 
bu anlam�yla, baz� sosyal ihtiyaçlar�n da kar��lanamamas� da dahil asgari bir ya�am düzeyini sürdürecek 
gelir düzeyinden yoksun olmay� ifade eden yoksulluk (Ökten ve Kale, 2009: 60) aksi görü�ler olsa da art�k 
sadece bir insani sorun olarak de�il ayn� zamanda bir sistem sorunu olarak de�erlendirilmektedir. Ba�ka bir 
ifadeyle, bu sorun art�k sadece tek tek insanlar� ilgilendiren ahlaki bir sorun de�ildir. Mevcut sosyal ve 
ekonomik durumun devam ettirlip ettirilememe sorunudur. Adam Smith’in çok farkl� bir ba�lamda söyledi�i, 
ancak yoksulluk ve hay�rseverlik aras�ndaki ili�kinin bu ikinci boyutu dikkat çekici nitelikte olan �u sözü 
oldukça ilginçtir: “yeme�imizi onlar�n insanl���na de�il kendilerini sevmelerine borçluyuz”. Bununla birlikte 
sonuç �u ki, ister ahlaki sorumluluk duygusundan hareketle olsun, ister sistemin i�leyi�ini sürüdürme ya da 
toplumsal iyiyi en yükse�e ç�karma amac�yla olsun toplumsal olarak olumsuz ve kötü ko�ullarda bulunanlar�n 
durumuna yönelik iyile�tirici çabalar kaç�n�lmazd�r. 

Günümüzde bu çabalar�n art�k daha örgütlü, daha kurumsal bir bütünlük içerisinde gerçekle�tirildi�ini 
söylemek mümkündür. Fakat bu çabalar�n da  birer hay�rseverlik faaliyetlerinden öte yani sorunlar� 
yat��t�rmaktan öte, toplumlarda ba� gösteren e�itsizlik ve sosyal adaletsizli�in nedenlerine inmeye  ve 
çözmeye ne kadar yak�n olduklar�, oldukça tart���l�r bir durumdad�r. (http://www.liberal-
dt.org.tr/index.php?lang=tr&message=article&art=274, 05.06.2006.) 

Geçen yüzy�l�n sonlar�na do�ru özellikle entellektüel ve siyasi tart��malar�n içerisinde kendine önemli 
bir yer edinen ve kavramsal geçmi�i Antik Yunan’a kadar götürülen sivil toplum örgütleri hemen hemen 
be�eri her alanda faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyetlerin bir k�sm� entellektüel bir u�ra� olurken, 
a�açland�rma ve erozyonla mücadele gibi çevreyle ilgili olan baz�lar� ise daha aktivist hareketlerdir, di�er ve 
önemli bir k�sm� da toplumun ihmal edilmi�, yoksul kesimlerine yönelik hay�rseverlik faaliyetlerinde 
bulunmaktad�rlar. Günümüzde uluslararas� ve ulusal veriler gözönüne al�nd���nda (Salamon vd., 1999: 7, 25) 
bu tür faaliyetlerin hem kapsam hem ekonomik olarak ve hem de gönüllü kat�l�m� olarak bir hayli artt��� 
dikkati çekmektedir. Bunun sebepleri çok çe�itli olmakla beraber ki, en önemli iki tanesine bireysel ahlak ve 
yard�mseverlik hissi ile sistemin i�leyi�ini devam ettirme gayretlerine yukar�da de�inmi�tik, konumuz 
aç�s�ndan dikkate de�er olan� bu faaliyetlerdeki gönüllü kat�l�m� ve yard�mlar�d�r. 

Hiç �üphe yok ki, bireysel ya da örgütlü olarak yap�lan bu kat�l�mlar�n erdemli ve gayet ahlaki birer 
davran�� oldu�u gerçe�ini kabul etmek gerekir. Ancak burada çok da görünürde olmayan ve fakat tart��maya 
aç�k bir duruma i�aret etmek gerekmektedir. Sivil örgütlerin sivilli�inin gerek �artlar�ndan biri, bir piyasa 
aktörü gibi kâr amac� ile hareket etmemesidir. Bu örgütler, her bir unsuru ve parças� ile tamamen gönüllülük 
esas� üzerine kurulmu�tur (Çaha, 1997: 31). Bunun d���nda bir zorunluluk ya da bir kâr amac� söz konusu ile 
ise bu tür örgütlerin birer sivil toplum örgütü olma özellikleri son derece tart���l�r hale gelmektedir. Bu yönüyle 
bak�ld���nda, sivil örgütlerdeki kat�l�mc�lar�n gönüllülü�ü ilkesi esasa ili�kin bir durum haline gelmektedir. 
Gönüllülükte öne ç�kan noktalardan birisi ise, söz konusu kat�l�mc�lar�n bu i�lere ay�racaklar� yeterli 
vakitlerinin olup olmamas� sorunudur. Elbette ki bu tür örgütlerde gönüllü de olsa görev alan herkesin maddi 
hiçbir kar��l�k almadan görev ald�klar�n� söylemek mümkün de�ildir. Ancak gönüllülerin önemli bir k�sm�n�n, 
gönüllülük kavram�n�n gere�i olarak kendileri için manevi ve ahlaki hazdan ba�ka maddi bir ç�kar ya da 
beklenti içinde olmadan hareket ettikleri (Çal��kan vd., 2005: 12; Gülo�lu ve Murat, 2006:  281) göz önüne 
al�n�rsa bu ki�ilerin kendileri için en az�ndan asgari geçim ko�ullar�n� sa�lam�� olduklar� sonucunu ç�karmak 
gerekir. Kald� ki, bu konularda faaliyette bulunan baz� sivil toplum örgütleri dikkate al�nd���nda, gönüllü 
görünümünün, kendi sosyal,  ekonomik ve benzeri ihtiyaçlar�n� rahatl�kla kar��layabilen kimselerden 
olu�tu�u, bunlar� kar��laman�n d���nda kalan görece önemli vakitlerini bu faaliyetlerin için kulland�klar�n� 
söylemek yerinde bir tespit olacakt�r (Guay vd., 2004: 134). Ba�ka bir anlat�mla, bu ki�ilerin, insan�n kendi 
geli�imi için zorunlu olan hayat boyu sa�l�k, yarat�c� bir hayat, ortalama bir hayat standard�, özgürlük, 
kendine güven, sayg�nl�k gibi f�rsatlardan mahrum olmay� ifade eden (Dikkaya ve Özyak���r, 2008: 153) 
yoksullu�a uzak ve ayr�ca yoksul ve benzeri ki�iler için kullanacaklar� yeterli zamanlar� oldu�u gerçe�idir söz 
konusu olan.  T�pk� Antik Yunan’da kölelerin, kendileri için hayat boyu sa�l�k, yarat�c� bir hayat, ortalama bir 
hayat standard�, özgürlük, kendine güven ve sayg�nl�k gibi f�rsatlardan mahrum bir �ekilde, tüm f�rsatlar� 
polisin yurtta�lar� için üretmeleri ve onlar�nda bu f�rsatlar� felsefe, sanat ve siyasetle u�ra�mak için 
kullanmalar�nda oldu�u gibi. Örne�in, bir sivil yard�m kurulu�u olan The Salvation Army’nin gönüllü üye 
say�s� üç buçuk milyon civar� iken, bu örgütün 2004 y�l�nda yard�mda bulundu�u ki�i say�s� otuzüç milyondur 
(Gülo�lu ve Murat, 2006: 281) ki, bu aradaki fark da yukar�daki iddiay� destekler niteliktedir. 

O halde günümüz için konu�ursak, köleli�in art�k olmad���n� dü�ündü�ümüzde, bu bo� vakti yaratan 
nedir, sorusunu sormak kaç�n�lmaz hale gelmektedir. Ba�ka bir ifade, kendileri için gönüllü hay�rseverlerin 
çal��malar�na muhtaç olan yoksul ve yoksun kesimlerin, sadece asgari ihtiyaçlar�n� kar��lamak için 
çal��malar� halinde, dinlenmek ve di�er zorunlu sosyal gereksinimleri için bile vakitleri kalmazken, gönüllülük 
esas� ile hareket eden hay�rseverlerin, kendi varl�klar�n� devam ettirmenin d���nda, bir anlamda fazladan bir 
u�ra� say�labilecek faaliyetler için nas�l ve ne �ekilde yeterli zamanlar� olabildi�ini anlamak gereklili�i, cevap 
bulunmas� gereken bir soru olarak ortaya ç�kmaktad�r.. 
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Gerilimin ba�lad��� nokta, bo� vakit: 
Burada yine ba�ka unsurlar�n etkisi kabul edilmekle beraber, özellikle iki hususa vurgu yap�lacakt�r. 

Bunlardan birincisi, çal��ma boyunca vurgulanan dezavantajl� gruplar�n, art�k bir de�er yan�nda art�k bir vakit 
de üretiyor olmalar� ve ikinci olarak bili�im teknolojilerindeki geli�melerin insanlar için oldukça önemli bo� 
vakitler yarat�yor olmas�d�r. 

Yukar�da da k�saca de�inildi�i üzere, küresel zenginli�in ve tabiî ki bo� vaktin arkas�ndaki insan (kol 
gücü) eme�ine, bu emekle do�ru orant�l� olmayan payla��m ve bundan kaynaklanan yoksunluklara de�inmek 
gerekecektir. Hemen ba�ta söylemek gerekirse, bu durumun Antik Yunan prati�ini an�msatan bir tak�m 
önemli sak�ncalar� ve riskleri bar�nd�rd���n� söylemek abart� olmasa gerektir. Elbette ki bir köle 
ekonomisinden bahsedilemez. Ancak biçim ve nitelik de�i�tirmi� yeni kölelik �ekillerinden bahsetmek 
mümkündür ki, bu yeni biçim, yeni  teknolojinin arkas�nda do�rudan olmasa da dolayl� bir emek kayna��d�r 
ve bu yönüyle Antikiteyi and�rmaktad�r (Ertugay ve Baran, 2009: 1045). 

“Yeni Kölelik” adl� kitab�nda Kevin Bales, köleli�i gönül rahatl��� ile geçmi�e mal etmenin, onun 
geçmi�te kald���n� söylemenin imkâns�z oldu�unu, Fransa, Amerika Birle�ik Devletleri gibi geli�mi� ülkelerde 
bile varl���n� sürdürdü�ünü söylüyor (2002: 9). “Dünyan�n dört bir buca��nda köleler çal���yor, terliyor, 
üretiyor ve ac� çekiyor. Pakistan’daki köleler �u an aya��n�zda olan ayakkab�lar� yapm�� olabilirler… 
S�rt�n�zdaki ti�ört Hindistan’da dikilmi� olabilir… Kölelik dolayl� yollardan giriyor hayat�m�za. Onlar 
seyretti�imiz televizyonun üretildi�i fabrikan�n tu�lalar�n� yapt�. Brezilya’da köleler çim biçme makinenizin 
b�ça��n�, araban�z�n amortisörü olacak çeli�i tava getiren kömürü ürettiler… Köleler maliyetlerinizi dü�ürüyor, 
böylece de yat�r�mlar�n�z�n de�erini artt�r�yorlar” (Bales, 2002: 9-10).  Kesin olan durum ise onlara 
emeklerinin kar��l���n�n hiçbir �ekilde ödenmemesidir (Bales, 2002: 10). 

Bu insanlar daha çok basit, teknoloji gerektirmeyen geleneksel i�lerde çal��t�r�lmaktalar. Özellikle 
tar�mda çal��anlar ço�unlukta. Bunlar�n d���nda tu�la yap�m�, maden i�çili�i, ta� oca�� i�çili�i, giyecek ve 
kilim dokuma gibi i�lerde de kullan�lmaktalar. Ayn� �ekilde evlerde, dükkânlarda, ormanlarda da yine onlar 
çal��t�r�lmaktalar. Ayr�ca daha çok yerel ölçekte sat�� ve tüketim amaçl� i�lerde kullan�lsalar da onlar�n 
ellerinin de�di�i mallar dünyan�n dört bir yan�ndaki evlerden içeri girmektedir. Bu insanlar�n eme�i ile 
üretilmi� hal�lar, çe�it çe�it metal malzemeler ve tabiî ki köleler taraf�ndan ekilip biçilmi� tah�l, bakliyat, �eker 
gibi g�da ürünleri do�rudan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Dünya Bankas�’n�n yapt��� bir 
çal��maya göre, Afrikal� çiftçilerin üretti�i varl���n yakla��k yar�s�na kentler el koymaktad�r. Bunlar�n da ço�u, 
paras�, despotlar�n cebine girecek �ekilde geli�mi� ülkelere ihraç edilmektedir. (Cohen, 2000: 17 vd). Buna 
ek olarak, geli�mekte olan ülkelerde “yavru �irket”ler kuran uluslararas� büyük ortakl�klar, bu tarzdaki emek 
gücü sayesinde maliyetlerini dü�ürüp hissedarlar�n�n kâr paylar�n� artt�rmaktalar. Küresel ekonomideki 
çokuluslu �irketlerin, geli�mi� ülkelerdeki fabrikalar�n� kapat�p üçüncü dünya ülkelerinde yenilerini açmalar�, 
örne�in Amerikan televizyon pazar�nda, Japon �irketleri ile rekabet etmek zorunda kalan Amerikan �irketleri, 
üretimlerinin büyük bir bölümünü Meksika, Tayvan ve Singapur gibi üçüncü dünya ülkelerine kayd�rm��lard�r. 
Önemli parçalar�n üretiminin büyük bir k�sm�n�n Meksika’ya ve Do�u Asya’ya kayd�r�lmas�yla deniza��r� 
ülkelerdeki üretim (yedek parçalar ve aksam) Amerikan �irketleri taraf�ndan kullan�lan girdilerin %23’ünden 
%90’�na yükselmi�tir. Bu yüzden Amerikan televizyon sanayinde istihdam edilen i�çi say�s� 1966-70 
aral���nda %50 azal�rken, 1971-1975 aral���nda %30’luk ikinci bir azalma olmu�tur (Bello, 1998: 150-151) 
ise, onlar�n cevab� ile “emek gücü maliyetlerini dü�ürmek”ten ba�ka bu insanlar�n al�n terinin ucuzlu�unda 
yatmaktad�r (Bales, 2002: 15-16). 

Bu duruma rengini veren önemli olgulardan biri de yukar�da özetle de�inildi�i üzere eme�in 
kar��l���n�n bir �ekilde al�namamas�, ba�ka bir ifade ile bu insanlar�n yoksullu�a mahkûm edilmeleridir. Bu 
anlamda yoksulluk hem eme�in kar��l���n� alamama hem de buna ba�l� olarak insan�n kendi geli�imi için 
zorunlu ko�ullardan mahrum olmay� ifade etmektedir. Söz konusu bu yoksullu�un kayna�� ise emek ve 
üretimin ortaya ç�kard��� de�erlerin kayna��ndan kopar�larak yeniden da��t�ma tabi tutulmas�d�r. Dünya 
nüfusunun %14’ü (826 milyon insan) yeterli ve iyi beslenememektedir, %16’s� (968 milyon insan) temiz içme 
suyuna eri�ememektedir, %40’� (iki milyar dört yüz milyon insan) sa�l�kl� ya�am ko�ullar�ndan yoksundur ve 
854 milyon yeti�kin okuma yazma bilmemektedir (Pogge, 2006: 156).  

Günümüzde yerkürenin en zengin be� ülkesi, dünya gayri safi milli hâs�las�n�n %86’s�n�, dünya 
ihracat pazarlar�n�n %82’sini ve do�rudan yabanc� yat�r�mlar�n %74’ünü ellerinde tutmaktad�rlar. Buna 
kar��l�k dünyan�n en yoksul ülkesinde bu oranlar %1’i geçmemektedir (Dikkaya ve Özyak���r, 2008: 51). 
Üretimdeki tüm teknolojik geli�melere, performans art��lar�na ra�men, Antik Yunan medeniyeti için sorulan 
soruyu tekrar hat�rlayacak olursak, söz konusu bu be� ülkenin dünya gayri safi milli hâs�las�n�n %86’s�n� 
sadece kendi üretim faktörlerinin ekonomiye sokulmas� ile elde ettiklerini söyleyebilir miyiz? Burada, yine 
antik ça�lara benzer �ekilde, fakat küresel çapta sözü edilen eme�in ekonomiye katk�s�d�r söz konusu olan. 
Bu katk� bir taraf� daha da zenginle�tirirken, di�er taraf� daha da kölele�tirmekte, daha da 
yoksulla�t�rmaktad�r. Küresel çapta olan bu görünüm geli�mi� ülkelerin kendi sosyo-ekonomik durumlar� göz 
önüne al�nd���nda a�a�� yukar� benzer özellikler göstermektedir. Amerika’da 1990’lar�n hemen öncesinde 
nüfusun en zengin %20’si gelirin en büyük k�sm�na el koyarken, %60’l�k k�s�m görülmemi� düzeyde dü�ük 
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gelire sahipti. Bu dönemde en varl�kl� %20’nin kazanc�, süper zengin %1’in elinde toplanm��t�r. Süper zengin 
%1, 1980-1989 aral���nda tüm ailelerin toplam gelirinin %53’üne el koyuyordu (Bello, 1998: 161). 

Buradan hareketle, birilerinin zaman ve emek (kol gücü) gerektiren i�lerde tüm zamanlar�n� ve 
emeklerini harcad���n� ve buna ra�men gerekli insani ya�am standartlar�n� bile sa�layamad���n�, ancak buna 
kar��n di�er baz�lar�n�n hem yüksek ya�am standartlar� tutturup hem her türlü i�e ay�racak yeterli bo� vakit 
bulabildiklerini söylemek yanl�� olmasa gerektir. Di�er yandan teknolojideki, özellikle bili�im teknolojilerindeki 
geli�melerin de yine bo� vakit yarat�lmas� olgusuna ciddi katk� yapt���n� belirtmek gerekmektedir. 

Geçmi�inin izleri, ilk hesaplama arac� abaküste, daha sonra da onyedinci yüzy�lda Blaise Pascal’�n 
icat etti�i hesaplama ayg�t�nda bulunabilecek olan bilgisayarlar ve bunlara dayanan ve k�saca bili�im 
teknolojileri olarak ifade edilen bilgi ve ileti�im teknolojileri de denen bili�im teknolojilerinin yirminci yüzy�l�n 
ikinci yar�s�ndan itibaren ya�anan çok h�zl� geli�melerle birlikte bireysel ve toplumsal ya�am� tüm yönleriyle 
etkileyerek de�i�tirmeye ba�lam��t�r (Dedeo�lu, 2006: 1). Günümüzde, bili�im teknolojileri ya�am�n her 
alan�nda geni� bir �ekilde kullan�lmaktad�r. Üretimde, e�itimde, bireyler aras� ileti�imde, haber alma 
ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�nda, al��veri�te, ula��mda ve benzeri neredeyse her alanda i�ler bili�im teknolojileri 
kullan�larak yap�lmakta, ihtiyaçlar bili�im teknolojileri kullan�larak kar��lanmaktad�r (Dedeo�lu, 2006: 2). 
Bunlara ilaveten bili�im teknolojileri ile üretimin ço�ald���, bunun sonucunda bolluk ya�and���, yeni i� alanlar� 
do�du�u, bireylerin yeni beceriler kazand���, s�n�f farkl�l���n�n azald���, merkeziyetçi yap�lar�n gev�edi�i, 
demokrasinin ve dünya ölçe�inde bireyler aras�nda kar��l�kl� anlay���n geli�ece�i ifade edilmektedir 
(Dedeo�lu, 2006: 9). Hatta bilgisayarlar�n insanlar� rutin i�lerden kurtaraca�� ve daha yarat�c� hareket 
etmelerini sa�layaca�� bile söylenmektedir (Ak�n, 1999: 32).  

Bili�im ça��nda bilgisayarlar�n insanlar� rutin i�lerinden kurtarmas� iddias� ise temelde insan�n önemli 
vaktini alan günlük, haftal�k ya da ayl�k dönemler halinde yap�lan al��veri�lerinin, fatura ödemelerinin ve 
bunun d���nda rezervasyonlar�n�n, haberle�melerinin, e�itimin sanal ortam üzerinden çok daha k�sa 
sürelerde yap�lacak veya da yap�l�yor olmas�d�r. Yine bu de�i�ikliklerle günlük ya�am daha kolayla�m��, 
ilginçle�mi� ve i�leri yapma süresi k�salm��t�r. Bilgiye kolayl�kla ve k�sa zamanda ula��labilmekte, bu bilgiyi 
saklamak, da��tmak ya da ba�ka bilgilerle birle�tirip yeni bilgiler olu�turmak mümkün olabilmi�tir (Dedeo�lu, 
2006: 9). Böylece tüm bu i�ler için ayr�lan zaman k�salm��t�r. Benzer �ekilde elektronik ofis i�lemleri de 
insanlar�n i�lerinin ço�unu evlerinden oturduklar� yerden yapmalar�n� mümkün k�lm��t�r. Finans sektöründen 
turizm sektörüne, trafik denetim sisteminden lojistik hizmetlere neredeyse bütün i� alanlar�nda bili�im 
teknolojileri kullan�lmakta, sanal i� ortamlar� olan elektronik ofisler çal��ma hayat�n�n vazgeçilmez unsurlar� 
olarak (Dedeo�lu, 2006: 18) insanlara hayli geni� bo� vakitler yaratmaktad�rlar. 

Bununla birlikte bütün bunlar bireysel ve toplumsal anlamda gerçekle�en olumlu de�i�iklikler olarak 
de�erlendirilebilir. Ancak olumlu etkilerin yan�nda, ço�u ilk bak��ta göze çarpmayan bir dizi olumsuz etki ve 
ili�ki biçimi de söz konusudur. Bu anlamda ilk olarak bu dönemde, bireylerin daha fazla özgürle�erek 
bireyselliklerinin ön plana ç�km�� oldu�u, toplumsal sorumluluktan daha ziyade bireysel sorumlulu�un a��rl�k 
kazanm�� oldu�unu söylemek mümkündür (Koç ve �en, 
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=197, 24.06.2009). 

Bili�im teknolojilerinin ve daha ba�ka bir k�s�m geli�melerin insanlar için yaratt��� bo� vakte, bu bo� 
vaktin anlams�z bir �ekilde kullan�lmas�na i�areten,  Erich Fromm �öyle demektedir: “Bugün art�k zamandan 
tasarruf edebiliyoruz. Fakat �imdi de tasarruf etti�imiz zaman� nas�l kullanaca��m�z� bilememenin s�k�nt�s�n� 
ya��yoruz ve kullanamad���m�z fazla zaman� öldürmeyi deniyoruz” (2004: 98). Hatta bu durumun yaratt��� 
olumsuzluklar�n ifadesi olarak yine Fromm’un ifadesiyle “bu yeni tip insan�n art�k hayat� anlams�z buldu�unu, 
kendine ve her �eye yabanc�la�maya ba�lad���n�, can� s�k�lan, pasif, bo�, korkak ve izole edilmi� bir insan” 
(2004: 63-64) oldu�unu söylemek bile mümkündür. Ba�ka bir ifade ile Max Horkheimer’in, “insanl���n içinde 
insan, t�pk� evrenin içindeki insanl�k gibi yaln�z ve b�rak�lm��t�r” (2005: 501) sözünden esinlenerek, bili�im 
ça��n�n sözü edilen bu insan�n�n, teknolojinin içinde yaln�z ve b�rak�lm�� oldu�unu söylemek yanl�� 
olmayacakt�r. 

Bununla birlikte, yarat�lan bu bo� vaktin hepten heba edildi�i, yarars�z i�lere, sadece e�lenceye 
ayr�ld���n� söylemek do�ru de�ildir. Bu çal��man�n da konusu olan, örgütlü, gönüllü yard�m ve hay�rseverlik 
faaliyetlerinde kullan�ld��� da bir gerçektir. Ancak daha önce de belirtildi�i gibi hay�rseverlik ba�l� ba��na 
erdemli ve ahlaki bir davran�� olmas�na ra�men bu, �imdiye kadar anlat�la gelen gerilim ve çeli�kiyi ortadan 
kald�rmamaktad�r. Bo� vaktin kayna�� olan bili�im teknolojilerin geli�iminin ve bu düzeye gelmesinin de bir 
parças� oldu�u küreselle�me ya da küresel ekonomik geli�meler; bu anlamda dünyan�n geri kalan� 
üzerindeki insanlar�n maruz b�rak�ld�klar� mahrumiyet, emek çal�nmas� ve insanl�k onurunun ayaklar alt�na 
al�nmas� ve buna ba�l� adaletsiz zenginlik payla��m�, bu gerilim ve çeli�kinin de temel nedenidir. Bu temelde 
bir etik sorunu de�ildir, bu bir insanl�k sorunu, insan onuru ile ilgili bir sorundur. Teknolojinin ilerlemesi, geni� 
bo� vakitlerin ortaya ç�kmas� elbette ki faydal� bir geli�medir. Fakat her zaman faydal� olan iyi olana e�de�er 
de�ildir (Gökberk, 2000: 219). Olabildi�ince çok insan� mutlu eden ya da faydas� olan her zaman iyi bir 
eylem olmayabilir. Bu fayda ve mutluluk di�er baz�lar�n�n haks�zl��a u�ramas� ve yoksullu�a mahkûm 
edilmesi pahas�na oluyorsa sonuçlar ve ürünler tart���lmal�d�r. Antik Yunan’da köle eme�i sonucu olu�turulan 
zenginlik, felsefi ve sanatsal ürünler tüm insanl��a bir miras olarak kalm��t�r, ancak bu durum köleli�in iyi bir 
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�ey olmad��� gerçe�ini de�i�tirmemi�tir ve de�i�tiremez de. Dolay�s� ile �imdi için konu�ursak, payla��mdaki 
adaletsizli�in insanl���n faydas�na söylemi ve bu �ekilde olu�turulan zenginlik ve bo� vaktin bir k�sm�n�n 
mahrum ve yoksul b�rak�lan kesimler lehine kullan�lmas� ile me�rula�t�r�lmas� pek kabul edilebilir 
görünmemektedir. 

Di�er yandan insanl���n faydas� söylemi de burada eksik kalmaktad�r zira her �eyden önce bir 
üründen tüm toplumsal s�n�flar�n ortakla�a bir �ekilde faydalanmas�n� gerektirmektedir. Üretilen mal ve 
hizmetlerden birilerinin faydalanabilmesini yasal bir �ekilde de�il ama pratiklerle yasaklamak, birilerini bu 
faydalanma sürecinin d���nda tutmak aç�kça üretilen teknolojinin insanl���n tümünün faydas�na olmad��� 
sonucunu do�urmaktad�r. Ayr�ca insan�n refah� ve mutlulu�u zenginlikle ya da teknolojik geli�melerin 
tamam�ndan veya bir k�sm�ndan yararlanmakla ayn� �ey de�ildir. Be�eri refah� zenginlik veya ki�i ba��na 
gelire k�yasla açl�k tehlikesinin olmamas�, ölüm oranlar�, çocuk i�gücü, e�itim, temiz suya eri�im ve ya�am 
ümidi gibi daha do�rudan ölçütlerle de�erlendirmek gerekir (Goklany, 2006:87) ki, insanlar�n çok büyük bir 
k�sm�n� bunlardan mahrum b�rak�p, sonrada ortaya ç�kan bo� vaktin bir k�sm�nda onlar�n dezavantajlar�n� 
gidermek için çabalamak pek anlaml� dü�memektedir. 

Bu noktada Zygmunt Bauman’�n ifadeleriyle yönümüzü bulabiliriz: “�nsanlar ac� çekerken ahlaki 
aç�dan masum oldu�umuzdan emin olamay�z çünkü hem bundan haberdar olmad���m�z� beyan edemeyiz, 
hem de ac� çekenin kaderini de�i�tiremeyece�imizi söyleyemeyiz” 
(www.npq.org/archieve/2001_fall/ethical_html, 2001). Üstelik �imdiye dek ele al�nd��� üzere bili�im 
teknolojilerinin insanl��� getirdi�i noktada, herkes her an ve her zamanda sözü edilen mahrumiyet, yoksulluk 
ve bunlar�n yol açt��� ac�lardan haberdar olmalar�na ra�men Bauman’�n yak�nd��� sorunu, günü kurtarmak 
ad�na giri�ilen hay�rseverlik faaliyetleri, çözebilme kapasitesinden çok uzakt�r. 

 
Sonuç  
Günümüzde teknolojinin üretimi de Antik Yunan’da felsefi, siyasal ve ekonomik geli�meyi ortaya 

ç�karan köle eme�ine benzer bir eme�e ihtiyaç duymaktad�r. Aradaki ili�kinin dolayl� ya da do�rudan 
tezahürleri durumu de�i�tirmemektedir. Antik Yunan’da ilerlemeye yapt��� katk�dan haberi olmayan ya da 
bilinçsizce bu ilerlemenin temeli olan köle eme�i, modern ça�da bilinçlilik düzeyinde ilerlemenin temelinde 
yatan unsurlardan biridir. Teknolojinin ilerlemesi ve insanl���n daha “ya�anabilir bir dünya”da ya�ama fikri bu 
bilinç düzeyini ayakta tutan önemli dayanaklard�r.  

Teknolojinin ilerlemesi her �eyden önce, ço�u zaman insanl���n refah�na, mutlulu�una yapt��� katk� 
dolay�s�yla yüceltilmektedir. Bu noktada teknolojik üretimde bulunman�n ana saiki “insanl���n faydas�” olarak 
ifade edilmektedir. Önceleri yünü i�leyen, ta�� yontan ya da topra�� süren köle eme�i, modern ça�da 
“insanl���n faydas�” söylemiyle kutsanan teknolojinin üretimin sonucunda elde edilen ürün üzerinde, 
ku�kusuz onu piyasaya sürenlerden çok daha büyük bir katk�ya sahiptir.  

Bununla birlikte asgari insani ya�ama ko�ullar�ndan bile mahrum bulunan geni� kitlelerin durumu, 
ça��n getirdi�i bir dizi geli�me ile ortaya ç�kan geni� bo� vakitlerini hay�rseverlik i�lerine ay�ran, gönüllü 
hay�rseverlerin çabalar� ile iyile�tirilebilecek gibi görünmemektedir. Çünkü mevcut i�leyi�, bu ki�ilerin gönüllü 
olarak yoksullara verdiklerini, yoksullardan gönülsüz olarak, hem de daha fazlas�n� kendilerine 
aktarmaktad�r. Kendilerinin bunu isteyip istememesi, ya da do�ru bulup bulmamas� durumu 
de�i�tirmemektedir. Dolay�s� ile bu noktada sorunu art�k ki�isel bir erdem ve ahlak sorunu olmaktan ç�kar�p 
tamamen bir sistem i�leyi� sorunu olarak ele almak gerekmektedir. Bunu yaparken, basit ve s�� ideolojik 
tart��malar�n ötesinde bir yerlerden bakmak gerekmektedir. Çünkü tarih, ne teknolojik ve bilimsel ilerleme 
söylemlerinin ne de herkesin e�it oldu�u ütopik dünyalar pe�inde ko�ma gayretlerinin gerçekten bu sorunlara 
çözüm üretme mesafesinde olmad���n� göstermi� ve göstermektedir. 
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Özet 
Osmanl� toplumunda çevre ve hay�rseverlik anlay���n�n temel olarak �slami esaslara göre �ekillendi�i 
görülmektedir. �slami esaslar ise her �eyin sahibinin Allah oldu�u ve müminlerin yeryüzünün emanetçisi 
oldu�u anlay���nda odaklanmaktad�r. �slam insanlara temiz olmay�, çevreyi temiz tutmay� ve dünya 
nimetlerini israf etmemeyi emreder. �slam’�n hay�rseverlik konusundaki temel söylevi ise müminlerin 
ellerindeki ihtiyaç fazlas�n� di�er insanlara vermesi, yani infak etmesidir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanl� toplumunda çevre, Osmanl� toplumunda hay�rseverlik. 
 

ENVIRONMENT AND PHILANTHROPY MENTALITY IN OTTOMAN 
 

Abstract 
In Ottoman society, the concepts of environment and philanthropy were based on Islamic bases. 
Islamic principles focus on the view that Allah is the owner of everything and muslims (believers of 
Islam) are the entrusted keepers of the Earth. Islam commands people to be clean, keep the 
environment clean and to not waste the earthly blessings. The main adres of Islam to believers about 
philanthropy is  "give what you have more than enough to those in need." 
Keywords: Enviroment in Ottoman Society, Philanthropy in Ottoman Society. 

 
Giri� 
Bu çal��ma Osmanl� Devletinde çevre ve hay�rseverlik anlay���n� ve bu anlay���n uygulamaya 

yans�malar�n� genel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktad�r. Bir toplumdaki insanlar�n çevrelerine bak�� 
aç�lar� esasen birada ya�ad�klar� di�er varl�klara olan duyarl�l�klar� anlam�na gelen hay�rseverlik olgusuyla 
yak�ndan ba�lant�l�d�r. Özellikle Osmanl� toplumunda insan ve çevre kavramlar�n�n iç içe geçmi� olmas� bu 
ba�� güçlendirmektedir.  Dolay�s�yla Osmanl� toplumundaki hay�rseverli�in anla��labilmesi için öncelikle 
toplumda hâkim olan çevre anlay���n�n bilinmesi gereklidir.  

Osmanl� devletindeki çevre ile ilgili hukuki düzenlemelerin gerisinde ayn� zamanda toplumdaki çevre 
bilincinin de olu�umunu sa�layan baz� önemli faktörlerin oldu�u muhakkakt�r. Her �eyden önce Osmanl� 
hukuk sisteminin büyük ölçüde �slam dinini esas alm�� olmas�,  Osmanl� bireyinin hem kendisini ve hem de 
içinde ya�ad��� sosyal çevreyi in�a edi�inde �slami dünya görü�ünün hakim olmas� sonucunu do�urmu�tur.  
�slam dini mensuplar�na sadece Allah’a inanmaya ve kullu�a davet etmemekte, ayn� zamanda onlar�n 
haytalar�n�n her an�n� kapsayacak di�er baz� önemli kurallar da getirmektedir. Bu nedenle Allah’�n iradesine 
uyma ve O’nu raz� etmenin hâkim oldu�u bir toplumda insan-insan, insan-toplum ve insan-tabiat ili�kilerinin 
belirleyicisi de yine bu ilahi otorite olmaktad�r. ��te içine Osmanl�’n�n da dahil oldu�u Müslüman toplumlar�n 
mümin olarak birbirleriyle, di�er varl�klarla ilgili alg�lay�� ve davran�� biçimlerini bu temel ilkelerin ve bunlar�n 
yorumlar�n�n belirledi�i görülmektedir (Özdemir, 2002:598 vd.) 

Osmanl� toplumunda hakim olan çevre ve hay�rseverlik bilincinin uygulamaya yans�mas�n� çe�itli 
düzeylerde görmek mümkündür. Özellikle yöneticilerin uygulamalar� bu konuda bizlere önemli ipuçlar� 
vermektedir. Osmanl� Padi�ahlar�n�n çevreyle ilgili kararlar� (irade, ferman, ni�an-� hümayun vs.) 
incelendi�inde, bu kararlar�n gerisinde �slam’�n getirdi�i temel ilkelerin yatt���n� görmek zor de�ildir. Ba�ka bir 
ifadeyle, �slami esaslar�n Osmanl� yönetici s�n�f�n�n çevreyle ilgili kararlar�n�n olu�mas�nda ve 
uygulanmas�nda etkili oldu�u anla��lmaktad�r.  

�slam hukukunda çevre ve hay�rseverlik 
�fade etti�imiz üzere Osmanl�’da çevre anlay���n�n esas�n� �slami kurallar belirlemektedir.  Dolay�s�yla 

�slami verileri dikkate almadan Osmanl� yöneticisinin çevreye ili�kin düzenlemelerini ve halk�n çevreye kar�� 
tutumunu de�erlendirmek eksik kalacakt�r.  �slam’da çevrenin korunmas�nda baz� temel esaslar mevcuttur; 
israf haramd�r, temizlik dinin yar�s�d�r, zarar� def menfaat� celb etmek laz�md�r, amme menfaati korunmal�d�r. 
Bu esaslar bütün �slam toplumlar�nda bulunduklar� çevrenin korunmas�nda geçerli olmu�tur. (Öztürk, 
osmanli.org.tr.) 

�slâm Dünya Görü�ünde, insan varl���n�n tüm sahas�n� kapsayan; onun içinde ya�ad��� kendine has 
çevreye yakla��m ve anlay���n� düzenleyen birçok de�er-merkezli kavram vard�r. . Kamer suresi 49. ayette 
“Biz, her �eyi bir ölçüye göre yaratt�k” denilmektedir. Rahman suresinin 7. ve 8. Ayetlerinde “Gö�ü Allah 
yükseltti ve mîzan� (dengeyi) O koydu. Sak�n dengeyi bozmay�n” buyrulmaktad�r. Yine Rahman suresi 10. 
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ayetinde “Allah, yeri canl�lar için yaratm��t�r.” buyrulmu�tur Buna göre öncelikle tabiat insan�n de�il, Allah’�n 
mülküdür. �kincisi, tabiat nizam� onda (belli kurallar dahilinde) istedi�i de�i�iklikleri yapabilen insan�n 
emrindedir. Üçüncüsü, insan�n tabiattan yararlanmas�nda ve onu kullanmas�nda ahlaki davranma 
zorunlulu�u vard�r. Yeni dengeyi bozmamak durumundad�r. Dördüncüsü, �slâm, insandan, tabii bilimleri ve 
tabiat�n genel düzen ve güzelli�ini olu�turan kanunlar� ara�t�rmas�n� ve onlar� anlamas�n� ister. Dolay�s�yla 
�slam’�n çevre konusundaki temelleri esas olarak her �eyin sahibinin Allah Oldu�u ve O’nun her �eyi bir 
denge içerisinde yaratt���, müminlerin ise yeryüzünün emanetçisi oldu�u anlay���na dayal�d�r. Dolay�s�yla 
müminler emanetçisi oldu�u yeryüzü nimetlerini lay�k�yla kullanmal�, dengeyi bozmamal� ve ona zarar 
vermemelidir(Toprak, 2005:www.yeniümit.com.tr)   

Kuran temizlik konular�nda �slam toplumunu daima uyaran mesajlar vermektedir. Pek çok ayeti 
kerime manevi temizli�in yan�nda maddi temizli�e de at�fta bulunmaktad�r (Öztürk, osmanli.org.tr.) Müddesir 
suresi ayet 4’de; “Elbiseni tertemiz tut”. Mü’minun suresi 51. ayette; "Ey Peygamber! Temiz olan 
�eylerden yeyin; güzel i�ler yap�n. Ben sizin yapt�klar�n�z� hakk�yla bilmekteyim." Hac suresi 26. 
ayette;“ Bir zamanlar �brahim'e Beytullah'�n yerini haz�rlam�� ve (ona �öyle demi�tik): Bana hiçbir �eyi e� 
tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.” Kuran cenneti 
a�ac�, ye�ili, suyu bol olarak tarif eder. Vâk�'a suresi ayet 30-31’de Cennet ehlini; "Daimi gölgededirler, 
ça�lay�p duran su ba�lar�ndad�rlar" diye anlat�r. Böylelikle Kur’an  pek çok ayetiyle  içinde ya�an�lan ve 
olmas� gereken çevrenin nas�l olaca��n� belirlemektedir. 

Ba�ta insan�n kendi bedeninin temizli�i olmak üzere, ya�an�lan mekanlar�n, çevrenin, suyun temizli�i 
konular� Hz. Peygamberin hadislerinde de yer alm��t�r; Müslümanl�k temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, 
temizlenin, Zira cennete temizler girer((G.Ahmed Ziyaüddin:1997, 96/2). �üphe yok ki Yüce Allah temizdir, 
temizli�i sever. �kram� boldur, ikram� sever. Cömerttir, cömertli�i sever. Art�k evlerinizin çevresini temiz 
tutun(Et-T�bbün Nebavi:216). "A�aç ve orman konusunda da Hz. Peygamberin hassasiyeti bilinmektedir. Bir 
hadiste “Elinizde bir a�aç fidan� varsa, k�yamet kopmaya ba�lasa bile, e�er onu dikecek kadar vaktiniz 
varsa, mutlaka dikin” buyurmu�tur.[ Buhari : Kahire:168) bir di�er hadiste “Kim a�aç dikiminde bulunursa, 
onun için a�açtan has�l olan ürün miktar�nca Allah sevap yazar denilmi�tir ( Ahmet -Müsned :5/415). Yine Hz 
Peygamber “Yedi �ey vard�r ki, ki�i kabirde bile olsa, onlardan sevap devaml� surette kendisine ula��r: 
Ö�retilen ilim, halk�n istifadesi için ak�t�lan su, dikilen a�aç, in�a edilen mescid, okunmak üzere ba���lanan 
Kur’an ve iyi terbiye edilmi� evlad.” Diyerek a�aç dikmenin önemini vurgulam��t�r (El münavi:F. Kadir:4-87). 
Buna benzer örnekleri ço�altmak mümkündür. 

  �slâmî de�erler sistemine göre Müslüman yaln�z Allah’a de�il, ayn� zamanda içerisinde ya�ad��� 
toplum ve fiziki çevreye kar�� da sorumludur. Müminlerin görevlerinden birisi de insanlara iyili�i emretmek ve 
kötülükten sak�nd�rmakt�r. O ayn� zamanda karde�lerini sevip dertleriyle ilgilenmek, ba�kalar�na asla zarar 
vermemek ve dünyada bozgunculuk ç�karmamak durumundad�r (Yediy�ld�z,2008:149). �slam’�n çevre 
konusundaki bu temel prensibi esasen dinin insana verdi�i de�er ve müminlerin birbirlerine yard�m etmelerini 
tavsiye eden hay�rseverlik kavram�yla da yak�ndan ba�lant�l�d�r. �slam dini hay�rseverlik yani yard�mla�maya 
büyük önem vermi�tir. �slam hukukunda �nfak, nafaka verip geçindirme, besleme, Allah yolunda harcama 
anlamlar�na gelir  Bir terim olarak; gerek akrabalardan ve gerekse di�er insanlardan yoksul ve muhtaç 
olanlara para veya mal yard�m� yaparak, onlar�n geçimini sa�lama, demektir  Zorunlu günlük ihtiyaçlar için 
harcanacak paraya "nafaka"denir  �slâm hukukunda infak�n kapsam� geni�tir  Aile büyüklerinin bakmakla 
yükümlü oldu�u kimselere harcama yapmas�n� kapsad��� gibi; di�er yoksul ve muhtaçlara yap�lan zekât, 
sadaka ve benzeri yard�mlar� da anlam� içine al�r  Asli kaynak Kur'an-� Kerîm'in pek çok âyetinde, varl�kl� 
mü’minlere "Allah yolunda infak" etmeleri emir ve tavsiyesinde bulunulmu�, Allah yolunda harcayanlar 
övülmü�tür "Ey iman edenler, kazand�klar�n�z�n ve sizin için yerden ç�kard���m�z ürünlerin en helâl ve 
iyisinden Allah yolunda harcay�n" (Bakara 267);"Mallar�n� gizli ve aç�k olarak gece ve gündüz harcayan 
kimseler…��te onlar�n, Rableri kat�nda ecirleri vard�r  Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir " 
(Bakara 274). Hz. Peygamber bir hadiste“Sadaka kesinlikle mal� eksiltmez, bir kul elini sadaka vermek 
için uzatt���nda, o sadaka sâilin eline geçmeden evvel, muhakkak Allah Teâlâ’n�n eline konulmu� 
olur…”buyurmaktad�r(Ali el-Müttakî, VI, 377/16134; Taberânî, Kebîr, IX, 109) Konuyla ilgili bir di�er hadiste 
Hz. Peygamber "Gelip, bir dinar�m var (ne yapay�m?) diye soran birisine: kendine harca (infak et) buyurdu. 
Iki dinar�m varsa? Ev halk�na harca. Üç dinar�m varsa? Hizmetçine (çal��t�rd�klar�na) harca. Dört dinar�m 
varsa? Ebeveynine harca. Be� dinar�m varsa? Yolunlar�na harca. Alt� dinar�m varsa? Allah yolunda harca, 
buyurmu�tur" (Razî 2/3. ).  

Fakir ve muhtaçlara yemek yedirilen imaret kurumu ilk kez asr-� saadet döneminde kurulmu�tur. 
Selçuklular kanal�yla Osmanl� toplumuna da geçen bu önemli kurum fakir ve muhtaçlara yard�m elinin 
uzat�lmas� kültürünün simgesi olarak yüzy�llarca ya�at�lm��t�r. 

��te içine Osmanl�’n�n da dahil oldu�u Müslüman toplumlar�n mümin olarak birbirleriyle, di�er 
insanlar ve varl�klarla ilgili alg�lay��, de�erlendiri� ve davran�� biçimlerini bu temel ilkelerin ve bunlar�n 
yorumlar�n�n belirledi�i görülmektedir.  
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Osmanl�’da çevre ve hay�rseverlik 
Osmanl� toplumunda,  ba�ta çevrenin temizli�i olmak üzere, çevrenin korumas�, do�al kaynaklar�n 

kullan�m�nda dikkatli olunmas�, toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yard�m elinin uzat�lmas� gibi birçok alanda 
�slam’�n emretti�i esaslara riayette hassas davran�ld��� gözlenmektedir. Osmanl� yöneticilerinin halk�n ruh ve 
beden sa�l���n�n korunmas� ve toplumun ortak olarak kulland��� mekânlar�n temiz tutulmas�, �ehrin estetik 
görünümünü bozacak herhangi bir çarp�kl�k ve çirkinli�e yer verilmemesi için tedbirler ald�klar� 
görülmektedir.(Özdemir:598vd) 

Osmanl� Devleti’nde çevreyle ilgili dikkat çeken önemli bir uygulamaya Fatih Sultan Mehmet (1451-
1481) döneminde rastlan�lmaktad�r (Özdemir:598 vd.) Fatih’in “vasiyetnamesi dikkatle incelendi�inde, �slamî 
de�erlerin bu vasiyetnamenin ortaya ç�kmas�nda ve �ekillenmesindeki etkisi aç�kça görülmektedir.  Fatih 
vasiyetnamesinde kendine ait  136 adet dükkan�n� Allah için vakfetmesi dikkat çekicidir.  Vak�flardan elde 
edilen gelirin kullan�laca�� yer ve biçim net olarak belirlenmi�tir. Buna göre: 1. �stanbul’un her soka��na iki�er 
ki�inin tayin edilmesi, bu görevlilerin sokaklar�n sa�l�k aç�s�ndan temizli�ini temin etmeleri ve bunun 
kar��l���nda ücretlerini almalar�, ayr�ca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sar�c�n�n tayin edilerek, ay�n belli 
günlerinde �stanbul’u ba�tan a�a��ya tarayarak (bilâistisna her kapuyu vuralar) o evde hasta olup olmad���n� 
sorup, varsa tedavileri ve �ifaya kavu�turulmalar� için gerekenin yap�lmas�, gerekli görülen hastalar�n 
Darülacezeye kald�r�larak orada tedavilerinin sa�lanmas� emredilmektedir. Vasiyetnemede ayr�ca Müslüman 
olmayan guruplara herhangi bir ay�r�m yap�lmadan bu hizmetlerden yararland�r�lmas� istenmi�tir. Herhangi 
bir ekonomik kriz an�nda hastalar�n temel g�da ve beslenmelerinin sa�lanmas� için avc�lar�n yine vak�f 
taraf�ndan sa�lanan silahlarla da�lara ç�karak vah�i hayvanlar� avlamalar� istenilmekte ancak bir kriz an�nda 
bile avlanman�n vah�i hayvanlar�n özellikle “yumurtada veya yavruda olmad��� s�rada yap�lmas� 
hat�rlat�lmaktad�r. Fatih’in avlanma konusundaki bu titizli�i; avlanmay� sadece belli bir ekonomik kriz an�na 
tahsis etmesi ayr�ca hayvanlar�n yavrulama ve yumurtlama zamanlar�n� hesaba katmas� çevre bilincinin aç�k 
göstergeleridir. 

Vasiyetnamede, imarethanede �ehit ve �ühedâ aileleri ile �stanbul fukaras�na yemek verilmesi 
emredilmi� ancak fakir olmas�na ra�men bu tür hay�r kurumlar�na gelemeyen ki�ilere “güne�in lo� bir 
karanl���nda ve kimse görmeden kapal� kaplar içerisinde [yemeklerin ve g�da maddelerinin] evlerine” 
ula�t�r�lmas� tavsiye edilmi�tir (�eker,1992, s. 29-30).  

Konuyla ilgili di�er bir belge ise Kanunî Sultan Süleyman’�n (1520-1566) devrine ait bir Ni�an-� 
Hümayundur (Akgündüz, 1993: 540). Edirne’nin mahalleleri, sokaklar� ve çar��lar�n�n temiz tutulmas�yla ilgili 
bu Ni�an-� Hümayuna bak�ld���nda: Bütün ev, dükkan ve bunlar�n çevrelerinin kirletilmemesi; kirletildi�i 
takdirde derhal temizlenmesi, görevlilerin çar�� ve mahalleleri kirletenleri tespit etmesi ve at�klar�n� bizzat 
kendilerine temizlettirmesi. Bunun için de öncelikle kirlili�in meydana geldi�i yere yak�n olan i�yeri ve 
evlerden i�e ba�lanarak soru�turman�n sa�l�kl� bir �ekilde yap�lmas�,  Kervansaraylardaki at�klar�n uzak ve 
bo� mekanlara [hâlî] naklettirilmesi, Hamamlara ait yollar�n temiz tutulmas�, mezarl�klar�n korunmas�, 
etraflar�n�n çevrilerek; at, köpek, kedi vb. hayvanlar�n mezarl�k içerisine girmesinin önlenmesi,  Arabac�lar�n 
öküzlerini halk� rahats�z edecek �ekilde ev ve avlulara yak�n yerlere ba�lamamalar�; öküzlerin gübresini al�p 
�ehir d���ndaki uygun yerlere nakletmelerinin sa�lanmas�, Evlerde y�kanan sabunlu çama��r sular�n�n rast 
gele yollara dökülmemesi, dökenlerin engellenmesi, At, koyun vb. hayvan le�lerinin rast gele ve geli�igüzel 
at�lmas�n�n önlenmesi. Bu yasa�a uymamada �srar edenlerin te�hir edilerek cezaland�r�lmalar�, say�lan bu 
yasaklar�n uygulanmas�nda kimsenin engel olmamas�; kad� ve suba��n�n konuyu �srarla takip etmeleri 
vurgulanm��t�r.  

Osmanl� Devleti’nde �ehirlerin temizli�i konusunda oldukça geli�mi� bir sistem olu�turuldu�u 
gözlenmektedir. O dönemde “Kad�”, ayn� zamanda günümüz belediyelerinin görevlerinden biri olan �ehrin 
temizli�inden de sorumlu olan bir ki�iydi. Çevrenin temiz tutulmas�, çöp sevkiyat�n�n sa�lanmas�, �ehrin pis 
kokulardan ar�nd�r�lmas� birinci dereceden kad�n�n göreviydi (Günalan, 2010: 76).  �ehrin temizli�i ile 
ilgilenen bir di�er önemli ki�i suba��d�r. Bu görevlinin gündüzleri �ehirde gezerek çar��, pazar ve mahalle 
aralar�n�n temizli�ini temin etmek, kald�r�mlar� tamir ettirmek, y�k�lma tehlikesiyle kar�� kar��ya olan binalar� 
mimarba��na haber vermek gibi sorumluluklar� vard�. Osmanl�’da �ehrin temizli�ini ise Suba��’n�n emrinde 
çal��an “çöpçü suba��” yapmakta ve denetlemekteydi. Çöplük Suba��s�’n�n denetiminde çal��an çöpçülere 
“çöp ç�karan” ya da “aray�c�” denilmekte idi. Hükümet, Beyaz�t, Sultanahmet Meydan� gibi meydanlar� y�lda 
bir iki defa angarya suretiyle müslim olmayanlara temizletilirdi. Saray ve etraf�n�n temizli�ini ise 
“mezbeleke�in” ismi verilen kimseler yapard�. Di�er taraftan Osmanl� Devleti’nde hapishanelerin yetersizli�i 
nedeniyle temizlik i�leri zaman zaman hafif suçlulara gördürülmü�tür (Mazak-Güldal-Do�an,2010:18 vd); 
(Çe�itli suçlular�n bir araya gelmesiyle, hapishanelerin yetersizli�inden ötürü, hafif suçlular�n yol ve sokak 
temizli�inde çal��t�r�lmas� suretiyle cezalar�n� çekmesine ve bir k�sm�n�n da sair hapishanelere nakil 
edilmesine dair H�fz�'n�n yaz�s�. Dosya No:101, Gömlek No:67, Fon Kodu: A.}MKT, 03/Z /1263 (Hicrî). 

Çar�� temizli�inden çar�� esnaf�, mahalle aralar�n�n, meydanlar�n, sokaklar�n temizlenmesinden ve 
çöplerinin toplanmas�ndan aray�c� te�kilat� sorumluydu. Çar�� temizli�i için yap�lacak masraflar “avar�z 
sand���” denilen esnaf sand�klar�ndan kar��lan�yordu. Çöpçülük ve la��mc�l�k gibi hizmetler Evliya Çelebi’nin 
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nakletti�ine göre ekseriyetle Ermenilere gördürülürdü. Mahalle temizli�i ise, �slami bir gereklilik say�ld���ndan, 
sorumlulu�u mahalle imam�na b�rak�lm��t�(Mazak-Güldal-Ayd�n:18 vd)  

�stanbul’da temizlik i�i, ar�iv belgelerinde devlet-halk aras�nda bir i� birli�i ile yap�ld��� üzerinde 
durulmu�, halk ve esnaf�n da çevre temizli�inden sorumlu oldu�u hususu, görevlilerin ücretlerinin zaman 
zaman mahalle halk�ndan toplanmas�n�n yan� s�ra gerekli emirlere uymayanlar�n cezaland�r�laca�� 
telakkileriyle peki�tirilmi�tir. (�stanbul çar�� ve sokaklar�n� süpürüp temizlemek üzere her mahallenin 
tahammülüne göre iki�er üçer süpürücü tayini ve bunlar�n ücretlerinin mahalle ahalisinden tahsili ve hilaf�nda 
hareket edenlerin cezaland�r�lmas�. g.tt Dosya No:24, Gömlek No:1176, Fon Kodu: C..BLD. Tarih: 29/L /1131 
(Hicrî); Trablus Kalesi sokaklar�ndaki süprüntülerin temizlettirilerek masraf�n�n ahaliden toplanmas�. Dosya 
No:46, Gömlek No:89, Fon Kodu: A.}MKT.MVL10/M /1268 (Hicrî); Dersaadet ve Bilad-� Selase'deki 
sokaklar�n temiz tutulmas� ve kirletenlerin cezaland�r�lmas�. Dosya No:142,Gömlek No:63,Fon Kodu: 
A.}MKT.NZD,Tarih: 20/B /1271 (Hicrî).  

Osmanl� Devletinde su yollar�n�n temizli�ine ayr� bir önem verilmi�tir.(Beyo�lu su yollar�n�n tamir ve 
temizlenmesi için yap�-lan masar�fat�n kay�tlar�. Gömlek No:18492,Fon Kodu: EV.d).  Ülkede kolera vakas�n�n 
artmas� nedeniyle al�nan önlemler aras�nda sokaklar�n temizli�i, çöplerin ortada b�rak�lmamas�, deri i�kembe vs 
art�klar�n as�lmamas� gibi önlemler al�nd��� görülmektedir (Dersaadet'te kolera vakas�n�n artmas� sebebiyle 
sokaklar�n temiz tutulmas�, çöplerin ortal�kta b�rak�lmamas�, Bilad-� Selase ve Bo�aziçi'nde bulunan kasap 
dükkanlar�nda koyun kesilmemesi, deri, i�kembe ve ba��rsaklar�n dükkanlara as�lmamas� ve temizli�e dikkat 
edilmesi hakk�nda Maliye Nezareti'ne ferman-� âli sureti. Dosya No:140Gömlek No:89,Fon Kodu: A.}MKT,Tarih: 
18/� /1264 (Hicrî). Konuyla ilgili belgelere bak�ld���nda hayvanlar�n korunmas�na, hastalanmalar�n� önleyecek 
tedbirler al�nmas� gibi hususlara da ayr�ca dikkat çekildi�i görülmektedir (Dersaadet'de et fiyatlar�n�n kontrolü ve 
dam�zl�k hayvanlar�n hastal�klardan korunmas� için kesilecek hayvanlar�n baytar kontrolünden geçirilmesi ayr�ca 
hayvanlar için tahaffuzhane in�as� hususunun �ehremaneti'ne bildirildi�i. Dosya No:729, Gömlek No:36, Fon 
Kodu: DH.MKT, Tarih: 01/R /1321 (Hicrî). Yerle�im yerlerinin havas�n�n temizli�i ve hava kirlili�ine kar�� al�nacak 
tedbirlerle ilgili belgelere de rastlanmaktad�r (Çevre ve hava kirlili�ine sebep olduklar� için kireç f�r�nlar�nda kömür 
yerine çal� yakt�r�lmas�. Dosya No:65, Gömlek No:29, Fon Kodu: A.}MKT.MVL, Tarih: 19/Za/1269 (Hicrî); Hava 
kirlili�ine yol açt��� için Galata'da vapur de�irmeni in�as�na izin verilmemesi. Dosya No:285, Gömlek No:37, Fon 
Kodu: A.}MKT.NZD. Tarih: 08/Z /1275 (Hicrî). Çevreyle do�rudan ilgili di�er bir konu ise ba�ta ormanlar olmak 
üzere ye�il alanlar�n korunmas� ve a�aç kesiminin belli bir düzene ba�lanarak genç a�açlar�n kesiminin 
engellenmesidir. 

Osmanl� çevre anlay���n�n çevre temizli�i ve do�al kaynaklar�n korunmas� d���nda önem arzeden di�er bir 
yönü ise toplum içinde ihtiyaç sahibi kimselere yard�m edilmesi yani hay�rseverliktir. Osmanl� devleti yönetiminin 
sonsuz adalet anlay��� sayesinde vatanda�lar�n�n refah seviyesinin yükseltilmesi yolunda önemli tedbirler ald��� 
bilinmektedir. Ba�ta padi�ah olmak üzere her kesimin ihtiyaç sahiplerine yard�m elini uzatmas� asl�nda �slam’�n 
öngördü�ü temel bir düsturun hayata geçirilmesiydi. �slam’�n be� emri içerisinde yer alan zekât ve sadaka, fitre 
gibi kurumlar zenginin fakire ihtiyaç fazlas� mal�n� aktarmas�n� öngörmektedir. Yine Allah�n inayetini kazanma 
amaçlar�yla kurulan vak�flar ve imaretler as�l mülk sahibinin Allah oldu�u inanc�n�n simgeleri olmu�tur. Osmanl� 
toplumunda hay�rseverlik olgusu ba�ta devlet yöneticilerinin uygulamalar� di�er taraftan bizzat halk�n gönüllü 
olarak yapm�� oldu�u giri�imler neticesinde �ekillenmi�tir. Devlet yöneticilerinin zaman zaman baz� bölge 
ahalilerine gerek ayni gerekse nakdi yard�mda bulunduklar� (Vidin kalesindeki çürük pirinçlerin Avusturyal� bir 
tüccara sat�lmas�, Dobruca'da iskan olunan K�r�m muhacirlerine yemeklik ve tohumluk bu�day verilmesi, 
muhtacine bu�day tevzii, Filibe'nin Karacada� ahalisinden muhtaç olanlara tavizan yard�m yap�lmas�, Varna 
kalesindeki arpan�n Balç�k ve Mangali'ye ahalisine tevzii, Bolu kazas�nda muhtac çiftçilere hayvan yard�m� 
yap�lmas�, Girid kalesine alt� ayl�k zahire iddihar�, mahsulat� afete u�rayan zürraa yard�m yap�lmas�, �stanköy ve 
Edirne'deki zürraa bir sene vadeyle yard�m yap�lmas�, Anadolu ve Rumeli caniblerindeki eyalat, liva ve 
kazalardaki muhacirin ve muhtacine tohumluk ve hayvan yard�mlar� yap�lmas� hakk�ndaki ilmühaber kay�tlar�n� 
muhtevi ilmühaber defteri. Gömlek No:8625,Fon Kodu: MAD.d. “Girid eyaleti Kandiye sanca��nda bulunan fukara 
ve muhtaçlara yap�lan yard�m�n miktar�n� mübeyyin defter”. Gömlek No:2481,Fon Kodu: ML.MSF.d) özellikle  de 
deprem ve sel gibi do�al afetlerin ya�and��� yerlerde ihtiyaçlar�n kar��lanmas�na özel bir önem verildi�i 
görülmektedir (Konya'n�n Ilg�n Kazas�'nda ya�anan deprem felaketinde evsiz kalan fukara için yap�lacak evlerin 
in�a masar�f�n�n mal sand��� ve yard�m severlerce kar��lanmas�. Dosya No:365,Gömlek No:80,Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM. Tarih: 14/C /1283 (Hicrî); ��kodra civar�nda sel felaketi sebebiyle zarar gören ahaliye iane ve zahire 
verilmesi. Dosya No:65,Gömlek No:4, Fon Kodu: A.}MKT.MHM,Tarih: 12/Ca/1271 (Hicrî) Kalkandelen'de sel 
felaketine u�rayan halka vergi ve di�er hususlarda yard�m edilmesi. Dosya No:411,Gömlek No:84,Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM,Tarih: 08/Ra/1285 (Hicrî)). 

Osmanl� toplumunda vak�f ve imaret kurumunun geli�imini sa�layan en önemli faktörlerin ba��nda 
insanlara yard�m ve böylelikle de Allah�n r�zas�n� kazanma inanc� oldu�u ku�kusuzdur. Vakfiyelerden anla��ld��� 
kadar�yla mal�n� vakfedenlere göre, “vak�f, hay�r ve sadaka türlerini en mükemmeli ve bâki kalacak iyiliklerin en 
güzelidir.”  Vakfiyelerde zikredilen ayetlerin ba��nda ise “Sevdi�iniz �eylerden (Allah yolunda) harcamad�kça 
"iyi" ye eremezsiniz. Her ne harcarsan�z, Allah onu hakk�yla bilir” (3/Al-i �mran: 92) ile “�yilik, yüzlerinizi 
do�u ve bat� taraf�na çevirmeniz de�ildir. As�l iyilik, o kimsenin yapt���d�r ki, Allah'a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaplara, peygamberlere inan�r. (Allah'�n r�zas�n� gözeterek) yak�nlara, yetimlere, yoksullara, 
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yolda kalm��lara, dilenenlere ve kölelere sevdi�i maldan harcar, namaz k�lar, zekât verir. Antla�ma yapt��� 
zaman sözlerini yerine getirir. S�k�nt�, hastal�k ve sava� zamanlar�nda sabreder. ��te do�ru olanlar, bu 
vas�flar� ta��yanlard�r. Müttakîler ancak onlard�r” (2/Bakara: 177.) ayetlerinin geldi�i görülmektedir. En çok 
zikredilen hadis ise �udur: “Bir insan öldü�ünde, ameli(nin sevab�) kesilir. Defter-i ameli kapan�r. Yaln�z: 
sadaka-i cariyesi, ilmi bir eseri ve kendisine dua eden hay�rl� bir evlad� olan kimsenin amel defteri 
kapanmaz." (Riyâzü’s-Salihîn,1972: Darimî, Mukaddime: 46).Osmanl� Toplumunda vak�flar kurulduklar� günden 
beri, devletin yerine getirmesi gerekli bir çok kamu hizmetinin görülmesinde önemli roller üstlenmi�tir. Ba�ta 
“camiîlerin, üniversitelerin, yurtlar�n, zaviyelerin, hastane, t�marhane ve mezarl�klar�n bak�m�, in�as�, �ehir 
savunmas�, h�fz-� s�hha, yollar�n ayd�nlat�lmas�, kad� ve di�er din görevlilerin maa�lar�n�n ödenmesi, hayvanlar�n 
korunmas� ve beslenmesi, e�ekler, leylekler ve güvercinler, �ehir pazarlar�na içme suyu temin edilmesi ve hatta 
durumu müsait olmayan genç kad�nlara çeyiz haz�rlanmas� gibi çok çe�itli konularda maddi destek sa�lam��lard�r. 
Yine vak�flar�n muhtaçlara “aynî-nakdî yard�mlar, yoksullar�n doyurulmas�, hastalar�n tedavi edilmesi, çevrenin 
temizli�i, �ehirlerin yol ve kald�r�mlar�n�n tamiri gibi hizmetleri de kar��l�ks�z olarak ve sivil toplum ruhuyla yapt��� 
görülmektedir. Görüldü�ü gibi vak�flar, özellikle de Osmanl�’larda hayat�n her sahas�nda yerini alarak hem ferdi 
hem devleti ilgilendiren bir ya�am biçimi haline gelmi�tir.(Özdemir:18)  

 Osmanl� Devleti’nde yoksullara yard�m amac�yla olu�turulan bir di�er önemli müessese imaret veya 
imarethane ad� verilen hay�r kurumlar�d�r. �lk zamanlarda birçok hay�r i�inin yap�ld��� bir kurum olan imâretler, 
sonralar� sadece yiyecek da��t�lan yerler haline gelmi�tir. �maretler; genellikle cami, medrese, dârüssifâ gibi 
külliyelerin bir bölümünü olu�turmu�tur. Bir imaretten, medrese talebeleri, cami ve hayratta görevli olanlar, fakir ve 
misafirler yararlan�r ve günde binlerce ki�iye ö�le ve aksam yemekleri verilirdi. Nitekim bugün eski vak�f ve arazi 
tahrir defterlerinden Osmanl� Devletinde imaret kurumunun son derece geli�mi� oldu�u ve yüzy�llarca bu 
imaretlerin faaliyet hâlinde oldu�u görülmektedir. Osmanl� Devletinde imaretlerin devam�n� sa�lamak için 
çevrelerinde han, hamam ve dükkan gibi yerler yapt�r�larak, gelirleri bunlara b�rak�l�rd�. Yine yeni fethedilen 
yerlerde yap�lan imaretlere bir çok köyün malikâne hisseleri vak�f olarak veriliyordu. �maretler Osmanl�lar�n 
hay�rseverlili�ini, adalet ve insaf�n�, insana bak�� aç�s�n�, kültür ve medeniyet seviyesini sergileyen yüzlerce 
müesseselerden biri olmu�tur (www.türkçebilgi.com). 

 
Sonuç 

1. Osmanl� Devleti’nde çevre ve hay�rseverlik, �slami esaslara göre �ekillenmi�tir. �slami esaslar ise her �eyin 
sahibinin Allah oldu�u ve müminlerin yeryüzünün emanetçisi oldu�u anlay���nda odaklanmaktad�r. 
Dolay�s�yla insanlar, Allah’�n belli bir düzen ve dengede yaratt��� dünyay� bozmamak, yeryüzüne zarar 
vermemek zorundad�r. �slam insanlara temiz olmay�, çevreyi temiz tutmay� ve dünya nimetlerini israf 
etmemeyi emreder. Di�er taraftan �slam, müminlerin muhtaç kimselere yard�m etmesini, sahip oldu�u 
mallar�ndan ihtiyac�ndan fazla olanlar� infak etmesini de ister. 

2. Tarihi kaynaklar, Osmanl� yöneticilerinin �slami esaslara uygun olarak, çevrenin temiz tutulmas�, korunmas�, 
do�al kaynaklar�n do�ru kullan�lmas� hususunda titizlik gösterdiklerini ve bunu sa�lay�c� s�k� tedbirler 
ald�klar�n� ortaya koymaktad�r. 

3. Osmanl� Devleti’nde ba�ta yöneticiler olmak üzere tüm toplumun, zekat, fitre ve sadaka gibi yollarla ihtiyaç 
sahiplerine yard�m etmeyi böylelikle hay�r kazanmay� önemsedikleri görülmektedir. Bu da toplumda, 
mallar�n� ihtiyaç sahiplerinin yararlanmas� için vakfeden, fakir fukaran�n doyurulmas� için imaretler in�a 
ettiren insanlar�n say�s�n� art�rm��t�r. 
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Özet 
Sosyal adalet, Frans�z �htilal� sonucunda önem kazanan ve s�n�flar aras� farklar�n olu�mas� sonucu 
ortaya ç�kan bir kavram özelli�indedir. Toplumsal düzenin olu�mas� ve refah düzeyinin artmas� için 
s�n�flar aras� fark�n minimuma indirgenmesi öngörülmektedir. Ancak son y�llarda uygulanan devlet 
politikalar�n�n liberal e�imli olmas� gelir e�itsizli�inin, ya�am standard�n�n toplumdaki bireyler aras�nda 
giderek farkl�la�mas�na neden olmu�tur. Tüm bu olumsuz geli�melere ra�men son y�llarda toplumlarda 
s�n�flar aras� fark� önlemek amac�yla toplumsal dayan��malar�n ortaya ç�kt��� gözlenmektedir. Bu 
ba�lamda hay�rseverli�in sosyal adalet için önemli bir yakla��m oldu�unu söylememiz mümkündür. 
Çal��mada OECD 2009 verileri kullan�larak yoksulluk aç��� oran�n�n yüksek oldu�u 10 OECD ülkesinde 
sosyal destek ve hay�rseverlik oran�n�n do�ru orant�l� olmas� olgusu, istatistiksel veriler e�li�inde 
tart���lmak istenilmektedir. Hay�rseverli�in sosyal adalet ve toplumsal dayan��ma aç�s�ndan önemi 
irdelenmek istenilmektedir. 
Anahtar kelimeler: toplumsal dayan��ma, neoliberal politikalar, sosyal adalet 
 

PHILANTROPY: A NEW PARADIGM FOR SOCIAL JUSTICE? 
A REVIEW ON ECONOMICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE 

 
Abstract 
Social justice is a concept which became more important and was occurred by result of French 
Revolution and generating of interclass differences. Interclass difference has decrease to minimum that 
presupposition for creating societal structure and improving welfare conditions. But nowadays 
inequalities of income and life standards have changed between people on society because of 
governments’ liberal policy tendency. Despite those negative aspects, we can observe that societal 
cooperation has existed for blocking class inequalities in society. So philanthropy is so important for 
social justice, we can say. This research examines direct relationship between social supporting and 
philanthropy rates on 10 OECD countries who have poverty gap rate is so high by using OECD 2009 
data. And this research’s main aim is showing philanthropy’s importance for social justice and social 
cooperation as well. 
Keywords: societal cooperation, neoliberal policies, social justice 

“Uygarl�kta yoksulluk, bolluktan do�ar.” 
                      Fourier 
Giri� 
1970li y�llarda dolar alt�n konvertibilitesinin ask�ya al�nmas� ve sonras�nda meydana gelen finansal 

liberalizasyon beraberinde neoliberal politikalar� getirmi�tir.1980li y�llarda dönemin ABD’sinde Reagan ve 
�ngiltere’sinde Thatcher yönetimlerinde göze daha çok batan bu politikalar arz tabanl� politikalar olma 
özelli�indedir.  

Arz yanl� politikalar�n uygulanmas� sonucu vergi indirimleri, devlet harcamas�n�n k�s�lmas�na neden 
olmu�tur. Ve kesintiye u�rayan bütçe kalemleri genel olarak sosyal refaha ili�kin kalemlerden olu�mu�tur. 
Ayr�ca gelirin sabit kald��� sosyal refaha ayr�lan kalemlerden yap�lan kesintiler kesinti yap�lan alanlarda 
özelle�tirmelere sebep olmu�tur. Bunun sonucunda sosyal e�itsizlik giderek artmaktad�r(Yurttagüler ve 
Akyüz, 2006: 18). 

Sosyal adalet kavram�n�, sanayile�me sonucu olu�an toplumsal yoksullu�u, i�çi s�n�f�n�n geçim 
mücadelesi gibi ac� tecrübeler sonucu ortaya ç�kan bir kavram olarak tan�mlamam�z mümkündür 
(Topakkaya,2009:2137). 

Devletin neoliberal politikalar çerçevesinde sosyal devlet rolünü üstlenmemesi beraberinde toplumsal 
problemleri getirmi�tir. Neoliberal politikalar�n uyguland��� bu dönemde kaynaklar etkin da��t�lamam��t�r. 
Özelle�tirmeler sosyal refah alanlar� üzerine yap�lm��t�r. Bu geli�meler, sivil toplumun harekete geçmesine 
neden olmu�tur. Sivil toplum olgusunun 1980li y�llardan sonra sosyal adaletin sa�lanabilmesi için büyük bir 
görev üstlendi�i gözlenmektedir. 
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Çal��mada hay�rseverlik olgusu ve s�n�flar aras� fark�n giderilmesi ili�kisi,10 OECD ülkesi verileri baz 
al�narak incelenmek istenilmektedir. 

Hay�rseverlik: Yak�n Tarihteki Geli�imi ve Önemi 
Hay�rseverli�i, pastan�n dilimleri payla��l�rken bu dilime daha çok ihtiyac� olan birey(ler)in de bu 

dilimlerden pay almas�n�n sa�lanmas� olarak tan�mlamak, günümüzde modern toplumlar�n yard�mseverlik 
politikas�n� aç�klamak için daha aç�klay�c� olacakt�r. Hay�rseverlik köken olarak yunanca ‘philien’ (sevgi) ve 
‘anthropos’ (insan) kavramlar�n�n birle�iminden olu�an insan sevgisi anlam�na gelmektedir (Raiborn 
vd.,2003:47’den Akt: Bal�kç�o�lu ve Karacao�lu,2007:123).Hay�rseverli�in ilk izlerini Seneca’n�n 2000 y�l 
önce yazm�� oldu�u On Benefits adl� makalesinde görebilmek mümkündür ( Center On Philantrophy At 
Indiana University, 2007:7). Hay�rseverli�in, önemli geli�mesini yak�n zamanda ABD’de insanlar�n suç oran� 
ile yoksulluk oran�n�n ayn� orant�da yükselmesi ve vatanda�lar�n k�sa vadede bu durumu düzeltmek, uzun 
vadede ise toplumun gelece�ini güvence alt�na alabilmek için bir �eyler yapma iste�ine ba�layabiliriz 
(Roosevelt,2009:2). Bu niyet ile liberal cumhuriyetçi ve reformcu bir ideolojiye sahip John Gardner taraf�ndan 
1980 y�l�nda Independent Sector ad� alt�nda hay�rseverlik kapsam� etraf�nda çal��an kurumlar�n aktivitelerinin 
koordinasyonunu ve çal��malar�n� düzenlemek amac�yla bir kamu kurumu kurulmu�tur (Friedman,2002:2). 

Andrew Carnegie’�n Carnegie Steel Company’i J.P.Morgan’a satmas�n�n akabinde �irketten elde 
etti�i gelirin %90’�n� hay�rseverlik i�lerine ay�rmas� ile dikkatleri üzerine çeken hay�rseverlik olgusu, 
günümüzde üçüncü sektör haline gelmi�tir (http:www.koc.com.tr,22 Eylül 2010). Günümüzde vergi yüklerini 
(tax burdens) azaltmak amac�yla devlet te�vikleri sonucu hay�rseverli�in kurumsal düzeye geçti�i 
gözlenmektedir. Amerika’da 2002 y�l�nda hay�rseverli�in kurumsal bazda bir önceki y�la göre %10,5’luk art�� 
göstermesinde vergi muafiyetinin etkisini görmek mümkündür (Stinson,2004: 25).Kurumsal sosyal 
sorumluluk temas� ile üçüncü sektör haline gelen hay�rseverlik, vergi muafiyeti ad� alt�nda devlet te�vikleri ile 
büyük geli�meler kat etmektedir. Son y�llarda giderek yükselen bir ivme kazanan üçüncü sektörün 2054 
y�l�nda sadece ABD’de 6 Trilyon $ ile 25 Trilyon $ aras�nda bir gelire sahip olaca�� tahmin edilmektedir 
(Champy; 1999: 14). 

Hay�rseverlik, kalk�nma amaçl� bir yakla��m olma özelli�inin yan� s�ra manevi olarak bireyin ruh 
haline etkide bulunmaktad�r. Is�nan parlakl�k etkisi (warm glow effect)olarak ifade edilen bu kavram, ki�inin 
kendisini yapt��� yard�m ya da cömertlik sonucunda manevi olarak iyi hissetmesi olarak tan�mlanabilir 
(Andreoni,1990:473-474;Benheim ve Rangel,2007,62-65’den Akt: Galle, 2010;1213). Ampirik ara�t�rmalarda 
�s�nan parlakl�k etkisinin hay�rsever hediyeler (charitable gifts) için geçerli bir faktör oldu�u görülmektedir 
(Kingman ve Clelland,1996;66-67’den Akt: Galle, 2010;1213). Hay�rseverlik hem kurumsal hem de bireysel 
aç�dan toplumun geli�mesini ve kalk�nmas�n� sa�lamak amaçl� bir giri�im özelli�indedir. Çal��mada kurumsal 
boyutun aksine bireysel boyut ele al�nmakta ve sosyal adalet ekseninde toplumsal dayan��ma ve toplumsal 
kalk�nma odakl� bir yakla��m a��r basmaktad�r. 
  

Sosyal Adalet Kavram�, Rousseau ve Rawls Ekseninde Sosyal Adalet Teorileri 
Sosyal adalet, Frans�z �htilali sonucunda önem kazanan bir kavram özelli�indedir. Jean-Jacques 

Rousseau’nun Toplum Sözle�mesi sosyal adaletin geli�imi aç�s�ndan çok önemli bir yere sahiptir. Rousseau, 
toplum sözle�mesini, halk�n belirli beklentiler alt�nda devleti seçmesi ve devletin kontrolü alt�na girmeyi tercih 
etmesi olarak tan�mlamaktad�r (2010:13-15). 

�ekil 1.Toplum Sözle�mesinin Ana Hatlar� 
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�ekil 1’de toplum sözle�mesinin aktörleri aras�ndaki beklentiler ve bu yaz�l� olmayan anla�man�n 
çerçevesi görülebilmektedir. Devlet topluma hizmet sonucu vergi beklentisine sahipken, toplum ise seçti�i 
devletten sosyal adalet ba�ta olmak üzere birtak�m beklentilere sahiptir. Ancak son zamanlarda toplum 
devleti seçtikten sonra devletin toplumun beklentilerini yerine getirmedi�i görülmektedir. Toplum 
sözle�mesinin geçerlili�ini yitirdi�ini söyleyebiliriz. 

Rawls, Rousseau’nun toplum sözle�mesini toplumla ba�lant�l� bir devlet imaj� çizerek liberal 
platforma entegre etmeye çal��m��t�r Rawls sosyal adalet konusunun anahatt�n� hakkaniyet olarak e�itlik 
kavram� etraf�nda belirlemek istemi�tir. Bu ba�lamda Rawls’�n A Theory of Justice (Bir Adalet Teorisi) sosyal 
adalet için bir mihenk ta�� özelli�indedir. Rawls Adalet Teorisi’ndeki amac�n� Kant’�n ve Rousseau’nun 
toplum sözle�mesinden hareketle toplumsal yarg�larla birebir örtü�ebilen ve ahlaki temellere dayal� bir adalet 
kuram� ortaya koymaya çal��mak oldu�unu belirmektedir (2007: 22-23).Rawls, hakkaniyet olarak adalet 
olgusundan hareketle bireyi sosyal adaletin merkezine yerle�tirmi�tir. Rawls sosyal adaletin sosyal refah� 
artt�rmak için bir önko�ul oldu�unu benimsemi�tir. 

Rawls’�n sosyal adaletin olu�umunu hedefleyen toplum sözle�mesi 2 duruma ba�l�d�r. Bunlardan ilki 
toplumsal sözle�meye göre uyu�mazl�klar� nas�l regüle edilece�ini ve uyu�mazl�klar hakk�nda nas�l karar 
verilece�ini belirleyen “ilk konum (original position)”dur (Burt,2009: 32). Rawls ilk konum durumunda 
insanlar�n ba�lang�çta (do�umundan itibaren) e�it haklara sahip olmas� ve her �eyden önce e�it kabul 
edilmesini savunmaktad�r. �kinci durum ise bilgisizlik maskesidir(veil of ignorance).Bilgisizlik maskesini, 
insanlar�n tercih yaparken gelecekteki durumlar�n� bilemeyecekleri varsay�larak hareket etmesi olarak 
tan�mlayabilmemiz mümkündür. 

 Rawls’�n toplum sözle�mesinde ilk konum ve bilgisizlik maskesi ko�ullar�n�n sa�lanmas� durumunda 
seçilebilecek 2 adalet ilkesi bulunmaktad�r. Birincisi her bireyin temel siyasi ve yasal yönden e�it haklara ve 
donan�ma sahip oldu�u bir adalet ilkesidir. �kinci ilke ise; oyun teorisi tabanl� bir ilke özelli�indedir. Bu ilke 
insanlar�n bilgisizlik maskesine göre yani gelecekteki durumlar� bilinemeyecek oldu�undan dolay�, sosyal ve 
ekonomik e�itsizlikleri gidermek amac�yla toplumda en az iyi durumda olana fayda sa�layacak politikalar� 
seçmesidir (Kirmano�lu,2009: 78). Bu ko�ul maximin olarak adland�r�lmaktad�r. Ve oyun teorisinde en kötü 
sonucun minimize edildi�i bir durum özelli�indedir.1.ilke,2.ilkeye göre öncelik ta��maktad�r (Gülcan,2007: 
89). 

Rawls sosyal adalet kuram�nda, Kant’�n yakla��m�na benzer olarak kapitalist sistem ve toplumsal 
standartlar aras�nda olu�an gerilimi a�maya çal��m��t�r.(Öztürk,2007: 56) 

Rawls’�n sosyal refah fonksiyonunun kökeninde toplum refah�n� artt�rmak yatmaktad�r. Rawls’�n 
kuram�na göre toplumsal refah� artt�rman�n tek yolu ise toplumun en dü�ük gelirli bireyinin refah�n� artt�rmak 
oldu�u görülmektedir (Kirmano�lu,2009:79). 

�ekil 2.Rawls’�n Sosyal Refah Fonksiyonu 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Kirmano�lu,2009: 79 
�ekil 1’de yer alan Rawls’�n sosyal refah fonksiyonuna göre toplumsal refah toplumda en kötü 

durumda olan ki�inin refah�na e�ittir. �ekildeki UA ve UB; ki�ilerin tatmin düzeylerini ve W ise toplum refah�n� 
belirtmektedir. Rawls’�n �ekil 1’de görmekte oldu�umuz sosyal refah kuram�n� formüle etmek istersek;W= 
min(U1,U2,.....) �eklinde formüle etmemiz mümkündür. 
 Sonuç olarak sosyal adalet kavram�, Rousseau’nun Toplumsal Sözle�mesi ile ortaya ç�km��t�r. 
Teorik bazda Rawls’�n sosyal adalet kuram� Rousseau’nun Toplumsal Sözle�mesi’ni Kant’ç� sentezlerle 
liberal düzeyde harmanlama çabalar� sonucunda kamu tercihi teorisi olarak sayabilece�imiz bir sosyal adalet 
kuram�na dönü�mü�tür. Rawls, sosyal adalet kuram�n�n taban�na bireyci yakla��mlar� koymu� ve bundan 
hareketle toplumsal normlara uygun bir devlet imaj� çizmeye çal��m��t�r. Ayr�ca sosyal refah fonksiyonu 
aç�s�ndan ise Hicks ve Kaldor,Scitovsky sosyal refah fonksiyonlar� gibi sosyal refah fonksiyonlar�na z�t olarak 
maximin stratejisi kullan�lm��t�r.Bu ba�lamda toplum refah�n�n yükselmesi için toplumun en dü�ük gelirli 
bireyinin refah�n�n yükseltilmesini öngörmü�tür. 
 

W2 
W1 
W0 

 
UA 

UB 
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Sosyal Adalette Sivil Toplum Olgusunun Ortaya Ç�kmas�n�n Ana Nedenleri 
Rousseau, Rawls gibi dü�ünürlerin savundu�u toplumsal sözle�menin geçerlili�ini yitirmesi 

beraberinde sivil toplum tepkisini kaç�n�lmaz duruma getirmi�tir. Sosyal adalet konusunda sivil toplum 
olgusunun ortaya ç�kmas�n�n ana nedenleri aras�nda sosyal devlet olgusunun neoliberal politikalar nedeniyle 
y�k�lmas�n�, serbest piyasa ekonomisinin dinamiklerinin gelir da��l�m�na olan etkisini ve liberal sistemin 
savundu�u laissez faire doktrininin yol açt��� olumsuz tablolar� gösterebilmemiz mümkündür.  

 
Sosyal Devlet Olgusunun Yok Olmas� Ve Neoliberal Politikalar 
 
Devletin fonksiyonlar�; kaynak da��l�m�, gelir da��l�m� ve istikrar sa�lama fonksiyonlar�ndan 

olu�maktad�r (Musgrave,1959’dan Akt:Kirmano�lu,2007:103).Sosyal devlet ise toplumsal refah� sa�lamak 
amac�yla bu fonksiyonlar� etkin olarak kullanan devlet olarak tan�mlanabilir.Sosyal devlet, toplum refah� için 
regülatif bir ekonomi politikas� uygulayan devlet özelli�indedir. 
 1970li y�llarda dolar alt�n konvertibilitesi sonucu ortaya ç�kan sermaye hareketlili�i beraberinde neo 
liberal politikalar� getirmi�tir. Bu politikalar 1980li y�llarda Thatcher ve Reagan hükümetleri ile yükselen bir 
ivme kazanm��t�r. Bu politikalar, devletin harcama kalemlerinde k�s�lmalara neden olmu�tur. Bu kalemlerden 
birço�u sosyal refah kalemlerini olu�turmaktad�r. Sosyal devlet kavram�n�n tamamen y�k�lmas�na neden olan 
neoliberal politikalar, kapitalist toplumda gelir da��l�m�n�n giderek bozulmas�na ve yoksulluk fark�n�n 
yükselmesine neden olmu�tur. O dönemdeki devlet tabanl� neo liberal politikalar �öyle aç�klanabilir; 

“1980li y�llardaki devlet merkezli hikâyeler bize 19.yüzy�lda ba��ms�z mülk sahipli�i, pazar aktörü ve 
hak sahipleri gibi belirgin kavramlara sahip liberal inanc� ülkeler aras� düzeye ta��ma denemeleri ve bu 
felsefeyi kurumsal i�letmelere sunma giri�imleri hükümetlerin bu inanc� nas�l benimsedi�ini vurgulamaktad�r 
(Raddon,2008: 27).” 

Neoliberal politikalar arz yanl� iktisat politikas� olma özelli�indedirler. Devlet harcamas�n�n k�s�lmas�n� 
savunan bu politikalar sonucunda dönemin ABD’sinde sosyal refaha ili�kin konut edindirme projelerinin, 
sosyal güvenlik harcamalar�n�n k�s�lm�� oldu�unu belirtebiliriz. Daha sonra ba�ta �ngiltere olmak üzere di�er 
dünya ülkelerine bu politikalar�n s�çramas� kaç�n�lmaz olmu�tur. Bu politikalar sonucunda toplum devlet 
etkile�imi giderek zay�flamaya ba�lam��t�r.’Sosyal devlet’ ya da ‘refah devleti’ kavram�n�n o dönemde tarih 
sahnesinden inmekte oldu�unu söyleyebiliriz. 1980li y�llardaki neoliberal politikalar�n gelir da��l�m�na ve 
yoksulluk ili�kisine etkisi �öyle vurgulanabilir; 

“Neoliberal reformlar�n, zay�f bir zamanlama, seçici olmayan bir uygulamayla aksak piyasa 
ko�ullar�nda uygulanmas� e�itsizli�i artt�rmaktad�r. Ortodoks paradigma gelir da��l�m�na dikkat ederek bu 
eksikleri düzeltmedikten sonra, yüksek e�itsizlik daha dü�ük büyüme oranlar�na ve büyümenin yoksullu�u 
azalt�c� etkisinin azalmas�na yol açacakt�r (Kaba�,2009:89).” 

Toplum devlet etkile�iminin giderek zay�flamas� sonucunda toplumda gelir da��l�m� e�itsizlikleri 
olu�mu�tur. Gelir da��l�m� e�itsizlikleri s�n�flar aras� fark�n olu�mas�na neden olmu�tur. Gelir e�itsizli�i 
sonucunda toplumsal e�itsizli�in kaç�n�lmaz olarak ortaya ç�kt��� yorumlanabilir(Krugman,2009:243). Gelir 
e�itsizlikleri toplum refah�nda azalmalara neden olmaktad�r. 

Sosyal devlet gelir da��l�m�n� sa�lamak, s�n�flar aras� fark�n giderilmesi gibi toplumsal sorunlar�n 
giderilmesi aç�s�ndan önemlidir. Adaletin düzenlenmesi ve uygulanmas� bölü�ümün adilli�ine ve hakkaniyet 
kavramlar�na dayanmaktad�r (Sava�,2007: 94).Sosyal devletten beklenen ise; bölü�ümü adil ve hakkaniyete 
göre düzenlemesi, toplumsal e�itli�i sa�lamas�d�r. Sosyal devlet kavram�, vatanda�lara kar�� sorumlulu�u 
tamam�yla yerine getiren devlet olarak tan�mlanabilir. Sosyal devletin görevleri ve yetkileri �öyle özetlenebilir; 

“Fakir ve muhtaç insanlara yard�m, her insan�n varolu�unu devam ettirmek için gerekli asgari 
�artlar�n sa�lanmas�, ekonomik e�itsizli�in mümkün oldu�unca giderilip; asgari refah�n toplumun bütün 
kesimlerine da��t�lmas� ve yay�lmas� sosyal devletin amaçlar� aras�nda kabul edilmi�tir 
(Topakkaya,2009:2137).” 

Koller, sosyal adaletin 5 temel talep etraf�nda topland���n� belirtmektedir; yasal e�itlik, medeni 
özgürlük, demokratik kat�l�m, f�rsat e�itli�i ve ekonomik e�itlik (2010:142). Koller’e at�fla 1980li y�llarda 
neoliberal politikalarla tetiklenen ve günümüze kadar uzanan pazar ekonomisi yakla��m�n�n ve politikas�n�n 
bu 5 temel talepten 2’sini(f�rsat e�itli�i ve ekonomik e�itli�i) gerçekle�tirmekte zorland���n� söylememiz 
mümkündür. 

Tablo 1’de görüldü�ü üzere ABD’de 1976 ile 1996 y�llar� aras�nda en yoksul %20 hane halk� 
ortalama y�ll�k geliri dü�erken, en varl�kl� hane halk� ortalama y�ll�k geliri yakla��k %60 oran�nda artm��t�r. En 
yoksul %20 hane halk� y�ll�k gelirinin dü�mesinde ve en varl�kl� hane halk�n�n y�ll�k ortalama gelirinin 
artmas�nda neoliberal politikalar�n etkisini görmemiz mümkündür.  
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Tablo 1.ABD’de Gelir Bölü�ümü, Bin $ 

 1976 1996 

Ortalama Hane Halk� 
Y�ll�k Geliri 

39.419$ 47.123 $ 

En Yoksul %20 Hane 
Halk� Y�ll�k Geliri 

8.672.000$ 8.596.000$ 

En Varl�kl� %5 Hane 
Halk� Ortalama Y�ll�k 
Geliri 

 
126.131$ 

 
201.68$ 

Kaynak: Köse A.H. ,Öncü A.2006: 44 
Sivil toplumun sürdürülebilir ekonomik kalk�nmay� sa�lamak aç�s�ndan önemli oldu�u söylenebilir. 

Ayn� zamanda sivil toplumu kapitalist toplumlar içerisinde olu�an bir örgütlenme biçimi olarak tarif edebiliriz 
(Keyman,2004:5).Sivil toplumun neoliberal politikalar çerçevesinde giderek ivme kazanan s�n�flar aras� fark�n 
aç�lmas�n� önlemek amac�yla radikal bir duru� oldu�unu söylememiz mümkündür. Sivil toplum devletin 
sosyal devlet imaj�n� kaybetti�i, üzerine dü�en görevleri tam olarak yerine getiremedi�i ortamda toplumsal 
e�itli�i sa�lamak amac�yla ortaya ç�kan bir sosyal dayan��ma sürecine gebe olmaktad�r.  

Laissez Faire Doktrini ve Yol Açt��� Olumsuzluklar 
Laissez faire felsefesinin amac�, devletin özel sektöre kar��mamas� sonucunda dolayl� yoldan 

toplumun refah�n� maksimize etmektir.  
Devletin piyasalara müdahale etmemesi sonucunda piyasadaki aktörlerin kar�n� maksimize etme 

u�ra��s� içerisinde iktisadi faaliyetlerde bulunmas� ve bu faaliyetleri gerçekle�tirmesi sonucunda birey 
refah�n�n artmas� hedeflenmi�tir. Birey refah�n�n artmas� toplum refah�n� da artt�rmaktad�r varsay�m� ortodoks 
paradigman�n önemli varsay�mlar�ndan biridir.  

Laissez faire doktrini, bireylerin karlar�n� maksimize etmeye çal��malar�na devam etmeleri 
durumunda bu sürecin tekrarlanaca��n� varsaymaktad�r ve bu süreci meydana getiren olguyu ‘görünmez el’ 
olarak tabir eder (E�ilmez, 2009: 19). 

Teorik olarak laissez faire felsefesi toplumun refah�n� artt�rmak amac�n� gütse de Smith’in 
olu�turdu�u homo economicus iktisadi insan kavram�, bireyin sadece kendi riskini minimize, kar�n� 
maksimize eden bir varl�k olarak alg�lanmas�d�r. Ancak bu ço�u zaman insan�n pay�na dü�enden fazlas�n� 
isteme olgusunu da beraberinde getirmektedir.2008 Krizi’nde AIG Finansal Servis Departman�’n�n kendi 
gücünün çok üzerinde menkul k�ymet sigortalamak amac�yla CDS(Kredi Temerrüt Takas�) anla�malar� 
yapmas�nda ve e�ik alt� ipotekli kredi al�m�ndaki ola�anüstü art��ta bu aç gözlülü�ü görmemiz mümkündür. 
Literatürde laissez faire doktrininin ekonomik refah�n olu�mas�na katk�da bulunmas� inan���n�n kapitalist 
sistemi aklamak için bir ‘mazeret’ oldu�unun savunulmas�na rastlan�lmaktad�r (Eaton,2009: 25).  

Laissez faire doktrini kapitalist piyasada ki�inin kendi pay�na dü�enden fazlas�n� kapma iste�ini 
tetiklemektedir. Laissez faire doktrini çerçevesinde insan�n kendi ç�karlar�n� gözeterek bencilce hareket 
etmesi Mill taraf�ndan poloneyia (�	
ov
g’ia) olarak tan�mlam��t�r (2009:163). 

1980li y�llarda ortaya ç�kan neoliberal politikalar çerçevesinde ‘laissez faire’ doktrini daha da bask�n 
bir durum kazanm��t�r. Bencilli�in daha belirgin hale gelmesinden dolay� Mill’in poloneyia kavram� 
belirginle�mi�tir. Sonuç olarak neoliberal politikalar ve liberal piyasada iktisadi bireylerin tutumu sonucu bu 
süreçte s�n�flar aras� fark giderek belirginle�meye ba�lam��, toplumda yoksulluk fark� giderek aç�lmaya 
ba�lam��t�r.  

Serbest Piyasa Ekonomisi Üretim Dinamiklerinin Gelir Da��l�m�na Etkisi 
Serbest piyasa ekonomisinin üretim dinamiklerinin bir taraf�nda i�gücü sat�n almak üzere i�veren ya 

da kapitalist s�n�f� di�er taraf�nda ise i�güçlerini satmak zorunda olan i�çi s�n�f� yer almaktad�r. Asl�nda 
kapitalizmin ya da serbest piyasa ekonomisinin dayand��� bu üretim dinamikleri beraberinde gelirlerde 
farkl�la�may� getirmektedir. Bunun sonucunda sosyoekonomik s�n�fla�malar�n olu�mas� muhtemeldir. 

 Toplumda kapitalistik üretim dinamiklerine göre sosyoekonomik farkl�la�malar� Marx ‘�n kapitalist 
üretim yap�s�n�n saf (pure) analizini s�n�f yap�lar�na dayand�rmas�nda görebilmemiz mümkündür. Das 
Kapital’de toplumdaki s�n�f yap�lar�n� tart��an Marx 2 ana s�n�f etraf�nda durmaktad�r; kapitalistler ve 
çal��anlar(ya da i�çiler) (Palermo,2007:552).Ayn� analiz yap�s�n� Post Keynezyen iktisatta çok önemli bir yer 
tutan Kalecki’nin mikro analizinde görmemiz mümkündür. Kalecki bu analizinde yat�r�m kararlar�n�n 
bölü�üme göre �ekillendi�ini belirtmektedir. Ve bu amaçla toplumu 2 s�n�fa ay�rmaktad�r; i�çi s�n�f� ve 
kapitalistler. Kalecki i�çilerin gelirlerinin ücretlerle maa�lardan olu�tu�unu belirtirken, kapitalistlerin gelirlerinin 
ise gayri safi kardan olu�tu�unu belirtmektedir (Özel,2004:4). Kalecki mikro analizinde tüketimi ise yat�r�m 
kararlar�nda oldu�u gibi 2’ye ay�rm��t�r; kapitalistlerin tüketimi (Ck) ve i�çilerin tüketimi (Cw).Ayn� yakla��m� 
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savunan Marx ise kapitalist sistemde sat�n alma güçleri aras�nda asimetrik bir da��l�m�n oldu�unu 
varsaymaktad�r (Palermo,2007:552). 

Serbest piyasa ekonomisinin i�veren ya da kapitalist ve çal��an ya da i�çi aras�nda i�ledi�i a�ikârd�r. 
Ancak i�çi, geçimini sa�lamak amac�yla çal��mak zorundad�r. Kapitalist ise yapt��� yat�r�mlardan kar elde 
etmek pe�indedir. Bu durumda i�çinin marjinal tasarruf oran�n�n, kapitaliste göre oldukça dü�ük oldu�u 
gözlenmektedir. Bu durumda kapitalist kar oran� artt�kça marjinal tasarruf oran�n� artt�rma e�ilimi içerisine 
girip, yeni yat�r�mlar için sermaye birikimi elde etmek istemektedir. Ancak i�çi ise temel ihtiyaçlar�n� 
kazand�klar� ile gidermek amac�yla tüketim yapmak zorundad�r. Ve i�çinin tüketimi ço�unlukla kazand�klar�na 
e�it olmakta ya da i�çi bu tüketim sonucunda tasarruf edememektedir. Bu durumda i�çinin marjinal tüketim 
e�iliminin yüksek, marjinal tasarruf oran�n�n ise kapitaliste oranla oldukça dü�ük olmaktad�r. Serbest piyasa 
ekonomisi sonucunda ortaya ç�kan bu durum toplumdaki s�n�fla�maya neden olmaktad�r. Bu durumun 
devam etmesi ise s�n�flar aras� fark�n giderek aç�lmas�na neden olmaktad�r. Marx’�n �iddetle vurgulad��� 
üretim süreci sonucunda ortaya ç�kan ‘sömürü’ ve ‘art�k de�er’ kavramlar� ise bu durumdan 
kaynaklanmaktad�r. 

Serbest piyasa ekonomisinin i�ledi�i toplumda geçimi için yegâne i�gücünü satmak zorunda olanlar 
bize asl�nda kapitalist toplumda s�n�f ili�kileri hakk�nda bilgi vermektedir (Mohun,2003:412).Sonuç olarak 
kapitalist üretim dinamiklerinin sermaye birikimine yapt��� etkinin toplumsal s�n�fla�malara neden olmaktad�r. 

Yeni Bir Paradigma Olarak Hay�rseverlik  
Serbest piyasa ekonomisi ve bunu uygulayan devletlerin sosyal devlet olma özelli�ini bilerek 

yitirmeleri, toplumsal yoksullu�un giderilmesi için sivil toplumun devreye girmesine neden olmu�tur. 
Hay�rseverlik bu ba�lamda sivil toplumun kendi refah�n� (well-being) sa�lamas� aç�s�ndan yeni bir yakla��m 
olma özelli�indedir. 

Hay�rseverlik: Toplumsal Dayan��ma �çin Bir Ahlaki Kod Mu? 
Toplumu, insanlar�n birbirleri ile etkile�im içerisinde olduklar� ortak de�erlere sahip olan bir ortak 

ya�am platformu olarak nitelememiz mümkündür. Bu ortak ya�am platformunda ya�ayan her birey topluma 
kar�� bir misyon üstlenmektedir. Her birey toplumla etkile�im halindedir. Toplumun insan�n tek ba��na 
kendine yetememesinden ba�kalar�na ihtiyaç duymas�ndan olu�tu�u görü�ü hâkimdir (Platon,2010: 54). 

Bireyin toplumla organik bir ili�kisi söz konusudur. Yani birey toplumla beraber ya�amak zorundad�r, 
toplum birey için bir bütünsellik ili�kisi te�kil eder. Bu durumda toplumda ya�anabilecek olumsuz bir durumun 
toplumun bütün bireylerini etkilemesi kaç�n�lmazd�r. Örne�in kriz zamanlar�nda bireylerin yat�r�m kararlar�n� 
al�rken daha temkinli davranmas�, çevresindekilerin görü�lerine göre yat�r�m karar� ya da harcama karar� 
almas� gibi. 

Durkheim’a göre toplumun ilk görevi; bireysel ç�karlar�n öne ç�kmas�n� engellemek ve ç�karlar�n 
toplumsal boyutta tutulmas� ve geli�tirilmesi amac�yla tüm topluma bu tür de�erleri a��layan bir ahlaki kod 
olu�turmakt�r (Berbero�lu,2009: 27). Devletin serbest piyasa sistemine dayanan ve gelir e�itsizli�ine yol 
açan piyasa ba�ar�s�zl�klar�na müdahale etmeme dü�üncesini benimsemesi sonucu hay�rseverli�in toplumun 
ahlaki kodu oldu�u yorumlanabilir. Ayr�ca yap�lan son çal��malarda  Avrupa Birli�i vatanda�lar�n�n %95’i 
di�erlerine yard�m etme olgusunun kendileri aç�s�ndan çok önemli oldu�unu belirtmektedir 
(Ferrera,2005:1’den Akt:Handler,2009:81).Hay�rseverlik, toplumdaki duyarl� bireyler taraf�ndan devletin 
müdahale etmedi�i piyasa ba�ar�s�zl�klar�ndan birisi olan gelir da��l�m� e�itsizli�ine ve bu yüzden olu�an 
yoksullu�a mikro düzeyde birey taraf�ndan makro düzeyde ise duyarl� bu bireylerin örgütlendi�i toplum 
taraf�ndan olu�turulan bir tepkidir. 

Hay�rseverlik yakla��m�n�n toplumsal sorunlara duyarl� bireylerin iyi niyetleri çerçevesinde yard�m 
odakl� duru�u temsil etti�i yorumlanabilir (Müderriso�lu,2010: 94). Bu çerçevede hay�rseverlik, toplumdaki 
bireyler aras�ndaki yoksulluk fark�n�n azalt�lmas�na kar�� olu�an toplumsal bir dayan��ma türü olarak 
kar��m�za ç�kmaktad�r. Nitekim hay�rseverli�in iyi niyetler çerçevesinde olu�tu�u öngörüldü�ünden bu 
dayan��man�n manevi yönlerinin güçlü oldu�unu varsaymam�z mümkündür. Bu ba�lamda Durkheim’�n ahlaki 
kodunun toplum taraf�ndan liberal sistemler dolay�s�yla olu�an olumsuzluklar� gidermek amac�yla 
olu�turuldu�unu yorumlayabiliriz. 

Çal��man�n Amac� ve Metodolojisi 
Liberal düzenin olu�turdu�u olumsuz tablolar sonucu toplumda yoksulluk aç���n�n (poverty gap) ve 

s�n�flar aras� fark�n giderek artt��� görülmektedir. Ancak toplumdaki bireyler aras�nda bu s�n�flar aras� fark�n 
kapanmas�na kar�� hay�rseverlik olgusunun a��r bast��� söylenebilir. OECD 2009 verilerine göre toplumdaki 
yoksulluk aç��� oran�n�n yüksek oldu�u ülkelerde ba��� yapma ve zaman�n� gönüllülük i�lerine ay�rma 
oran�n�n do�ru orant�l� oldu�u gözlenmektedir. Bu çal��mada hay�rseverli�in ‘sosyal devlet’ kavram�n�n 
olmad��� liberal düzende sosyal adaleti sa�lamak amac�yla yeni bir yakla��m olmas� incelenmek 
istenilmektedir. Bu ba�lamda yoksulluk aç��� oran� OECD ortalamas�n�n üzerinde yer alan ve CIA The World 
Factbook verilerine göre serbest piyasa ekonomisini ekonomik sistem olarak uygulayan10 OECD ülkesi 
seçilmi�tir. Ve analiz yöntemi uygulanarak yoksulluk aç��� oran� ile ba��� yapma ve zaman�n� gönüllülük 
i�lerine ay�rma oranlar� aras�ndaki ili�ki bu ülkelerde ara�t�r�lmak istenilmektedir. 
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Yöntem ve Bulgular 
Serbest piyasa sistemini kullanan OECD yoksulluk aç��� oran�n�n üzerinde yer alan 10 OECD ülkesi 

seçilmi�tir. Veri seti için 2009 y�l� OECD ba��� yapma ve zaman�n� gönüllük i�lerine ay�rma oranlar� ve 
yoksulluk aç��� oran� (poverty rate) verileri kullan�lm��t�r. 

Tablo 2 ‘de görüldü�ü gibi, çal��ma için seçilen veri grubunda (sample) yer alan 10 OECD 
ülkesindeki yoksulluk aç��� oran�, OECD yoksulluk aç��� oran� ortalamas�n�n üzerinde yer almaktad�r.    

 
Tablo 2.OECD 2009 Verilerine Göre Ülkeler Baz�nda Yoksulluk Oranlar� 

Ülkeler Yoksulluk Aç��� (Poverty Gap) Oran�
ABD 38,32196063 
�spanya 32
�talya 33,2609
�sviçre 38,68142867 
Japonya 34,70632631 
Meksika 37,93777224 
Norveç 29,44255064 
OECD Ortalamas� 28,58889238 
Portekiz 29,03095179 
Türkiye 32,87
Yeni Zelanda 33,6 

 
Kaynak: OECD.(2009a). Poverty Rates and Poverty Gap Statistics, 

http://titania.sourceoecd.org/pdf/factbook2009/302009011e-12-02-01.pdf (Eri�im Tarihi: 
08.05.2010)  

 
Tablo 3.OECD Verilerine Göre 2009 Y�l� Ülkeler Baz�nda Ba��� Yapma ve Zaman�n� Gönüllülük 

��lerine Ay�rma Oranlar� 
Ülkeler Ba��� Yapma Oranlar� Zaman�n� Gönüllülük ��lerine Ay�rma Oran� 
ABD 66,3 41,9 
�spanya 23,4 14,8 
�talya 50,7 21,1 
�sviçre 70,7 34,1 
Japonya 25,6 24,7 
Meksika 20,2 10,3 
Norveç 52,4 38,9 
OECD Ortalamas� 46,6 23,8
Portekiz 18,9 11,9 
Türkiye 14,6 7,5 
Yeni Zelanda 67,7 41,5 

 
Kaynak: OECD.(2009b).Factbook, Volunteer and Social Support Statistics 

http://titania.sourceoecd.org/pdf/factbook2009/302009011e-11-02-03.pdf  (Eri�im 
Tarihi:08.05.2010)  

Tablo 4.Analiz Sonucunda Ula��lan Yoksulluk Aç��� Oran�, Ba��� Yapma Oran� ve Zaman�n� 
Gönüllülük ��lerine Ay�rma Oran� Aras�ndaki Korelâsyon  

  Ba��� Yapma  Zaman�n� 
Gönüllülük ��lerine 

Ay�rma Oran� 

Yoksulluk Aç���  
(Poverty Gap) Oran� 

Ba��� Yapma Oran� Pearson Korelâsyon 
Katsay�s� 

1 ,906 ,368 

N 10 10 10 
Zaman�n� Gönüllülük 
��lerine Ay�rma Oran� 

Pearson Korelâsyon 
Katsay�s�  

,906 1 ,226 

N 10 10 10 
Yoksulluk Aç��� 
 (Poverty Gap) Oran� 

Pearson Korelâsyon 
Katsay�s�  

,368 ,226 1 

N 10 10 10 
  

Tablo 2 ve Tablo3’teki veriler kullan�larak elde edilen ba��� yapma oran�, zaman�n� gönüllülük 
i�lerine ay�rma oran� ile yoksulluk aç��� aras�ndaki korelâsyona dair veriler Tablo 4’te görülmektedir. Tablo 
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4’teki verilere göre ba��� yapma oran� ile yoksulluk aç��� aras�ndaki ili�ki pozitif yönde ve 0,368 korelasyon 
katsay�s�na sahiptir. Zaman�n� gönüllük i�lerine ay�rma oran� ve yoksulluk aç��� oran� aras�ndaki ili�ki ise 
0,226 korelasyon katsay�s�na sahip ve pozitif yöndedir. 

Analiz sonucunda çal��man�n hipotezi olan serbest piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerde ba��� 
yapma ve zaman�n� gönüllülük i�lerine ay�rma oranlar� ile yoksulluk aç��� oran�n�n do�ru orant�l� olmas� 
geçerlilik kazanm��t�r.  

Sonuç 
Toplum sözle�mesi olarak tabir edilen ve devlet toplum etkile�imi çerçevesinde kar��l�kl� beklentilere 

dayanan yaz�l� olmayan sözle�me günümüzde giderek yozla�maktad�r. Özellikle finansal liberalizasyon 
çerçevesinde neoliberal dönemde ortaya ç�kan devlet imaj�, art�k toplumsal sözle�menin sadece bir 
kavramdan ibaret olmas�n� göstermektedir. 

Neoliberal politikalar çerçevesinde s�n�flar aras� e�itsizlik giderek artm��t�r. Devletin sosyal adalet 
düzenini sa�layamamas� sonucunda ortaya ç�kan toplumsal dengesizli�i gidermek amac�yla toplumsal 
dayan��ma son y�llarda ön plana ç�kmaktad�r. Serbest piyasa sisteminin yaratt��� olumsuz etkiler toplum 
taraf�ndan toplumsal dayan��ma vas�tas�yla ortadan kald�r�lmak istenilmektedir. Hay�rseverlik bilinciyle 
asl�nda insan�n laissez faire sisteminin gereklerine uygun olarak kar�n� maksimize, riskini minimize eden 
homo economicus olmad���n� ortaya ç�kmaktad�r. Aksine insan�n toplumla etkile�im halinde bulundu�u homo 
societus bir birey oldu�u savunulabilir. 

Hay�rseverli�i, sivil toplum vas�tas�yla olu�an ve maddiyat duygular�n�n, Mill’in tan�m�yla 
‘poloneiya’n�n bast�r�ld��� ve toplumsal kalk�nma amaçl� bir yakla��m olarak tan�mlamak mümkündür. Ayr�ca 
hay�rseverli�i, toplumun ortak de�erleri korumaya yönelik ve bozulan düzeni regüle etme amaçl� radikal bir 
duru�u olarak nitelememiz mümkündür. Devletin eksik kald��� sistemde bireylerin toplumdaki s�n�flara dayal� 
aç��� gidermek amac�yla dayan��malar� asl�nda Durkheim’�n ahlaki kodu olarak savunulabilir. Hay�rseverli�in, 
sosyal adaleti sa�lama amac�yla yeni bir yakla��m oldu�u yorumlanabilir.  

Te�ekkür  
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Özet 
Dünyadaki kaynaklar insanl���n ihtiyaçlar�n� kar��layacak kapasite ve çe�itliktedir. Kaynaklar�n 
de�erlendirilmesi ve ihtiyaçlar�n kar��lanmas�na yönelik baz� görü�ler bu ahengi bozmaktad�r. Gelir 
da��l�m�ndaki a��r� kutupla�malar insanl�k tarihinin en ac�, en kanl� sayfalar� olarak bu gerçe�i ortaya 
koymu�tur. Son iki yüzy�l bat� medeniyetinin felsefi temellerinden beslenen kapitalist anlay���n 
damgas�n� ta��maktad�r. �nsanl�k iki büyük dünya sava��n� bu dönemde ya�am��t�r. Zengin ve fakirler 
aras�ndaki uçurum, terörden insan kaçakç�l���na kadar her türlü huzursuzlu�u besleyen münbit bir 
batakl��a dönü�mü�tür. Bat�n�n “giydirilmi�” yard�m müesseseleri bu batakl��� kurutamaz. Gelir da��l�m� 
adaletsizli�ini kabul edilebilir bir düzeye çekmek için kendi medeniyet de�erlerimiz ve onun ta��y�c�lar� 
olan “vak�f” ve di�er toplum kurulu�lar�n�n güçlü bir �ekilde sahaya inmesine ihtiyaç vard�r. 
Anahtar Kelimeler: Hay�rseverlik, Yard�mla�ma, Yoksulluk, Gelir Da��l�m� Adaletsizli�i, Zengin Fakir 
Uçurumu. 
 

A SOFT POWER: PHILANTHROPY 
 

Abstract 
The resources of the world have the capacity and variety to meet the needs of human necessities 
However, some views on using the resources and on meeting the needs break this harmony. The 
results of extreme polarization in income distribution have resulted in experiencing the most painful and 
bloody pages of history. The last two centuries marked by the capitalist view fed by the philosophical 
basis of western civilization. The two devastating world wars were experienced in this period. The gap 
between the rich and the poor has become a fertile quicksand which supports every kind of troubles 
from terrorism to kidnapping. The “disguised” charities of the west cannot drain it. In order to reduce 
income inequalities to an acceptable level, Vak�fs (foundations) and other civil society organizations 
which are the representatives of our own culture and civilization are need to take part in the field 
efficiently. 
Keywords: Philanthropy, Charity, Poverty, Income Distribution of Injustice, Rich Poor Gap. 
 
Giri� 
Bu çal��man�n amac� sosyal adaletsizli�e yol açan unsurlar� analiz ederek, yumu�ak bir güç olan 

hay�rseverli�in ekonomik, sosyal ve kültürel yap�n�n dönü�ümünde oynad��� etkili rolü ortaya koymakt�r. 
Kat�l�mc� demokrasinin temel ta��y�c�lar�ndan olan sivil toplum kurulu�lar� ise bu çal��mada toplumsal bar��a 
hizmette hay�rseverli�i en iyi �ekilde kullanabilecek arac� kurumlar olarak de�erlendirilecektir. Dünyam�z�n en 
önemli sorunlar� aras�nda yer alan gelir da��l�m� adaletsizli�i ve yoksullu�un sebeplerinden birisi mevcut 
kapitalist düzen, di�eri ise kapitalizmin arkas�nda yatan bat� medeniyetinin felsefi esaslar�d�r. Bu sebeple 
çal��mam�zda bat� medeniyetinin felsefi dayanaklar� da mukayeseli bir �ekilde analiz edilecektir. 

Küreselle�me rüzgâr�n� arkas�na alan kapitalist yap�n�n bask�n gücüyle yoksulluk ve zenginli�in a��r� 
kutupla�t��� dünyam�zda hay�rseverli�in ok�ay�c� ve onar�c� gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyuldu�u göz ard� edilemeyecek bir gerçektir. Hay�rseverli�i gündeme ta��yan ve hatta en ön s�ralarda 
tutan hususlardan birisi gerek ülkeler, gerekse dünya çap�ndaki gelir da��l�m� adaletsizli�idir. A��r� 
zenginlerle a��r� yoksullar aras�ndaki mesafenin böylesine aç�l�p derinle�ti�i ve insanl��� tehdit etti�i bir 
dönem daha önceki yüzy�llarda pek göze çarpmamaktad�r. Kapitalizmin etki gücünü artt�rmas�yla birlikte 
özellikle 19. ve 20. Yüzy�lda dünyadaki gelir da��l�m� adaletsizli�inin h�zl� bir �ekilde art�� gösterdi�i, 
küreselle�meyle birlikte zenginlerin daha zengin hale geldi�i uluslar aras� kurulu�lar�n raporlar�nda aç�kça 
görülmektedir (worldbanka, 2010). Bu sadece ekonomik bir mesele de�il, ayn� zamanda sosyal, siyasi ve 
insani boyutlar� olan bir meseledir. Tatmin edici çözümler üretilemedi�i takdirde hem ülkeler, hem de dünya 
için önemli güvenlik problemlerine yol açmas� kaç�n�lmazd�r. 

A��r� yoksullu�un önlenmesinde devletlere, uluslar aras� kurulu�lara ve bunlarla birlikte sivil toplum 
örgütlerine önemli görevler dü�mektedir. Bunlar içinde sivil toplum kurulu�lar� hay�rseverli�i çok etkili bir araç 
olarak kullanacak yegâne yap�lard�r. Çünkü tarihi süreçte sivil toplumun bir türü olan vak�flar�n bu alandaki 
ba�ar�l� uygulamalar� vard�r, özellikle bizim medeniyetimiz bu aç�dan zengin örnekler bar�nd�ran bir vak�f 
medeniyeti olmu�tur. 
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Hay�rseverlik asl�nda tüm milletlerin de�er verdi�i yüce bir duygu olmakla beraber, bu duygunun 
etkileri ve yans�malar� yine ülkeden ülkeye farkl�l�k göstermektedir. Bu farkl�l�klar�n sebebi ise milletlerin ve o 
milletleri ku�atan medeniyetlerin hayat anlay��lar�nda yatmaktad�r. 

Bu aç�dan incelemeye de�er pek çok örnekten etkili iki medeniyetin felsefi temellerini kar��la�t�rmak 
faydal� olabilir. Bunlardan birisi Türk-�slam medeniyeti, di�eri ise bat� medeniyetidir. Her iki medeniyetin 
dayand��� temel felsefe ve kültür de�erleri ile bunlar�n sosyal hayata yans�malar� mukayese edilerek 
“Medeniyetler Çat��mas�” tezi (Huntington,1993) üzerinden yürütülen ayr��t�r�c�l��a kar�� hay�rseverli�in 
bulu�turucu ve belki de dönü�türücü gücü aç�k bir �ekilde ortaya ç�kacakt�r.  

Bat� medeniyetinin temel bile�enlerine bak�ld���nda kuvveti esas ald��� ve do�al seleksiyonun hayat 
hakk�n� güçlüye verdi�ini kabul ile hayat�n bir mücadele oldu�u gibi esaslar dikkati çeker. Ç�kar kavgas� 
temelinde güçlüyü hakl� gören böyle bir anlay�� ancak ezilen büyük bir yoksul kesim ile hükmeden küçük bir 
zengin kesimin kutupla�t�rd��� bir toplum yap�s�n� netice verebilir. Nitekim bat� medeniyetinin dünya üzerinde 
bask�n gücünün geçerlilili�ini korudu�u günümüzde Birle�mi� Milletler'in raporuna göre “125 trilyon Dolarl�k 
global servetin 75 trilyon Dolar�n� dünya nüfusunun sadece % 2'sinin payla��yor olmas�, bununa mukabil en 
fakir kesimin toplam servetteki pay�n�n ise yaln�zca %1 oran�nda kalmas�” bu görü�ü do�rulamaktad�r 
(Sabah, 2006). 

Türk-�slam medeniyetinin felsefi temellerinde ise kuvvet de�il hak esas al�nm��, kuvvet hakk�n 
temininde bir araç olarak görülmü�tür. Hayat ise zay�flar� eleyen mücadeleye dayal� bir do�al seleksiyon 
olarak de�il, bir yard�mla�ma tarz� olarak kabul edilmi�tir. Bu iki yakla��m güçsüz, zay�f ve çaresiz olanlar�n 
hayata tutunmalar� ve toplum içinde kendilerine bir yer bulmalar�n� sa�lam��t�r. Nitekim Osmanl� Devleti 
döneminde toplumun zengin kesimlerinin mütevaz� hayatlar�na mukabil muhte�em vak�flar kurmalar� ve bu 
vak�flar�n a��rl�kl� olarak toplumun yoksul ve zay�f kesimlerine yönelik hizmetler üzerinde odaklanmalar� bunu 
ispat etmektedir. Osmanl� döneminde kay�tlara geçen toplumun temel ihtiyaçlar�na yönelik 29.000 civar�nda 
vak�f olmas� (Öztürk, 2010) hay�rseverli�in ne kadar güçlü bir temel de�er oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

Bugün tüm dünyay� tehdit eden gelir da��l�m�ndaki müthi� adaletsizli�in makul seviyelere 
çekilebilmesi için hem devletlerin hem de sivil toplum kurulu�lar�n�n yapmas� gereken görevler vard�r. Bu 
görevin özü dünyadaki servet ve hâs�lan�n daha adil bir �ekilde bölü�türülmesidir. Bunun yolu da 
yard�mla�madan geçmektedir. Bu payla��m�n kazançlar� yoksul taraf için daha insani bir hayat, zengin 
az�nl�k için ise daha emniyetli ve huzurlu yar�nlar�n teminidir. Dünyay� tehdit eden �rkç�l�k ve madde 
ba��ml�l��� hususunda bat� medeniyetinin aciz kald���n� ve �slam’�n tarih sahnesine ç�karak bu problemlerin 
çözümü için yard�m etmesi gerekti�ini ifade eden �ngiliz Tarihçinin (Toynbee, 1980: 195-201) belki de 
ça��r�s�na üçüncü bir �eyi ilave etmek gerekiyor, o da medeniyetler ittifak� çerçevesinde küresel yoksullu�un 
önlenmesi için bir yumu�ak güç olan hay�rseverli�i. 

Hay�rseverlik 

Hay�rseverlik; genel olarak iyilik yapma ve ihtiyac� olanlara yard�m etme olarak nitelenebilir. �nsan 
medeni bir tabiata sahip oldu�u için içinde ya�ad��� cemiyetle, hatta hayvanlar ve di�er canl�larla yak�ndan 
ilgilidir. Bu sebeple aç veya ac� çeken bir insan� gördü�ü zaman onun açl���n� ve ac�s�n� dindirmek ister. 
Yaral� bir hayvan�, susuz kalm�� bir a�ac� görmemezlikten gelemez. �nsanl�k haysiyet ve �erefine lay�k bir 
hayat seviyesinde ya�amak istedi�i gibi, akraba ve dostlar� için de ayn� imkânlar� ister, hatta çevresinde 
ya�ayan tüm insanlar�n ac� ve �zd�raptan uzak olmas�n� arzu eder. ��te insanda bulunan bu yard�m, sevgi ve 
merhamet duygusu hay�rseverlik olarak adland�r�l�r. Hay�rseverli�in sadece insanla s�n�rl� olmay�p hayvanlar� 
ve bir ölçüde a�açlar� da içine almas� dolay�s�ylad�r ki halk�m�z�n hay�rseverlik eli geni� bir alana 
uzanabilmi�tir.  

Hay�rseverli�in bat� dillerindeki kar��l��� olan Philanthropy ise, insan sevgisini ifade etmektedir. 
Türkçedeki kapsam geni�li�i burada insanla s�n�rlanm�� olmaktad�r. Nitekim baz� bat�l� seyyahlar�n havan ve 
a�açlara yönelik kurulan vak�f faaliyetlerini “ç�lg�nl�k” olarak vas�flamalar� da bu fark� ortaya koymaktad�r. 

Hay�rseverlik duygusunu harekete geçiren saiklerin ba��nda inanç de�erleri gelir. Türk toplumunda 
hay�rseverlik daha kapsay�c� bir kavram olarak alg�lanmakta, insanlar�n vicdani, dini ve insani de�erleri esas 
alarak yapt�klar� yard�m faaliyetlerini ifade etmektedir. Nitekim Doç. Dr. Ali Çarko�lu taraf�ndan yap�lan 
‘‘Türkiye’de Bireysel Ba���lar ve Vak�f Uygulamalar�nda E�ilimler’’ konulu bir ara�t�rmada “Hay�rseverlik 
nedir?” Sorusuna (%84) zekât, (%87) vak�flara yap�lan ba���lar, (%88) gönüllülük, (%89) sadaka vermek 
(%93) ve Müslüman olmayanlara yap�lan yard�mlar �eklinde cevaplar verilmi�tir (TÜSEV, 2006: 29).  

Ayn� ara�t�rmada insanlar�n ba��� yapma sebepleri ile ilgili olarak dini inanç (%32), gelenek ve 
görenekler (%26), topluma kar�� sorumluluklar (%12), ki�isel tatmin(%12), toplumsal beklentiler (%9) ve aile 
gelenekleri (%7) gösterilmi�tir. 

Hay�rseverlik kavram�n� sosyal hayat�n vazgeçilmezi yapan temel husus insanlar�n ihtiyaçlar�n� 
kar��lamada ayn� imkânlara sahip olmamas�d�r. Bu sebeple iktisadi yönden farkl� gelir guruplar� ortaya 
ç�kmaktad�r. Üst ve orta gelir guruplar� ihtiyaçlar�n� kar��lamada bir s�k�nt� ya�amazken, alt gelir guruplar� 
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zaruri ihtiyaçlar�n� kar��lamada zorlanmaktad�r. E�er gelir da��l�m�nda dengesizlik a��r� oranlarda ise alt gelir 
guruplar�n�n hayat�n� idamesi zora girmektedir. Ortaya ç�kan bu durumun düzeltilmesi için sosyal devlet 
anlay��� ile kamu gücünün harekete geçip bu problemi çözmesi gerekir. E�er kamu kaynak yetersizli�i veya 
ba�ka sebeplerle bu sorunu çözemiyorsa sivil toplum güçlerinin harekete geçmesi veya hay�rsever 
vatanda�lar�n bu alanla ilgilenmeleri gerekir. 

Hay�rseverlikle dini duygular aras�ndaki il�kiye sosyolojik gerçeklikten uzak baz� yorumlar da 
yap�lmaktad�r. Hay�rseverlik duygusunu harekete geçiren inanç de�erler ile halk�n hay�rseverlik araçlar� 
olarak kabul etti�i zekat ve sadakay� “iktisat öncesi toplumun i�areti oldu�u, asla bir hay�rseverlik koridoru 
olmad���” (K�l�çbay, 2009) �eklinde de�erlendirmek, hayat�n gerçekleri va toplumun alg�lar� ile örtü�meyen 
zorlama ladini bir yorum gibi görünmektedir. Bir medeniyetin yüzy�llar içinde zenginler ile fakirler aras�nda 
kurmu� olduklar� ula�ma ve kayna�ma köprüleri olan sadaka gibi, zekat gibi de�erleri hafife almak yerine 
çözüm için alternatifler sunmak daha gerçekçi bir yakla��m olurdu. 

Di�er yandan hay�rseverli�i varl�kl� kesimden yoksul kesime bir sermaye transferi olarak görmek 
veya sadece “Ekonomik üretkenli�in yan sonucu” olarak de�erlendirmek (Yayla, 2009), hay�rseverli�i para ile 
ölçülebilen bir zenginlikle s�n�rlamak gibi bir mahzuru z�mn�na almaktad�r. Oysa hay�rseverlik maddi 
zenginli�i olmayanlar� da kapsamaktad�r. �üphesiz hay�rseverlik ihtiyaçlar� kar��lay�c� bir hareket tarz�d�r 
fakat ihtiyaçlar�n tamam� da maddi bir al-ver meselesi de�ildir. Üretim, mal kadar hizmetleri de kapsar. 
Hububat istihsal etmek, demir veya çimento üretmek kadar e�itim vermek, tedavi etmek veya hak ve adalet 
da��tmak da ekonomik faaliyetin bir parças�d�r. Benzer �ekilde servet ve zenginli�in yoksul ve muhtaçlarla 
payla��m� kadar, bilginin, ilginin, sevginin, yard�mlar� organize etme, toplama ve da��tma gibi üstlenilen her 
bir hareketin hay�rseverlikte bir yeri ve bir katma de�eri vard�r. Bir müzisyen �ark�s�yla açlar� doyuramayabilir 
ama açlar� doyuracak insanlar� harekete geçirebilir.  

Hay�rseverli�e parçac� yakla��mlar yerine bütüncül bir bak�� aç�s� getirmek ve mal üretimi kadar 
hizmet üretiminin, para vermek kadar meslek ö�retmenin de�erini kabul etmek icap eder. Bu alanda sosyal 
devlet anlay��� ve onun kurumlar�n�n üstlenece�i sorumluluklar kadar sivil toplum kurulu�lar�n�n, vak�f ve 
derneklerin veya bizzat vatanda��n inanc� gere�i, örfü, âdeti, töresi gere�i ve hatta sadece insanl��� gere�i 
yapt��� hay�rseverli�i de önemsemek gerekmektedir. 

Gelir Da��l�m� Adaletsizli�i ve Yoksullu�un Sebepleri 

Bir toplumda tüm kesimlerin e�it gelir düzeyinde olmalar� beklenemez. Beklenilmesi do�ru da 
de�ildir. �nsanlar ya�ad�klar� bölgelerin sundu�u imkânlar, geli�mi�lik düzeyi, nüfus yo�unlu�u, yap�lan i�in 
mahiyeti, toplumdaki siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yap� gibi pek çok sebeplerden dolay� kaynak ve gelir 
da��l�m� konusunda farkl� pozisyonlarda bulunurlar. Temel hak ve hürriyetlerde olmas� gereken e�itli�i 
ekonomik düzeyde de aramak gerçekçi bir yakla��m de�ildir. Nitekim vah�i kapitalizme bir tepki olarak ortaya 
ç�kan ve ekonomik e�itlik iddias�nda olan sosyalist ve Marksist sistemler çok istedikleri halde bunu 
ba�aramam��lard�r. Dünyada hem zengin insanlar hem de fakirler bulunacakt�r. O halde olmas� gereken �ey 
gelir gruplar�ndaki farkl�l���n e�itlikten daha gerçekçi oldu�unu kabul etmek, fakat bu farkl�l���n hangi 
oranlarda olursa “kabul edilebilir” oldu�unu belirlemektir.  

Belki de burada önemli olan husus birlikte ya�ad���m�z dünyada insanl��a sunulan nimetlerin 
payla��m�nda zenginler ve fakirler aras�nda uçurumlar�n olu�mas�na müsaade edilmemesidir. “Toplumdaki 
tabakalar�n aras�nda varl�k bak�m�ndan hiçbir yurtta��n ne ba�kas�n� sat�n alacak kadar zengin, ne de kendini 
satmak zorunda kalacak kadar fakir olmamas� gerekir” diyen Rousseau, devleti sa�lamla�t�rmak için a��r� 
zengin ve a��r� fakir ucun elden geldi�ince birbirine yakla�t�r�lmas�n�, ne çok varl�kl�lara ne de çok yoksullar�n 
varl���na müsaade edilmemesini tavsiye etmekte, aksi halde bu yap�n�n birinden zorbal��� k��k�rtanlar�n, 
di�erinden de zorbalar�n ç�kaca�� ikaz�n� yapmaktad�r (Rousseau, 1994: 164).  

Gelir da��l�m�nda uçurumlar nas�l olu�ur? A��r� yoksul ve a��r� zenginlik neyi ifade etmektedir? A��r� 
zenginli�e Rousseau’un dedi�i gibi müsaade edilmemeli midir? Servet da��l�m�n büyük k�sm�n� te�kil eden 
orta gelir grubunu bir yana b�rak�rsak bu grubun iki ucunda olan yoksul veya fakir ve zengin kavramlar�na 
aç�kl�k getirmek gerekmektedir. Bu hususta medeniyetlerin, kültürlerin, devletlerin ve nihayet günümüzde 
uluslar aras� kurulu�lar�n belirlemi� oldu�u bir tak�m k�staslar bulunmaktad�r. Dünya Bankas� kay�tlar�nda 
zenginlikle ilgili tan�m yerine yoksulluk s�n�r� ile ilgi bir tan�mlama bulunmaktad�r. Bu kavram “mutlak 
yoksulluk” ve “göreli yoksulluk” olarak iki kategoride ele al�nmaktad�r. Mutlak yoksullukla (absolute poverty) 
bir insan�n hayatta kalabilmesi için gerekli en az kalori miktar� olan 2400 k/cal besini almayan insanlar 
kastedilirken, göreli yoksullukla asgari kalori temininin yan�nda içecek temiz su, bar�nma, giyinme, �s�nma ve 
korunma gibi di�er temel ihtiyaçlar�n kar��lanamamas� da ifade edilmi� olmaktad�r. Yoksulluk s�n�r� ile ilgili 
birinci tespit Dünya Bankas� taraf�ndan 1985 y�l� fiyatlar�yla günlük 1.05 ABD Dolar�, y�ll�k ise 383,25 ABD 
Dolar� olarak ifade edilmi�tir. 1996 y�l� fiyatlar�yla bu miktar günlük 1.35 ABD Dolar�, y�ll�k 495 ABD Dolar�, 
2002 fiyatlar�yla bu oran yakla��k olarak günlük 1.5 ABD Dolar�, y�ll�k 570 ABD Dolar� olarak belirlenmi�tir 
(worldbankb, org, 2010). 
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Gelir da��l�m� adaletsizli�i ve yoksullu�a yol açan sebepler pek çoktur. Ancak günümüzdeki a��r� 
zenginlik ve ölüme sürükleyen açl�k düzeyindeki bir uçurumun ortaya ç�kmas�nda iki temel unsur dikkatleri 
çekmektedir. Bunlardan birisi bat�n�n dayand��� felsefi de�erler, di�eri ise kapitalist sistemin bask�n gücüdür. 

Bat� Medeniyetinin Felsefi Temelleri 

Bat� medeniyeti antik Yunan ve Roma (Grek ve Latin) medeniyetinin bir halitas�d�r (Sorokin, 1972: 
189). Daha sonra bu medeniyetin paganist yap�s�n� �sevilik semavi bir din anlay���na yöneltmi�tir. Bu sebeple 
bat� medeniyeti tahlil edilirken bu iki yüzün dikkate al�nmas� gerekir. Bu yüzlerden birincisinin ikincisine daha 
bask�n ve etkili olmas�ndan dolay� bat� medeniyetinin insanl��a faydadan çok zarar verdi�i söylenebilir. Bu 
durum bat� felsefi alg�s�n�n tabii bir sonucudur. 

Bat� güce dayan�r, ona göre hak kuvvettedir. Yani güçlü olan hakl�d�r. Amac� menfaatini elde 
etmektir. Hayat düsturu sava� ve mücadeledir. Halklar aras� münasebetlerde �rkç�l��� esas al�r. Bu kabullerin 
sonunda sadece güçlü olanlar�n ayakta kalaca�� bir sava� anlay��� do�maktad�r. “Ya çekiç olacaks�n, ya 
örs!” diyen bir kimsede yard�mseverlik duygusu nas�l geli�ecektir? Güçlünün zay�f� ezmesi nas�l 
önlenecektir? Kendi renginden, dilinden, dininden olmayan� kabul etmeyen �rkç� bir tav�rdan nas�l bir 
merhamet duygusu ümit edilebilir. Böyle bir felsefi anlay���n �ekillendirece�i hayat�n, bo�u�ma, vuru�ma, 
imha etme ve sömürme gibi bir sonla bitmesi kaç�n�lmazd�r.  

Nitekim bat� güçlendi�i andan itibaren tüm dünyada di�er milletleri sömürme, sürgün etme, asimile 
veya imha etme gibi yöntemleri kullanarak dünya bar���na a��r darbeler indirmi�tir. �ki müthi� dünya sava�� 
bu dönemde ya�anm��t�r. Amerika k�ta’s�na ula�an Avrupal� bu co�rafi bütünle�meden sömürüye geçmi�, 
teknolojik ve askeri üstünlü�ünü kullanarak bu K�tay� sömürgele�tirmi�tir. K�tan�n de�erli madenleri kadar 
di�er do�al kaynaklar� da talan edilmi�, karada ya�ayan bizonlar�ndan, sudaki timsah be bal�klar�na kadar 
ekolojik denge alt-üst edilmi�tir. Bu felaket Avustralya ve civar adalarda da tekrarlanm��t�r. Hindistan, Çin ve 
neredeyse Afrika’n�n tamam� bu felaketten nasibini alm��t�r. 

Mekanik bütünle�me diyebilece�imiz sanayi ink�lâb�ndan emperyalizmi ç�karm�� ve bat� bununla 
sömürgele�tirdi�i ülkeleri hem bir pazar, hem de hammadde ve i�gücü deposu haline getirmi�tir. Bu 
dönemde eski ça�lar�n e�ine az rastlayaca�� köle pazarlar� ve esir transferleri görülmü�tür. Öyle ki, 1788 
tarihinde �ngiltere “Köle Ticareti Düzenlemesi” ad�yla kanun bile ç�karm��t�r. 

Nihayet elektronik bütünle�menin meyvesi olan ileti�imden ise küreselle�me ad� alt�nda tekelci 
kapitalizm dünyan�n ba��na sar�lm��t�r. Tüm bunlar�n sonucunda kuzey-güney uçurumu derinle�mi�, 
dünyada ve ülkelerdeki gelir da��l�m� uçurumu daha bir kronikle�mi�tir. 

Bat� medeniyetinin insanl��a önemli hizmetleri de olmu�tur. Bu hizmetleri Bat� semavi dinlerden 
ilham alan ikinci yüzüne borçludur. Cemil Meriç’e göre H�ristiyanl�k “kölelerin ve adalete susam�� insanlar�n 
isyan ç��l��� iken daha sonra Sezar’�n emrine girmi� ve ortaça�da bir avuç derebeyinin fetvac�s� konumunda 
Grek-Latin damar�n gerisine çekilmi�tir” (Meriç, 1978: 30). Üçüncü Dalga’n�n yazar� Tofler, ikinci dalga 
medeniyetinin Protestan ahlak�yla birlikte geldi�ini hat�rlatarak (Tofler, 1981: 433) bat� medeniyetinin 
beklentileri kar��layamamas�ndan �ikayet etmektedir. “Bütün varl�kl� ülkelerde hemen hemen herkes hep bir 
a��zdan alkolizmden, gençler aras�nda intiharlar�n ve psikolojik çöküntünün yayg�nl���ndan bahsediyor!” 
diyen Tofler’e göre, “Havada bir koku�mu�luk var ve bu ikinci dalga uygarl���n�n koku�mu�lu�u! .”  

Bat� medeniyeti üzerinde önemli bir analiz yapan Tonynbee, gelece�in tarihçilerininin “20. Yüzy�l�n 
en önemli olay�n�, bat� medeniyetinin dünyada ya�ayan di�er toplumlar üzerindeki etkisi olarak görecekleri” 
tespitinden sonra Medeniyet Yarg�lan�yor isimli eserinin yaz�l���n�n bir yüzy�l sonras�n� yani 2047 y�l�n� esas 
alarak geriye dönük bir de�erlendirme yap�yor ve tarihçilerin geçmi�i ve Bat� medeniyetini nas�l 
de�erlendirece�ini soruyor. 

Verdi�i cevap Bat�n�n bugün üzerinde bulundu�u üstünlük taht�ndan indirilece�i, çünkü bunun onun 
kaderi oldu�u yönünde (Toynbee, 1980: 105). Sebeplerine gelince bat� medeniyetinin materyalist olmas� ve 
manevi yönden bo�luklar b�rakmas�, özellikle alkolizm ve �rkç�l�k gibi sosyal hastal�klar�n� tedavi etmedeki 
ba�ar�s�zl��� ve sebep oldu�u e�itsizlik. Bu hususu �öyle aç�kl�yor: “insan�n maddi dünyas� ne kadar 
düzeltilirse düzeltilsin bu insan�n sosyal adaleti istiyen ruhunu teskin etmeyecektir. Oysa Bat� teknolojik 
üstünlükle dünya kaynaklar�n� ayr�cal�kl� bir az�nl��a tahisis edip, ayr�cal�ks�z bir ço�unlu�u bundan mahrum 
tuttu (s.30)”.  

Asl�nda medeniyet tüm insanl���n ortak birikimidir ve gelmi�-geçmi� tüm medeniyetlerin bir 
hülasas�d�r. Ancak evrensel olan bilim ve teknik geli�melerin sa�lad��� imkânlar� insanl��a hizmet için sunma 
veya insanlar� sömürmek için kullanma ahlaki bir meseledir. Bat� bu aç�dan materyalist ve madde merkezli 
tercihini öne ç�karm�� ve bu sebeple de sorunlar� çözmek yerine a��rla�t�rm��t�r.  

1972 y�l�nda, Birle�mi� Milletler taraf�ndan toplanan Stockholm Konferans�nda “Çevre ve �nsan” 
kavram� tart���l�rken kapitalist kalk�nma anlay���n� sorgulayan dönemin Hindistan Devlet Ba�kan� Indra 



HISTORICAL AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY II 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

43

Gandhi “En büyük çevre kirlili�i yoksulluktur” diyerek toplant�y� terk ederken belki de Dünyay� kirleten Bat�’n�n 
üstüne bir de çevre konferans� düzenlemesindeki tezada dikkatleri çekmek istemi�ti.  

Bat� medeniyetinin do�urdu�u üçüzlerden hiçbirisi insanl��a huzur vermemi�tir. Bunlardan fa�izm ve 
sosyalizm çektirdi�i tüm ac�lar� arkada b�rakarak ortadan silinip gitmi�tir. Üçüncüsü olan kapitalist sistemin 
dünyada sebep oldu�u gelir da��l�m� adaletsizli�i ise çok ciddi bir problem olarak insanl���n önünde 
durmaktad�r. 

Sonuç olarak denilebilir ki Bat� medeniyeti insanl���n ortak bilgi birikimini devralarak ona teknolojik bir 
s�çrama yapt�rd� ama ayn� ba�ar�y� insanlara huzur getirmede sa�layamad�. Bu konuyu üçüncü dalgada 
Bat�n�n iddias�ndan ümitsiz görünen Tofler’in (1981: 37) cümlesi ile tamamlayal�m, “As�l sorun son günlerini 
ya�ayan sanayi toplumunu kimin yönetece�i de�il, onun yerini almaya ba�lam�� olan yeni uygarl��a kimin 
biçim verece�idir?” 

Kapitalist Sistemin Küreselle�mesi 

Bat� teknolojik ve askeri gücünü di�er toplumlar� sömürgele�tirmek için kullan�rken, kurdu�u 
ekonomik sistemiyle de toplumlar� derinden sarsm��t�r. Emperyalizm ve sömürü ile elde edilen zenginli�e 
dayal� olarak olu�turulan kapitalist yap�n�n iki y�k�c� kanunu bulunmaktad�r. Birisi dünyada olu�turulan finans 
tekelleri vas�tas�yla faize dayal� olarak servetin belirli ellerde toplanmas�n� sa�lamak, di�eri de eme�in 
sömürülmesidir. Bunlardan ikincisi Marksizmin verdi�i mücadele ile k�smen geriletilmi� olsa da servetin belirli 
bir az�nl���n elinde toplanmas�n� netice veren finans ve sermaye tekelleri ilerlemesini sürdürmektedir. Bu 
sistem a��r� zengin az�nl�k ve a��r� fakir ço�unluk uçurumunu her geçen gün biraz daha derinle�tirmektedir. 

Kapitalist sistemin dünya gelir da��l�m�ndaki adaletsizli�i h�zland�rd���, küreselle�menin de dolayal� 
olarak bu adaletsizli�i derinle�tirdi�i baz� iktisatç�lar taraf�ndan dile getirilmektedir. Nitekim tarihi sürece 
bak�ld���nda uluslararas� düzeyde gelir da��l�m�ndaki e�itsizli�in son iki yüzy�lda iyice bozuldu�u ortaya 
ç�kmaktad�r. Dünya nüfusunun en zengin %20’sine sahip olan ülkeler, küresel GSMH içindeki paylar�n� 
yakla��k olarak %70’lerden %80’lere yükselmi�lerdir. Dünya nüfusunun en yoksul %20’sine sahip ülkelerin, 
küresel GSMH içindeki pay� ise, %2,3’ten %,1,4’e dü�mü�tür.  

Kapitalist sistemin küreselle�mesi kar��s�nda Birle�mi� Milletler (BM), Uluslararas� Para Fonu (IMF), 
Dünya Bankas� (WB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) acaba ne yapmaktad�r? Bu küresel örgütlerin 
amaçlar�na bak�ld���nda ülkeler ve insanl�k için faydal� i�ler yapmak için kurulduklar� söylenebilir. Ama 
gerçekten bu kurulu�lar öyle mi çal��maktad�rlar? �imdiye kadarki uygulamalar 2. Dünya sava�� sonras�nda 
küresel siyasi istikrar� sa�lamak; küresel sermayenin yani bat� sermayesinin önündeki engelleri bertaraf 
etmek ve böylece ba�ta bu örgütleri plânlayan ABD olmak üzere bat� blokununa hizmet �eklinde 
alg�lanm��t�r. Zira dünyaya demokrasi götürmek iddias�yla Afganistan ve Irak’� i�gal eden ABD demokratik bir 
dünya parlementosu olmas� gereken BM’yi veto k�skac�nda tutan ve bir nevi oligar�ik diktatörlü�e dönü�türen 
güvenlik konseyi daimi üyelerinin ba��nda gelmektedir. Ba�ta IMF ve WB olmak üzere hemen hemen tüm 
uluslararas� kurulu�lar�n merkezleri Avrupa ve ABD’de bulunmakta, yönetici kadrolar�n� da bu ülkelerin 
insanlar� te�kil etmekte ve nihayet politikalar� da bat� bloku taraf�ndan belirlenmektedir. 

Burada üzerinde durulmas� gereken önemli bir nokta da Bat�’n�n hay�rseverli�idir. Nitekim 
uluslararas� yard�m ve ba��� listelerinin önde gelen devletlere bak�ld���nda bunlar�n hepsinin kuzeyde 
bulunan, dünyadaki glabal servetin kayma��n� yiyen bat� bloku ülkeleri oldu�u hemen dikkati çeker. Peki 
nas�l oluyor da hem bu ülkeler küresel tekelci sermayenin temsilcili�ini yap�yorlar ve dünyada zengin fakir 
kutupla�mas�n� derinle�tiriyorlar ve ayn� zamanda en fazla d�� yard�m� da bu ülkeler yap�yorlar? 

Konu biraz ara�t�r�ld���nda bu yard�m duygusunun “giydirilmi�” oldu�u hemen ortaya ç�kmaktad�r. 
D�� yard�m baz� geli�mi� ülkelerde uluslararas� ili�kiler paketinin ayr�lmaz bir parças� olarak kabul edilir. Bu 
ülkelerin yapt�klar� yard�mlarda iki temel ili�ki göze çarpmaktad�r. Birincisi yard�m yapan ülkelerin yard�m 
yap�lan ülkelerdeki siyasi ç�karlar�, ikincisi eski dönemlerdeki koloniyal ili�kileri (Alesina A. Dollar D. 2000: 
33). �üphesiz bunun d���nda da bir çok amaçlar bu yard�m paketlerinde dikkate al�n�r. Fakat “hay�rseverlik” 
kavram�n�n bu yard�mlarla uzaktan yak�ndan bir ili�kisi yoktur. Ancak önceki iki amaç hiçbir zaman telaffuz 
edilmez ve bu yard�mlar en yald�zl� hay�rseverlik ve dostluk ambalajlar�nda geni� bir reklamla birlikte sunulur. 
Bu sebepledir ki zengin-fakir uçurumunda bu yard�mlar�n en ufak bir iyile�tirmesinden söz etmek mümkün 
de�ildir.  

Tablo 1’de en fazla d�� yard�m yapan ülkelerin bir listesi görülmektedir. E�er en fazla çevreyi kirleten, 
dünyadaki do�al kaynaklar� en fazla tüketen veya ekonomik sömürü yapan ülkelerin bir listesi ç�kar�lm�� 
olsayd�, bu liste baz� de�i�ikliklerle yine kar��m�za ç�kabilirdi. Uluslararas� ili�kilerin objesinin “hay�rseverlik” 
olmad���, “sevgi ve dostluk” da olmad���, “menfaatler” oldu�u bilindi�ine göre bu yard�mseverli�in 
kar��l���nda nelerin al�nd���, kâr-zarar hanesinin buna göre nas�l te�ekkül etti�ine de bak�lmas� gerekir.  
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Tablo 1: Dünyada En Fazla D�� Yard�m Yapan Ülkeler (2005) 

 
Kaynak: Nowels L. (2005) Foreign Affairs, www.fas.org/sgp/crs/row/RS22032.pdf. 

Yoksulluk ve Gelir Da��l�m� E�itsizli�i 

Küreselle�menin Dünyada bile�ik kaplar örne�inde oldu�u gibi zaman içinde gelir da��l�m�ndaki 
adaletsizli�i törpüleyece�i yönündeki iyimser görü�ler dünya ölçe�inde gelir e�itsizli�ini ortaya koyan 
ara�t�rmalarla bo�a ç�km��t�r. �ekil 1’de görüldü�ü gibi 2002 y�l�ndan 2006 y�llar� aras�nda yap�lan be� ayr� 
ara�t�rmada Dünya gelir da��l�m�n�n son 50 y�l� incelenmi� ve bunlardan iki tanesinde küçük iyile�meler 
bulunurken di�er üç ara�t�rmada ise gelir da��l�m�ndaki bozulman�n artarak devam etti�ine dair bulgulara 
ula��lm��t�r (Anand S. Segal P. 2006: 62). 

Elde edilen bu sonuçlar küreselle�menin gelir da��l�m�ndaki adaletsizli�i engelleyememesinin alt�nda 
tekelci kapitalizmin küreselle�erek finans tekeli olu�turdu�u yorumlar�n� artt�rmaktad�r. Yoksulluk ve gelir 
da��l�m� adaletsizli�i üzerine yap�lan pek çok ara�t�rmada küçük bulgu sapmalar� olmakla birlikte ortaya 
ç�kan gerçek �udur.  

Dünyan�n en zengin yüzde 10’luk kesimi dünya servetinin yüzde 85’ine sahiptir. Bir ba�ka aç�dan 
de�erlendirildi�inde dünya nüfusunun yakla��k yar�ya yak�n� günde 2 ABD Dolar�ndan daha az bir gelirle 
ya�amakta, dünya nüfusunun be�te biri, yani yakla��k 1,2 milyar insan ise 1 ABD Dolar�ndan daha az bir 
gelire sahip bulunmaktad�r (worldbankc.org, 2010).  

 
Kaynak: Anand S. and Segal P. (2006) http://siteresources.worldbank.org. 

Grafik 1: Dünyada Gelir Da��l�m� E�itsizli�i Ara�t�rma Sonuçlar� 

Dünyadaki yoksulluk düzeyinin orta vadede ne ölçüde düzelebilece�ine dair yap�lan projeksiyonlar 
önceki ara�t�rma sonuçlar�yla uyum içinde görülmektedir. Dünya Bankas� uzmanlar�ndan Dikhanov 
taraf�ndan yap�lan bir çal��man�n sonuçlar� Tablo 2’de verilmi�tir. Buna göre y�ll�k geliri 700 ABD Dolar� olan 
yoksullar�n oran� 2000 y�l�nda dünya nüfusunun %38’ini te�kil ederken bu oran�n 2015 y�l�nda 1,3’lük bir 
art��la %39,3’ü bulaca�� tahmin edilmektedir. Buna göre gelir da��l�m�ndaki kötüle�me önümüzdeki 5 y�l 
içinde artmaya devam edecektir. 



HISTORICAL AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY II 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

45

Keza y�ll�k geliri 1400 ABD Dolar� olan gurubun 2000 y�l�nda dünya nüfusunun %46,4’ünü 
olu�turmakta iken 2015 y�l�nda 4,3 puan gerileyerek %42,1 olaca�� kestirilmektedir. Bu gurupta çok cüzi bir 
iyile�me beklenmektedir. Genel olarak de�erlendirilirse her iki oran da dünyada gelir da��l�m�nda tehlikeli 
boyutta bir adaletsizlik oldu�u gerçe�ini de�i�tirmemektedir. 

Tablo 2: Dünyada Yoksulluk Uçurumu (2000-2015 

Yoksulluk 
Düzeyi 

Dünya Latin Amerika Do�u Asya Güney Asya Afrika Do�u ve Orta 
Avrupa 

2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

$ 700 38.0% 39.3% 34.7% 33.5% 33.9% 26.2% 26.8% 20.3% 51.2% 46.2% 23.1% 15.8% 

$ 1,400 46.4% 42.1% 40.8% 39.1% 43.4% 32.6% 40.3% 29.2% 64.2% 59.1% 27.6% 18.8% 

Kaynak: Dikhanov, Yuri (2005) Trends In Global Income Distribution, World Bank s.46 

Dünyadaki gelir da��l�m� adaletsizli�inde Türkiye’nin konumunu da k�saca gözden geçirmekte yarar 
vard�r. Türkiye’de 2006 y�l� verilerine göre nüfusun %8,2’si (5,9 milyon) günde 2 ABD Dolar� (14000 $) ile 
geçinmekte, %2,6’s� (1,8 milyon) günde 1,25 ABD Dolar� (456,25 $) ile geçinmektedir (worldbankdd.org, 
2010). Türkiye’de nüfusun en üst %10’u ise milli gelirin %31,3’ünü almaktad�r. Bu oranlar Dünya ortalamas� 
ile kar��la�t�r�ld���na Türkiye’nin nispeten daha iyi bir konumda oldu�u söylenebilir. Türkiye’deki gelir 
da��l�m�nda en dü�ük %10’luk kesim ile en yüksek %10’luk kesim aras�nda 17 kat bir fark ortaya 
ç�kmaktad�r. TÜ�K’in verilerine göre de “Türkiye’de yoksulluk oran� % 17,11’dir” (tuik, gov, 2010).  

Ülkelerin gelir adaletsizli�ini ölçmede kullan�lan bir di�er araç gini katsay�s�d�r. Gini katsay�s� gelir 
da��l�m�ndaki e�itsizli�i ölçmek için �talyan istatistikçi Corrado Gini taraf�ndan 1921 y�l�nda geli�tirilmi�tir. 
Katsay� 0 ile 1 aras�nda de�erler almaktad�r. De�er yükseldikçe e�itsizlik artmakta, 0’a yakla�t�kça 
azalmaktad�r. Mesela herkesin ayn� gelire sahip oldu�u bir toplumun Gini katsay�s� 0 iken tüm gelirin bir 
ki�ide topland��� (birden çok ki�inin mensup oldu�u) toplumun Gini katsay�s� 1'dir. Bu say� Lorenz E�risinin 
�eklinden bulunmu�tur. (wikipedia.org, 2010). 

Türkiye’deki gelir da��l�m� adaletsizli�inin gini katsay�s� 0,43 civar�nda bulunmaktad�r. Dünya gini 
katsay� ortalamas�n�n 0,68 oldu�u dikkate al�n�rsa Türkiye’nin gelir da��l�m� adaletsizli�inde riskli bölgelerin 
uza��nda, olmakla birlikte OECD ortalamas�na göre bak�ld���nda (0,27), Türkiye 0,43 gini katsay� ile sonlarda 
kalmaktad�r (Grafik:2). 

 
* LAC: Latin Amerika ve Karayipler, EAP: Do�u Asya ve Pasifik, SAS: Kuzey Asya, AFR: Afrika, ECE: Do�u ve Orta Avrupa 

Kaynak: World Bank: Trends in Global Income Distribution, 1970–2000, and Scenarios for 2015’den aktaran 
Cural, Mehmet (2009) Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi ��BF Dergisi Ekim, 4(2),S. 74 

Grafik 2: Dünya ve Ülke gruplar�nda Gelir Da��l�m� E�itsizli�i (1980–2015) 

Gelir Da��l�m�n� Düzenlemede �çeriden Bir Bak��; Kendi Kültür De�erlerimiz 

Dünyan�n dengesini bozan, huzurunu kaç�ran ve insandaki adalet duygusunu zedeyen gelir da��l�m� 
adaletsizli�ini ortadan kald�racak bir model bulunabilir mi? Bu soruya öncelikle iktisat uzmanlar�n�n e�ilmesi 
ve olabilecek her türlü çözümü matematik bir yöntemle, yani olmaz�n neden olmazl���n� olabililirlerin de 
gerçeklilik düzeyini olmayana ergi metodu ile analiz etmeleri gerekir. Bu hususta incelemeye al�nacak bir 
görü� yak�n geçmi�imizden ç�kar�labilir. 

Osmanl� Devleti bu sorunu nas�l ele alm��t�r? Ba�ka bir ifade ile Osmanl�lar gelir da��l�m�n� hangi 
araçlarla tanzim ediyorlard�? Osmanl� Devletinin iktisadi yap�s�n� düzenlemede dini kurallar�n önemli bir yeri 
bulunmaktad�r. Bu kurallar servet üzerinden al�nan vergilerin belirlenmesinde rol oynad��� kadar toplum 
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hayat�n�n düzenlenmesinde de getirdi�i kurallarla oldukça etkili bir konuma sahipti. Bu aç�dan 
de�erlendirildi�inde toplum yard�mla�ma ve dayan��mas�nda dini bir vecibe olan zekât�, onun 
tamamlay�c�lar� olan fitre, sadaka ve benzeri araçlar� incelemek yerinde olacakt�r. Kald� ki dini kaynakl� olan 
bu yard�m müesseseleri yüzy�llar içinde toplumun sadece inanç de�erleri olarak kalmam��, adet ve 
geleneklerine, örfüne ve kültürüne kadar i�leyerek art�k bir medeniyet de�eri olarak yerle�mi�tir. Bu sebeple 
sadece ç�k�� kayna��n� dikkate alarak seküler bir insiyakla kendi kültür de�erlerimize kar�� koymamak 
icabeder. 

Bir kamu kurulu�u olan Diyanet ��leri Ba�kanl���’n�n web sayfas�nda zekatla ilgili özetle �u bilgiler 
bulunmaktad�r. “Hadiste müslümanlar bir vücuda benzetilerek, bir uzvun ac� çekmesinden tüm vücut 
huzursuzluk duyaca�� gibi, bir toplum da insanlardan meydana gelen bir vücut oldu�undan bu vücudun 
fertlerinin ac�s�n�n tüm toplumu rahats�z edece�i belirtilmi� ve zekât�n toplumsal bir fonksiyonu oldu�u, ayn� 
zamanda Kur'an'da "Onlar�n mallar�ndan sadaka (zekât) al." (Tevbe 9/103) ayetiyle de dini bir görev oldu�u, 
buna göre, belli bir zenginlik düzeyine ula�an ki�ilerin mal�n�n k�rkta birini zekât olarak vermesi gerekti�i 
belirtilmi�tir (www. diyanet, gov, 2010).  

Bir dini vecibe olarak servetin yüzde 2,5’ini fakire vermek acaba gelir da��l�m� uçurumunun üzerine 
bir köprü kurabilir mi? Teorik olarak bu mümkün görünmektedir. Çünkü mal�n�n %2,5’ini fakire vermek 
zorunda olan zengine bir üst s�n�r tayin edilmemekte, “zenginli�in �uraya kadar geçerlidir” denilmemekte, 
servet dü�manl��� yap�lmamakta ancak kazand��� servetin bu dünyada, bu çevrede, sa�lanan bu ortamda 
kazan�lmas�ndan dolay� tamam�n�n da kendine ait olmad��� belirtilmektedir. Art�k zengin ne kadar zengin 
olursa fakiri de bu oran� korumak �ekliyle yukar�ya çekmek zorunda olacakt�r. Mesela 100 000 TL. Serveti 
olan zengin bunun 2 500 TL. s�n� fakire verirken, e�er serveti 100 000 000 TL olursa fakire vermek zorunda 
kalaca�� miktar da o oranda artacak ve 2 500 000 TL. s�na ç�kacakt�r. Burada k�rkta bir veya yüzde iki buçuk 
oran� de�i�memektedir. Servetteki bu alt�n oran en fakir olan�n da zengin say�laca�� s�n�ra kadar devam 
edecektir. ��te bundan sonra ülkede fakir kalmad��� için di�er kom�u Müslüman ülkeler zekâta hak kazanm�� 
olacaklard�r. E�er orada da fakir kalmazsa di�er kom�u ülkelerden kalbi kazan�lacak olanlar zekât�n objesi 
durumuna geleceklerdir. Nitekim Osmanl� Devletinin ihti�am ve zenginli�inin zirvesinde oldu�u dönemlerde 
Afrika’daki fakirlere yard�m gönderdi�i bilinmektedir.  

Türk-�slam medeniyetinde zenginden fakire kaynak aktarma sadece zekâtla s�n�rl� de�ildir. 
Borcundan ve aslî ihtiyaçlar�ndan ba�ka en az 80.18 gr. alt�n veya onun de�erinde paras� olan müslüman�n 
bir ba�ka yard�m arac� da f�t�r sadakas�d�r. Buna halk aras�nda k�saca "Fitre" denilmektedir. F�t�r sadakas� 
vermek için zekâtta oldu�u gibi mal�n üzerinden bir y�l geçmesi ve art�c� nitelikte olmas� �art de�ildir. 
Halk�m�z genellikle bunu bayram arafelerine denk getirerek fakir ve ihtiyaç sahiplerinin bayrama eksiklerini 
tamamlamalar�, çocuklar�n� giydirmeleri ve bayraml�k al�� veri�lerini yapmalar�n� amaçlamaktad�r.  

Di�er yard�mla�ma araçlar� aras�nda sadaka-y� cariye, sadaka ve adak gibi di�er mütemmim cüzler 
de vard�r. Sadaka-y� cariyenin bir nevi olan servetin a�evleri, hastane ve bimarhaneler, hanlar, 
kervansaraylar, hamamlar, medreseler, cami ve mescitler, çe�meler ve köprüler gibi burada say�lamayacak 
kadar uzun bir liste te�kil eden vak�flar ve bu vak�flar� ayakta tutacak gelir kaynaklar� toplumda gelir 
uçurumlar� olu�mas�na asla f�rsat vermemi�tir. Osmanl� döneminde say�lar� 29 000’i bulan vak�flar hem 
dünyaya yard�mla�man�n modelini koyarak örnek olmu�, hem de Osmanl� Medeniyeti’ne “Vak�f Medeniyeti” 
dedirtmi�tir. 

Sadaka ise herhangi bir zaman ve zemin �art�na ba�l� olmadan muhtaçlara yap�lan ayni ve nakdi 
yard�mlar� ifade eder. Bu köklü yard�mla�ma arac� profesyonel bir meslek gibi örgütlenmi� olan ve “dilencilik” 
ad�yla bilinen bir istismar arac�n�n bask�s� alt�na girmi� bulunmaktad�r. Kimin muhtaç, kimin istismarc� oldu�u 
anla��lmaz oldu�u için, halk�n hay�rseverlik duygular�n� zay�flatmaktad�r. 

Adak, kurban ve yemin gibi halk�n pratikleri ars�nda yer alan ve ço�unlukla ucu muhtaç ve fakirlere 
yard�mla sonuçlanan yard�mla�ma araçlar� dini bir vecibe olarak yerine getirilmektedir. 

Vak�flar ve Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Durumu 

Sivil toplum kurulu�lar� (STK) veya hükümet d��� kurulu�lar her �eyden önce örgütlü toplumun en 
önemli unsurlar�d�r. Bir ülkede demokrasinin temsili veya kat�l�mc�l�k düzeyi hakk�nda STK’lar önemli bir 
göstergedir. Bir ülkede STK’lar�n ya�ayabilmesi ve geli�mesi için demokratik bir zemine ihtiyaç vard�r. Çünkü 
demokrasinin temsili düzeyinde bile toplum taleplerini iktidar aday� siyasi temsilcilerine iletecek bask� ve ç�kar 
gruplar�n�n bulunmas� gerekir. Kat�l�mc� demokraside art�k iktidar aday� siyasi temsilcilerin yan� ba��nda 
sadece iktidara aday olmayan toplum temsilcileri de bulunur ve örgütlü toplumun gücünü ve talebini daha 
etkili bir �ekilde ortaya koyabilir.  

Kat�l�mc� demokrasilerde toplum kolayca örgütlenebilirken, göstermelik demokrasiler ile otoriter rengi 
a��r basan temsili demokrasilerde toplumun örgütlenmesi ya s�n�rland�r�lm��t�r, veya etkisizle�tirilmi�tir, 
veyahut da f�rsat buldukça biçilmi�tir. Bu yönüyle otoriter rejimlerin STK’lara müsamaha göstermesi 
beklenemez. Çünkü otoriter rejimler halk�n ra�m�na iktidar� tekellerine al�rken, demokrasi ve onun halkla 
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ba�lant�s�n� kuran STK’lar iktidar� halk�n iradesine b�rak�rlar. Bir ülkenin demokratikle�me düzeyini anlamak 
için o ülkenin STK’lar�n�n say� ve ya�lar�na bakmak yeterli olabilir. �çi�leri Bakanl��� Dernekler Dairesi 
Ba�kanl���n�n verilerine göre Türkiye’de �imdiye kadar kurulan dernek say�s� 217 400 olup bunlardan 132 
127’si fesholunmu�tur. Bu fesihlerde askeri darbelerin kapatma ve yasaklar�n�n önemli rolü bulunmaktad�r. 
Faal olan dernek say�s� ise 85 273’tür (www.dernekler.gov, 2010).  

Sivil toplumun önemli bir aya��n� te�kil eden vak�flarda da durum farkl� de�ildir. Vak�flar Genel 
Müdürlü�ü’nün 2009 y�l� verilerine göre Türkiye’de halen 4957 vak�f bulunmaktad�r (www.vgm.gov, 2010). 
Türk Medeni Kanunu’nun kabul tarihi olan 1926’dan önce eski hukukumuza göre kurulmu� mazbut ve 
mülhak vak�flara ait bu ar�ivdeki vakfiyelerin toplam say�s�n�n 29.000 civar�nda oldu�unu ifade eden Öztürk, 
o döneme ait bütün �er’iye sicilleri, tahrir defterleri ve maliyeden müdevver hazine evrak� eksiksiz olarak 
tetkik edilerek bir tespit çal��mas�n�n henüz yap�lmad���n�, gerçek rakam�n 35.000’in üzerinde olmas� 
gerekti�ini söylemektedir (Öztürk, 2010).  

Netice olarak cumhuriyet Türkiyesi’nin saltanatla yönetilen Osmanl� Devleti’ne göre daha fazla vak�f 
olmas� beklenirken (çünkü devrald��� 29 000 vakf�n üzerine yenilerini koyacak), yakla��k 6 kat geriye gitmesi 
ya�anan travman�n ve demokrasinin u�rad��� kesintilerin bir sonucudur. Türkiye’de otoriter rejimler, vesayetçi 
demokrasi ve askeri ihtilaller gibi engeller sebebiyle hem demokrasinin kökle�mesi, hemde STK’lar�n geli�ip 
serpilmesi engellenmi�tir.  

Tablo 3’de baz� geli�mi� ülkelerdeki STK say�lar� ile Türkiye mukayeseli olarak görülmektedir. ABD 
ve Almanya bir tarafa b�rak�lacak olursa nüfusu Türkiye’den 23 milyon daha az olan Franda’da 
Türkiye’dekinin 16,2 kat daha STK bulunmas� Türkiye’de demokrasinin nas�l bir konumda oldu�unu ortaya 
koymaya yetecektir.  

Tablo 3: Baz� Ülkelerdeki Sivil Toplum Kurulu�u Say�lar� (2010) 

Ülkeler Nüfus (Milyon) STK Say�s� 
ABD 260 1 700 000 
Almanya 82 2 100 000 
Fransa 50 1 470 000 
Türkiye 73 90 230 

STK’lar ve özelliklede vak�flar�n geli�mesi hem demokrasiye hem de toplum dayan��mas�na çok 
önemli bir destek sa�layacakt�r. Hatta bu deste�in boyutu Türkiye’nin s�n�rlar� d���na ta�arak uluslararas� bir 
mahiyet kazanabilir. Kurulu�undan beri varl���n� kesintisiz sürdüren derneklerimizden K�z�lay nas�l ki hem 
ülke içinde hem de uluslararas� alanda vazgeçilmez bir rol oynuyor, pek çok �slam ülkesi için de model 
olu�turuyorsa, ayn� rolü oynamaya aday pek çok vak�f ve dernek ortaya ç�kabilir. 

Mesela Uluslararas� Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Ara�t�rmalar Vakf�n�n (UTESAV) Afrika’n�n en 
fakir ülkelerinden Nijer’de yürütmü� oldu�u proje bu konuda bize bir fikir verebilir. Vak�f Nijerde temel sa�l�k 
hizmetlerine yönelik bir gönüllü hareketi ile “Bal�k verme, bal�k tutmay� ö�ret!” slogan�yla yürütülen “Emanet 
Keçi” projesi ba�latm��t�r. Proje �öyle i�liyor. Nijer Devlet yetkilileri taraf�ndan tespit edilen ailelere; üç di�i ve 
bir erkek keçi 18 ayl���na emanet veriliyor. 18 ay sonra alt� ayda çift yavrulayan bu keçilerden 18 ile 22 ay 
aras�nda yeni bir grup olu�unca zimmetle teslim edilen keçiler geri al�n�p, tespit edilen ba�ka bir aileye 
veriliyor. Nijerli yetim ve dullara bu proje kapsam�nda 6115 adet keçi emanet olarak teslim edilmi� ve 
30.000’e yak�n ki�i bu yolla muhtaçl�ktan kurtar�larak i� sahibi yap�lm��t�r (utesav.org.tr, 2010). Sa�l�k 
gönüllüleri hareketi ile de Türk doktorlar�n Nijer'e 8 kez giderek binlerce insan� tedavi ettikleri, binlerce katarkt 
ve sair acil ameliyatlar yapt�klar� bildirilmektedir. 

Bu örneklerden anla��laca�� üzere yumu�ak bir güç olan hay�rseverlik kamu güçlerinin giremedi�i 
alanlara girebilir, yapamayaca�� i�leri yapabilir, geli�tiremedi�i projeleri hem yap�p, hem de uygulayabilir. 

Sonuç 

Tüm insanlar�n temel ihtiyaçlar�n� rahatl�kla kar��layaca�� imkanlar� içinde bar�nd�ran dünyam�zda, 
birk�s�m devletlerin, uluslararas� kurulu�lar�n ve öznesinde insan olan yap�lar�n yanl��lar� sebebiyle yoksulluk 
gibi, açl�k gibi, temel ihtiyaçlar� kar��layamama gibi bir tehlike gittikçe yayg�nla�makta ve her gün daha fazla 
insan�n kap�s�n� çalmaktad�r. 

Zenginler ile fakirler aras�ndaki uçurumu derinle�tiren Bat�’n�n felsefesi ve ondan kaynaklanan 
kapitalist sistem ve onun ürünü olan tekelci küresel sermaye ve finans varl���n� sürdürdükçe bu kutupla�ma 
devam edecek gibi gözükmektedir.  

�mtiyazl� bir az�nl���n ayn� dünya içinde üretilen serveti tekeline almas�, buna kar��l�k dünya 
nüfusunun yar�ya yak�n�n sefalet içinde ya�amas�n� önlemek için BM bünyesinde olu�turulan komisyonlar, 
uluslararas� kurulu�lar, yard�m vaadi yapan, borç silece�ini söyleyen devletler, ayr�lan bütçeler, olu�turulan 
fonlar yetersiz kalmaktad�r. 
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Bu durumu düzeltmek için hem ülkeler baz�nda, hem de uluslararas� düzeyde ilave yeni ad�mlara 
ihtiyaç vard�r. Bunun için hay�rseverlik oldukça ikna edici yumu�ak bir güçtür. Bu gücü hem ülke içinde hem 
de ülkeler ars�nda ta��yacak STK’lar kurulmas�n�n te�vik edilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi uygun 
olacakt�r. 

Kapitalist sistemi de dünyan�n tek ve alternatifsiz bir ekonomik program� olarak kabul etmek yerine 
insanl���n birikiminden, inanç ve de�erlerinden süzülüp gelen servet payla�t�rma modellerini incelemek, 
Türk-�slam medeniyetinin zenginler ile fakirler aras�nda kurmu� oldu�u zekat, fitre ve sadaka gibi köprüleri 
dikkate almak ve sadakay� cari olarak medeniyetimizde kök salm�� vak�f ve onu ayakta tutacak emlak� tekrar 
aya�a kald�rmak gerekir. 

Kaynakça 
Alesina A. Dollar D. (2000) Who gives foreign aid to whom and why? Journal of Economic Growth; 5, 1; ABI/INFORM 

Netherlands, Global pg. 33. 
Anand S. and Segal P. (2006) What do we know about global income inequality? Department of Economics, 

University of Oxford and St Catherine’s College, Oxford s. 62. from 
http://siteresources.worldbank.org/�ntdec�neq/Resources/What do we know about Global Income Inequality.pdf 

Cural, Mehmet (2009) OECD Ülkelerinde Gelir Da��l�m�n�n 1980 Sonras� Geli�imi ve E�itsizli�i Azalt�c� Müdahaleler, 
Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi ��BF Dergisi Ekim, 4(2),S. 74 

Dikhanov, Yuri (2005) Trends In Global Income Distribution, 1970-2000, And Scenarios For 2015 World Bank  
Gök�en, Fato� (),Türkiye’deki Vak�flar�n Niteliksel De�erlendirmesi, http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/ford 
Huntington, S.P. (1993) “The Clash of Civilizations” Foreign Affairs, Summer, New York. 
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/12/07/eko120.html, Eri�im Tarihi: 24. May�s.2010. 
http://data.worldbankd.org/topic/poverty 
http://data.worldbanka.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD, Eri�im Tarihi: 24. May�s.2010. 
http://www.dernekler.gov.tr/index.phpoption=com_content&view=article&id Aylara gore faal dernek-saylar Ula��m 

12.08.2010 
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/SiteHaritasi.aspx. 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do TU�K haber Bülteni Say�: 205 1 Aral�k 2009 Eri�im tarihi: 16.08.2010. 
http://www.utesav.org.tr/?id=111 Eri�im tarihi: 16.08.2010. 
http://www.vgm.gov.tr/_WordExcellPdf/2009_faaliyet_raporu.pdf s.33. Eri�im tarihi: 12.08.2010 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gini_katsayi Ula��m 12.08.2010 
http://www.worldbankb.org/Global Economic Prospects and the Developing Countries 2001. Eri�im tarihi: 

16.08.2010. 
http://web.worldbankc.org/Wbs�te/External/Top�cs/Extpoverty/Extps�a/0,,menuPK:490139~pagePK:149018~piPK:149093 

the Site PK:490130,00.html eri�im tarihi: 18.08.2010 
K�l�çbay, M. Ali (2009) www.newsweekturkiye.com/haberler, Eri�im tarihi: 16.08.2010. 
Konukman Aziz, Çiftçi Cemil (2009) “Küreselle�menin Gelir Da��l�m� Üzerindeki Etkileri” Ekonomik Yakla��m, Özel 

Say� Gazi ��BF, Ankara, s. 59 83. http://yaklasim.iibf.gazi.edu.tr/ciltler/19/ Özel Say�/4.pdf 
Meriç, Cemil (1978) Ma�aradakiler, Ötiken Ne�riyat, �stanbul. 
Nowels L. (2005) Foreign Affairs, www.fas.org/sgp/crs/row/RS22032.pdf. 
Öztürk, Nazif (2010) “Sosyal Siyaset Aç�s�ndan Osmanl� Dönemi Vak�flar�”, 

http://www.sosyalsiyaset.net/documents/osmanli_vakiflari.htm, Eri�im tarihi: 24. May�s.2010. 
Rousseau, J.J. (1994) Toplum Sözle�mesi, (Çev. Vedat Günyol), Adam Yay�nlar�, �stanbul. 
Sorokin, A.P. (1972), Bir Bunal�m Ça��nda Toplum Felsefesi,(Çev. Mete Tuncay), Bilgi Yay�nevi, Ankara.  
Tofler, Alvin (1981) Üçüncü Dalga (Çev. Ali Seden), Alt�n Kitaplar yay�nevi, �stanbul. 
Toynbee, A. (1980) “Medeniyet Yarg�lan�yor” (Tercüme:Ufuk Uyan), Yeryüzü Yay�nlar� No:7, �stanbul. 
TÜSEV, (2006) Sivil Toplum Ve Hay�rseverlik Ara�t�rmalar� 2004-2006, TÜSEV Yay�nlar� No 40, �stanbul.  
Yayla, Atilla (2009) Devlet Feti�izmi, Zaman Gazetesi, 20 Kas�m, �stanbul. http://www.zaman.com.tr/arsiv. 

Eri�im tarihi: 16.08.2010. 



 

 

B�R HALKLA �L��K�LER KALDIRACI OLARAK HAYIRSEVERL�K 
 

Recep TAYFUN 
tayfunr@baskent.edu.tr  

Ba�kent Üniversitesi �leti�im Fakültesi 

 
Özet 
�nsanl�k her geçen gün artan bir biçimde, birlikte ya�aman�n getirdi�i olumlu ve olumsuz geli�melere 
farkl� çözümler üreterek, sürdürülebilir ortak ya�am ko�ullar�n� geli�tirme çabas� sergilemektedir. 
Bar�nma, beslenme, e�itim, sa�l�k ve benzeri ihtiyaçlar, insanl���n hayat�n� sürdürmek için kar��lamak 
zorunda oldu�u vazgeçilmez temel ihtiyaçlar aras�nda bulunmaktad�r. Zamanla toplumda daha iyi sosyo-
ekonomik düzeye ula�anlar –birey/kurum/kurulu�lar– ili�kide olduklar� çevrelerin ya�am ko�ullar�n� 
dikkate alarak, toplum hayat�nda sürdürülebilir bir iyile�meyi, kendi maddî ve manevî dünyalar� için bir 
zorunluluk olarak görmeye ba�lam��lard�r.  
Günümüzde bireysel düzeyde gerçekle�en yard�mlar�n zamanla yerel boyuta, daha sonra geni� bölgesel 
ve ulusal boyuta ta��nmas�, dikkate de�er bir olgu olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Yard�mla�man�n 
bireyselden uluslararas� düzeye do�ru giderek kapsam kazand���n�n izlendi�i bu de�i�im, s�n�rlar� daha 
geni�, uygulamas� daha rasyonel yard�m faaliyetlerinin kurumsalla�mas�n� ortaya ç�karmaktad�r. �nsanl�k 
tarihi dikkate al�nd���nda izlenen bu yard�mla�ma evrimi, ulusal düzeyde de benzer iyile�melerin 
yap�lmas� gerekti�ine ili�kin ilham vermektedir.  
Hay�rseverlik kapsam�nda geçekle�en tüm bu giri�imlerin en güçlü yönleri, kurumsal itibar�n sa�lanmas� 
ve hedef kitle ile etkin ba� kurmak, hevesli bir i� gücünü çekmek ve korumak; özellikle yerel toplumlarda 
toplumsal konular üzerinde bir etki b�rakmak ve halkla ili�kiler faaliyetleri kapsam�nda mevcut kurum 
sosyal giri�imlerine kald�raç görevi yapmakt�r. 
Anahtar Kelimeler: Hay�rseverlik, Halkla �li�kiler, Sosyal Sorumluluk 
 

PHILANTHROPY AS PUBLIC RELATIONS LEVERAGE 
 

Abstract 
With every day the humanity is showing the effort to improve the sustainable living conditions by 
creating new solutions to the both positive and negative outcomes brought by the co-existence. The 
indispensable basic needs for the humans to continue their survival includes; housing, nutrition, 
education, health and etc. The -individuals/institutions- in the society, who gained better socio-economic 
conditions over time, by taking in consideration of the living conditions of their surrounding, started 
seeing sustainable improvements as an obligation to their material and moral world. The fact that; aid 
activities are evolving from individual level to a local level then to a larger regional level, from there to an 
international level, is an important case which deserves our attention. The evolution of the aid activates 
from individual to more extensive international levels creates, rational aid actives with lager area of 
effect to institutionalize. When the history of the humanity is considered, this evolution on the aid 
activates inspires a need for a similar improvements on national level. The strong sides of enterprises 
carried out under philanthropy, providing a institutional reputation and establish a effective bond 
between target group, drawing attention and keeping a motivated work force; acts as a leverage 
especially in local communities, to leave a impact on social matters and social enterprises made by 
existing institutions within their public relation activities. 

 Keywords: Philanthropy, Public Relations, Social Responsibility 
 

Vermenin as�l sevinci, alan�n da sevincini hayal edebilmekten gelir. 
Adorno (2007: 46) 

 
 Giri� 
 Günümüzde sürdürülebilir ortak ya�am ko�ullar�n� geli�tirme çabas�, kurumlar�n öncelikli hedefleri 
aras�nda yer almaktad�r. Çevresiyle sürekli ili�ki ve etkile�im içinde olan kurumlar, çe�itli yöntemler 
kullanarak hedef kitleleri ile aralar�nda yeni ili�ki biçimleri geli�tirme e�ilimi göstermektedirler. Hem kurum içi 
hem de kurumun çevresi ile olan ili�kilerinde, al�nan geri bildirimlerin de�erlendirilmesi kurumlar�n varl��� 
aç�s�ndan ya�amsal öneme sahiptir. Halkla ili�kiler alan�nda ya�anan geli�meler, tarihi süreçte geri 
bildirimlerin daha fazla dikkate al�nmas�n�n ve kurumun kendisini bu yönde geli�tirmesinin gereklili�ini ortaya 
koymaktad�r. Halkla ili�kiler uygulamalar�n�n dönemsel ve s�n�rl� iyile�tirmeler yerine, geni� kapsaml� ve 
sürdürülebilir bir disiplin anlay��� ile birlikte toplumsal ya�am ko�ullar�n�n iyile�tirilmesine katk� sa�lama 
sorumlulu�u bulunmaktad�r.  

Bu sorumluluk, insanl�k tarihi kadar derin bir geçmi�i olan ve özünde dayan��ma, payla�ma ve 
yard�mla�man�n var oldu�u hay�rseverli�i (philanthropy) öne ç�karmaktad�r. Hay�rsever çabalar�n insanl�k 
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tarihindeki yeri eskidir. Hay�rseverlikle ilgili faaliyetleri yak�ndan incelemek, bireylerin, toplumlar�n ve 
devletlerin karakterlerine ili�kin önemli ipuçlar� sunmaktad�r. �mparatorluklar�n hay�rseverliklerinin 
incelenmesi, hükümdarlar�n bu uygulamalar yard�m�yla, kaynaklar� nas�l kullan�p düzenledi�ine, kaynaklar�n 
ak���n� nas�l yönlendirildi�ine ve bu yolla ortaya ç�kan kurumlar arac�l���yla tebaalar�n� nas�l yönetti�ine ���k 
tutmaktad�r (Singer, 2002: 6). Bacon taraf�ndan insano�lunun mutlulu�unu istemek anlam�nda kullan�lan 
hay�rseverlik–philanthropy (1983: 59), topluma, toplumu meydana getiren bireylere ve toplumu var eden 
kurumlara ya�anabilir bir ortam için sosyal bir sorumluluk yüklemektedir. 

Sosyal sorumluluk, kurumlar�n d�� ili�kilerinin bir parças� olarak (Okay ve Okay, 2007: 513), kurumun 
halkla ili�kiler fonksiyonuna sahip olmas� için iyi bir sebep haline gelmi�tir. Modern halkla ili�kiler çal��an� 
kurulu� içerisinde halk ad�na enikonu bir ombudsman gibi görev yapmaktad�r (Grunig ve Hunt, 1984: 47). 
Son y�llarda örgütlerin, geli�en sosyal sorumluluk bilincinin bir yans�mas� olarak  “Hay�r ��lerine Yönelik 
Pazarlama”(Frankental, 2001: 20), “Kurumsal Hay�rseverlik, Kurumsal Ba���, Toplumsal Ba���” (Kotler ve 
Lee, 2008: 48), “Sosyal Adalet için Hay�rseverlik” (TÜSEV, 2006: 11) ad� alt�nda hay�rseverlik 
uygulamalar�na sistemli olarak yöneldikleri görülmektedir.  
 Geçmi�te görünen uygulama ve örneklerin aksine günümüzde hay�rseverlik faaliyetleri kurumsal bir 
nitelik kazanmaya ba�lam��t�r. Kurumsal hay�rseverlik, bir kurum taraf�ndan bir hay�r kurumuna ya da bir 
sosyal amaca, ço�unlukla nakit yard�m�, ba���lar ve/veya mal ve hizmetler �eklinde yap�lan do�rudan bir 
katk�d�r. Kurumsal sosyal giri�imlerin içerisinde en geleneksel olan�d�r. Bireysel ba��� yapanlar�n 
katk�lar�ndan gelen gelirler ile harcamalar aras�ndaki bo�lu�u doldurarak kar amac� gütmeyen kurulu�lar için 
hayati bir önem ta��maktad�r (Kotler ve Lee, 2008: 141).  

Günümüzde kurumlar, içinde bulunduklar� toplumsal yap�y� insani gayeleri hedef alan uygulamalarla 
geli�tirme sorumlulu�u ta��maktad�rlar. Bireysel düzeyde gerçekle�en yard�mlar�n zamanla yerel boyuta, 
daha sonra geni� bölgesel ve ulusal boyuta ta��nmas�, dikkate de�er bir olgu olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Yard�mla�man�n bireyselden uluslararas� düzeye do�ru giderek kapsam kazand���n�n izlendi�i bu de�i�im, 
yard�mla�maya dair ya�anan olumsuzluklar� önemli oranda gidererek; daha organize, s�n�rlar� daha geni�, 
uygulamas� daha rasyonel yard�m faaliyetlerinin kurumsalla�mas�n� ortaya ç�karmaktad�r. �nsanl�k tarihi 
dikkate al�nd���nda izlenen bu yard�mla�ma evrimi, ulusal düzeyde de benzer iyile�melerin yap�lmas� 
gerekti�ine ili�kin ilham vermektedir.  
 
 Hay�rseverlik ve Tarihsel Geçmi�i 

Uluslararas� sivil toplum literatürüne yerle�mi� bir kavram olan filantropi (philanthropy) kelimesinin 
kökeni Yunancad�r. Etimolojik olarak philanthropy kavram� “philos” “a�k” ve “anthropos” “insanl�k” anlam�na 
gelen iki kelimeden olu�maktad�r. “Philanthropy”, “love for mankind”, “insan sevgisi”, “insanl��� sevmek”, 
“insanl��a hizmet etmek” anlamlar�na gelmektedir. Modern anlamda yard�msever faaliyetlere öncülük eden 
giri�imler antik ça� döneminde Ortado�u’da, Yunanistan ve Roma’da görülmü�tür. �Ö 4. yüzy�lda antik 
Yunan’daki Platon Akademisi öncülü�ünde ba�lat�lm��, dini motifli olarak �slami vak�flar ve H�ristiyan Kilisesi 
arac�l���yla yayg�nla�t�r�lm��t�r. Sonras�nda 17. ve 18. yüzy�lda tüccarlar sayg�n de�erler için organizasyonlar 
kurmu�lard�r. 19. yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren varl�kl� ki�iler servetlerini sanat, e�itim, sa�l�k ve kamu 
politikalar�na destek veren vak�flar kurarak yard�mseverli�in kurumsal bir yap� kazanmas�na zemin 
haz�rlam��lard�r.  (Capek and Mead, 2006: 1; Britannica, 2010; Merriam-Webster, 2010; TÜSEV, 2010). 

Bacon, “iyilik” üstüne yazd��� denemesinde “philanthropy” kavram�n� insano�lunun mutlulu�unu 
istemek anlam�nda kullanmaktad�r. �nsanl�k anlam�na gelen “humanity” sözcü�ünün bu anlam� aç�klamada 
güçsüz kalaca��n� vurgulamaktad�r. Böyle bir e�ilimin insan erdemleri aras�nda en yücesi oldu�unu kabul 
eder. Kavram�n kar��t� olarak da insanlara zarar veren anlam�nda “misanthropy” kavram�n� kullanmaktad�r  
(Bacon, 1983: 59). 

�ngilizce kar��l��� “philanthropy” olan bu terimin Türkçedeki kar��l��� hay�rseverlik olmakla birlikte, 
kelimenin tam anlam�n� kar��lamamaktad�r. Dilimizde hay�rseverlik, ço�unlukla tarihi geli�imi sebebiyle 
bireylerin dini, vicdani ve/veya duygusal güdülerinden hareketle yapt�klar� yard�m faaliyetlerini 
ça�r��t�rmaktad�r. Ancak uluslararas� düzeyde philanthropy terimi bu ça�r���mlardan daha fazlas� olmak 
üzere, birey ve kurumlar�n içinde bulunduklar� toplumlar�n refah seviyesini yükseltmek amac�yla (ço�unlukla 
sivil toplum kurulu�lar�na ve stratejik bir plan dâhilinde) ba���ta bulunmalar� �eklinde tan�mlanmaktad�r 
(TÜSEV, 2006: 11). 

Modern tan�mlamalar kavram�n, bir ki�inin veya grubun ortak fayday� ileriye götürmek ve ya�am 
ko�ullar�n� iyile�tirmek için yapt�klar� gönüllü ba���lar yönlerine vurgu yapmaktad�r. Yayg�n ifadesiyle 
hay�rseverlik (philanthropy), vaktini, yetene�ini ve sahip oldu�u de�erleri toplumsal ya�am�n varl��� ve 
devam�n� sürdürmeye adamakt�r. Bugünün ABD’sinde hay�rseverlik, sadece verme ile ilgili olmay�p ayn� 
zamanda birçok nedenle toplumun ya�am kalitesini geli�tirmeye ilgi duyan yayg�n bir vak�flar a��n�, kurumsal 
ba���ç�lar ve ba���ç� bireyleri de içine almaktad�r. Bu anlamda bir kurumsalla�may� ifade etmesi kayna��n� 
ABD’de bulsa da, bugün uluslararas� üçüncü sektör hay�rseverlik (philanthropy) kavram�n�, kar amac� 
gütmeyen kurulu�lara vak�f ve �irketler taraf�ndan yap�lan para yard�m� için kullanmaktad�r. Bu tür verme 
biçimi s�kl�kla düzenli hay�rseverlik (philanthropy) ve ba��� olarak adland�r�lmaktad�r. Bu uygulama, insan 
sevgisini öne ç�karan yakla��m�yla da medeniyetin anahtar� olma özelli�i ta��maktad�r (Sulek, 2010; TÜSEV, 
2010). 
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Yard�mseverlik (philanthropy) kavram�na ili�kin akademik çevreler taraf�ndan yap�lan tan�mlamalarda 
kavram�n farkl� özellikleri öne ç�kar�lm��t�r. John W. Gardner, “kamu yarar� için ki�isel giri�imler” yönünü, 
Robert Payton, “kamu yarar� için yap�lan gönüllü eylem” özelli�ini, Lester Salamon, “kamusal amaçlara 
yönelik özel de�erlerin ve zaman�n harcanmas�n�” ve Robert Bremmer ise “insan ya�am�n�n kalitesini art�rma 
amac�n�” vurgulam��lard�r. Yap�lan farkl� tan�mlardan da anla��laca�� gibi yard�mseverlik (philanthropy), çok 
yönlü bir kavramd�r. Ortak özellikler dikkate al�narak bir tan�mlama yap�lacak olursa, “insanl���n ya�am 
kalitesini art�rmaya odaklanarak, kamu yarar� amac�yla gerçekle�tirilen ki�isel ve özel giri�imler” 
�eklinde bir tan�mlama kapsay�c� olacakt�r. Ça�da� yakla��mlar kavram� dar kapsaml� ele almakta ve belli 
boyutlara odaklanmaktad�r. Geni� bir yorumlama, kavram�n daha iyi anla��lmas�n� sa�layacakt�r. Kavram�n 
anlam�na ili�kin evrim, klasik ve modern dönemler aras�nda benzer tarihi bir yörüngede bulunmaktad�r. 
Ancak hangi dönemde olursa olsun hay�rseverlik kavram�na yüklenen anlam, dönemin kültürel barometresi 
olarak okunacakt�r (Sulek, 2010a). Tarihsel süreç kapsam�nda toplumlar�n –bireysel, kurumsal ve toplumsal– 
dayan��ma ve yard�mla�ma bilinç düzeyini yans�tacakt�r.  
 
 Ülkemizde Hay�rseverli�in Tarihsel Geçmi�i 

Türk toplumu aç�s�ndan bak�ld���nda ise, yard�mla�ma olgusunun çok eskiye dayanan köklü bir 
geçmi�i ve gelene�inin oldu�u görülmektedir. Yard�mla�ma kavram� önemli ölçüde dinî ve ahlakî bir davran�� 
ve tutum olarak kültürümüzde yerini alm��, toplumsal de�i�imle beraber kendisini i�levselle�tirmi�tir. Özellikle 
kentle�menin son elli y�ld�r kendini daha çok sosyolojik sorunlar yuma�� olarak hissettirmesi, yoksulluk 
olgusuna bak��� farkl�la�t�rm�� ve ya�anan bu de�i�im süreci hay�rseverlik uygulamalar�nda da yeni 
aray��lara gitmeye neden olmu�tur.  

Tarihsel geçmi�i, �slami gelenekler, geçi� dönemindeki yasal çerçeveler ve bireylerin ve vak�flar�n 
güncel uygulamalar� hepsi birlikte, günümüz Türk hay�rseverlik olgusunun kendine özgü yap�s�n� 
olu�turmaktad�r (TÜSEV, 2006: 11). Montaigne, ünlü “Denemeler” adl� eserinde Türklerin hay�rseverli�inden 
övgüyle bahsederken, özellikle sa�l�k konusundaki uygulamalara vurgu yapmaktad�r (2006: 145). 
Yard�mseverli�in kurumsalla�mas�na katk� sa�layan ve bu bilinci günümüze kadar ba�ar�yla ta��yan Türk 
vak�flar�, yüzy�llar boyunca millet hayat�nda sosyal yap�n�n her türlü sars�nt� ve örselenmelerden 
korunmas�na yard�mc� olmu�tur. Bireyler aras�nda yard�mla�ma ve dayan��ma yoluyla kar��l�kl� sevgi 
ba�lar�n�n kurulmas�na yönelik çal��malar�ndan dolay�, vak�flar�n ülkenin en ya�amsal konular�na geni� 
ölçüde etkili hizmetleri dokundu�u apaç�k ortadad�r (Özdemir, 1997:312).  

Yard�mla�man�n anlam�n� ve de�erini vurgulayan örnekler günlük ya�am�n hemen her an�nda ve 
alan�nda kendini hissettirmektedir. En insanc�l davran��, der Nietzsche, bir insan�n utanmas�n� önlemektir 
(2005: 34). Türk toplumunun dini, ahlaki ve geleneksel de�erleri aç�s�ndan yap�lacak yard�mlar�n, yard�m� 
alanlar� incitmemesi ve rencide etmemesi için gizliden yap�lmas� önemlidir. Günümüzde nadiren istismar 
örnekleri ya�ansa da, temel toplumsal dinamikleri dikkate alan bilinçli ve kurumsal yard�msever uygulamalar 
bulunmaktad�r. Türk tarihi bu tür örnekler aç�s�ndan oldukça zengin bir geçmi�e sahiptir. Çarp�c� örneklerden 
birisi de, geçmi� dönemde var olan ve Türk mahallelerinin birer centilmenlik an�t� olarak tarihe geçen 
“Sadaka Ta��” uygulamas�d�r (Ünver, 1967: 12). Eski �stanbul'da yard�mlar�n en göze batmayan� ‘‘sadaka 
ta�lar�’’ kullanarak gerçekle�tirilirdi. Bu ta�lar bir buçuk-iki metre yüksekli�inde mermerden yap�l�r ve üst 
k�s�mlar�n�n ortas�na çana�a benzer bir oyuk aç�l�r, sadaka verenler paray� buraya b�rak�rlard�. �ki metrelik 
ta�lar�n yan�nda, tepesine rahatça ula��labilmesi için birkaç basamak bulunurdu. Ta��n yan�na gelenlerin 
ihtiyac� nedeniyle para almak ya da maddi durumuna göre para b�rakmak için geldi�ini anlamak zordu. 
�htiyac� olanlar ta��n yan�na para almaya gelir ama b�rak�lan miktar�n tamam�n� de�il, ihtiyaçlar� oldu�u 
kadar�n� al�rlard�. 17. yüzy�l �stanbul'unu anlatan bir Frans�z gezgin, üzerinde para bulunan bir ta�a tam bir 
hafta boyunca kimsenin gelmedi�ini yazm��t� (Bardakç�, 2000).  

Tarihi süreçte, uluslararas� alanda ya�anan geli�meler ülkemize de yans�m��t�r. Özellikle son birkaç 
on y�l içerisinde özel vak�f giri�imcili�i sayesinde, e�itim ba�ta olmak üzere, sa�l�k, kültür ve sosyal yap�yla 
birlikte sivil toplum alan�n� destekleyen sosyal dayan��ma ve yard�mla�ma örneklerine rastlanmaktad�r. 
Yard�mlar�n belirgin bir sistematikten uzak ve düzensiz olarak, belli alanlarda ve bireysel giri�imlerle s�n�rl� 
kalmas� bu yöndeki çabalar� h�zland�rm�� ve öncüleri yüreklendirmi�tir. Zaman içinde ya�anan sorunlar alana 
ili�kin kal�c� çözümlerin ancak devlet eliyle ve düzenlemesiyle gerçekle�ebilece�i duygusunu öne ç�karm��sa 
da, son dönemde gerçekle�tirilen giri�imler sayesinde hay�rseverli�in hem bireysel, hem de 
kurum/kurulu�lar�n deste�iyle birlikte sürdürülmesinin olabilirli�ini ortaya koymaktad�r. 

 
 Günümüzde Hay�rseverlik Anlay��� ve Uygulamalar� 

Ya�anan toplumsal köklü de�i�imlere paralel olarak hay�rseverli�in özendirilmesi, geleneksel 
de�erlerin h�zla yok oldu�u ve h�zla yoksulla�an bir dünyada ayr� bir önem ta��maktad�r. Bireysel düzeyde 
kald��� sürece hay�rseverli�in, istenilen oranda etkileyici güce sahip olmas� mümkün görünmemektedir. 
Hay�rseverli�in kurumsalla�mas� ve yerle�ik bir nitelik kazanmas�, uygulamalar�n yayg�nla�mas�na ve 
kurumlar�n uygulamalar�nda bu alana ili�kin planl� giri�imlerde bulunmas�na ba�l�d�r. 

Günümüzde hay�rseverlik, geçmi�teki nakit ba���lara odaklanm�� geleneklerden koparak, ürün, 
hizmet ve teknik bilirki�ilik sa�lamay�; olanaklar�n, da��t�m kanallar�n�n ve (at�l) donan�m�n kullan�m�na izin 
vermeyi kapsayan daha yarat�c� ba��� stratejilerine kadar uzanmaktad�r. Hay�rseverlik kapsam�nda 
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geçekle�en tüm bu giri�imlerin en güçlü yönleri, kurumsal itibar�n sa�lanmas� ve hedef kitle ile etkin ba� 
kurmak, özellikle yerel toplumlarda toplumsal konular üzerinde bir etki b�rakmak ve mevcut kurum sosyal 
giri�imlerine kald�raç görevi yapmakt�r (Kotler ve Lee, 2008: 169). Bu tür uygulamalar, iki yönlü simetrik 
model ba�lam�nda halkla ili�kiler aç�s�ndan ta��d��� önem yan�nda,  21. yüzy�lda örgütlerin rekabet 
üstünlü�ü için göz önünde bulundurmalar� gereken en önemli kaynaklardan olan sosyal sermaye de�eri –
örgütün çevresiyle kuvvetli sosyal ba�lar kurmas�– (Green, 2006: 152) olarak da dikkat çekmektedir.  

Daha küçük ölçekli yerle�imlerde ve yüz yüze ili�kiye dayanan geleneksel toplumsal yap�larda 
yard�mla�ma faaliyetleri, a��r� bir örgütlenmeyi gerektirmeden gündelik hayat içinde çözülmektedir. Ancak 
yüz yüze ili�kilerin oldukça azald��� ve ileti�imin daha çok kitle haberle�me araçlar�yla gerçekle�ti�i 
günümüzde, birbirini yak�ndan tan�mayan ve sorunlar�n� bilemeyen insanlar�n, yard�mla�ma konusunda –
Pakistan’da ya�anan sel felaketi örne�inde oldu�u gibi– daha organize bir yap�ya ve kurumsalla�maya 
ihtiyac� bulunmaktad�r. �htiyaca yönelik uygulamalar, vermenin gücünün ke�fine dair katk� sa�layacakt�r. 
Verme güdüsü bütün insanlarda ortakt�r; fakat hayata geçirilmesi özgül kültürel ko�ullarda gerçekle�ir 
(Singer, 2002: 15). Hay�rseverlik verme güdüsünün hayata geçirilmesindeki en önemli araçt�r. Vermeyen 
insan�n en vazgeçilmez yetilerinde körelme olu�ur (Adorno, 2007: 47).  

Yurtd���nda 1993/1994 y�llar�nda yap�lan k�yaslamal� tüketici anketinin sonuçlar�, kurumlar�n bir 
sosyal amaca ba�lanmalar�n�n önemli yararlar sa�layaca��n� ortaya koymaktad�r. Ankete kat�lanlar�n yüzde 
seksen dördü, dünyay� daha iyiye götürmek amac�yla faaliyette bulunan kurumlar hakk�nda daha pozitif bir 
imaja sahip olduklar�n� belirtmi�lerdir (Kotler ve Lee, 2008: 11). Bireylerin içinde bulunduklar� ko�ullar�n 
iyile�tirilmesi yönünde verilen u�ra��lar bir yandan bireylerin kendilerini güvende hissetmelerine yard�mc� 
olmakta, di�er yandan çal��anlar�n yapt�klar� i�ten tatmin duygular�n� art�rmaktad�r.  
 Günümüzde çal��anlar�n i� ya�am�ndan beklentileri önemli bir de�i�iklik göstermektedir. Geçmi�te 
çal��anlar daha çok elde ettikleri gelire göre i�lerini de�erlendirirken, günümüzde manevi de�erlerin etkisi de 
önemli olmaktad�r. Çal��anlar sahip olduklar� i�lerin kendileri için ne kadar anlaml� oldu�una, i�in topluma 
olan katk�s�na daha çok dikkat etmektedirler. Çal��anlar i�lerini anlaml� buldukça, mutluluk düzeyleri de art�� 
göstermektedir. Dolay�s�yla, çal��anlar i�lerinden “iyi i�”in özelliklerini talep etmektedirler. �yi i�in özelliklerini 
belirlemeye yönelik yap�lan bir ara�t�rmada kat�l�mc�lar iyi i�i, di�er insanlar�n ya�amlar�na katk�da bulunan, 
topluma hizmet eden kalitesi ve sosyal sorumlulu�u yüksek bir i� olarak tan�mlam��lard�r (Güler ve Emeç, 
2009: 77).  

Kurumsal hay�rseverlik kapsam�nda güçlü bir e�ilime sahip olan ve faaliyet gerçekle�tiren kurumlar�n 
daha uzun süre hayatta kald�klar� ifade edilmektedir. Hay�rsever faaliyetlerde bulunmak kurumun ya�amsal 
fonksiyonlar�n� desteklemektedir. �� dünyas�nda sosyal sorumluluk uygulamalar�na ili�kin ara�t�rmalar yapan 
ve kar amac� gütmeyen bir kurum niteli�i ta��yan BSR (Business for Social Responsibility), hay�rsever faaliyetler 
gerçekle�tiren kurumlar�n bir dizi olumlu kazan�m ve destek elde etti�ini belirtmektedir. Marka konumunda 
güçlenme, güçlü kurum imaj� olu�turma, çal��anlar�n aidiyet duygusunu geli�tirme ve motive etme bunlar�n 
aras�nda özellikle dikkat çekmektedir (Kotler ve Lee, 2008: 11).  

Ülkemizde sürdürülen hay�rseverlik uygulamalar�na ili�kin kamuoyunun bak�� aç�s�n� sunan bir 
ara�t�rma ise “Türkiye’de Hay�rseverlik” ba�l��� alt�nda TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakf�) taraf�ndan 
gerçekle�tirilmi�tir. Ara�t�rma kapsam�nda görü�ülen ki�ilerin “hay�rseverlik” ve “yard�mla�ma” kavramlar�n� 
alg�lama biçimlerine ili�kin ilginç sonuçlar�n ortaya ç�kt��� görülmektedir (TÜSEV, 2006: 17–18). 

 
Yoksullara yard�m sorumlulu�u; görü�ülen ki�ilerin büyük bir bölümü yoksullara yard�m�n devletin 

görevi oldu�unu bildirmekte ve bu ba�lamda özel hay�rseverlik giri�imlerine çok fazla sorumluluk 
yüklememektedirler. 

Ba��� yapma e�ilimleri; ba���larda kurumsal arac�l�k çok dü�ük orandad�r. Bireyden bireye 
do�rudan yap�lan yard�mlar yayg�nd�r. �nsanlar, yoksul akrabalara, kom�ulara ve yak�n çevrelerindeki 
insanlara do�rudan yard�m etme e�ilimindedirler.  

Hay�rseverli�in özendirilmesi; kendisiyle görü�ülenler, hay�rseverli�in özendirilmesi konusunda 
topluma hizmet etme (kamu yarar�) yükümlülü�ünü vurgulamaktad�rlar.  

 
Uluslararas� düzeyde Birle�mi� Milletler, Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal 

Hay�rseverlik konular�n�n üzerinde aktif bir �ekilde durmaktad�r. UNDP,  temel hedefini Türkiye’nin kalk�nma 
yolunda kar��la�t��� zorluklara pratik çözümler bulabilmek olarak belirtmektedir. UNDP hâlihaz�rda kalk�nma 
için i� dünyas�ndan ortaklar�n� artt�rabilme amac� ta��yan “Kalk�nma için �� Sektörü ile Ortakl�k Projesi”ni 
yürütmektedir. Program ayn� zamanda �irketlere Birle�mi� Milletler sayg�nl���n�n da deste�iyle kendilerini 
daha iyi sunmalar� için olanak tan�rken, özel sektörün kalk�nma ile ilgili konularda daha aktif rol almas�n� 
öngören Küresel �lkeler Sözle�mesi’nin te�vik edilmesini ve sözle�meyi imzalayanlar�n say�s�n�n artt�r�lmas�n� 
da amaçlamaktad�r. Haz�rlanan projelerde “yoksullu�u azaltmak ve sürdürülebilir kalk�nma” temel alanlar 
aras�nda say�lmaktad�r. Yard�msever yap� aç�s�ndan geli�me önceliklerine bak�ld���nda, �irketlerin pozitif 
dinamikler yaratmaya zorlayacak daha geni� ekonomik ve sosyal roller oynamalar� sa�lanmal�d�r. GfK 
Grubunun ve Capital Business Dergisi’nin ortakl��� ile haz�rlanan 2007 y�l� ara�t�rmas�nda, toplumun 
�irketlerden e�itim, ard�ndan sa�l�k ve s�ras�yla çevre ve aile içi �iddet konular�nda destek ve çaba 
harcamalar�n� bekledi�i ortaya konulmu�tur. E�itimin, kurumsal gündemin ilk konusu olmas�n�n yan�nda 
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i�sizlik, etik davran��lar, sosyal güvenlik ve sa�l�k konular� da �irketler taraf�ndan önemsenmektedir (KSSD, 
2008: 8–9).  

H�zl� büyüyen bir özel sektörün varl��� ve yabanc� �irketlerin kamu yarar�n� desteklemeye olan 
ba�l�l��� Türkiye’de yerli kurumsal hay�rseverlik (philanthropy) için güçlü bir potansiyel olu�turmaktad�r. 
Buradaki zorluk, sivil toplum kurulu�lar�na fon sa�lama ve ba��� yapma konusunda düzenli uygulamalar�n 
eksikli�idir. Ba��� mekanizmas� bir kurumun halk�n deste�ini kazanmas� için gerekli alt yap�y� olu�turur. 
Resmi ve belirlenmi� bir sürecin yoklu�unda, karar almaya, kaynak tahsisine ve de�erlendirme i�lemine 
rehberlik edecek kriterler olu�turulmadan kurumsal ba��� fiili, riskli hale gelir. En iyi ihtimalle, bir defaya 
mahsus ve rast gele yap�lm�� bir ba��� olarak kal�r; en kötü ihtimalle de ba��� yanl�� kullan�lm�� olur ve 
kurum olumsuz deneyimin ve kötü sonuçlar�n etkisiyle sivil toplum kurulu�lar�yla çal��may� b�rak�r (Bikmen, 
2003).  

Kurumlar�n hay�rsever giri�imlerinin sivil toplum kurulu�lar� arac�l���yla hayata geçirilmesi, kamu ve 
özel sektör i�birli�ini güçlendirmesinin yan� s�ra sivil toplumun sürece çok yönlü deste�i nedeniyle kat�l�mc� 
demokrasi anlay���na i�levsellik kazand�racakt�r. Sivil toplum, toplumsal de�i�ime uyum konusunda hem 
bireysel hem de kurumsal anlamda destek vermektedir. Horkheimer’�n “tarihi birle�tiren ac�d�r” sözü 
(Horkheimer, 2008: 37), sivil topluma, büyük sorumluluklar yüklemektedir. Sivil toplumun öngörü yetene�ini, 
örgütlü bir anlay��la sistemle�tirmesi, bu ac�lar�n tekrar ya�anmas�n�n engellenmesine katk� sa�layacakt�r. 
Ayn� zamanda yeni bir toplumsal bilincin olu�umuna da zemin haz�rlayacakt�r. Bu bilinç, bir yandan birey– 
devlet ili�kilerine ça�da� bir görünüm kazand�r�rken; di�er yandan halk deste�i olarak ortama yans�yacakt�r. 
Sivil toplum kurulu�lar�n�n deste�i de al�narak gerçekle�tirilen çözüm aray��lar�, toplumsal ya�am�n ve 
dayan��man�n dinamiklerini güçlendirmesinin yan� s�ra sivil toplum ve demokrasi bilincinin yerle�mesine ve 
geli�imine de ya�amsal katk�lar sa�layacakt�r. 

Hay�rseverlik konusunda kurumlar�n geçirdi�i de�i�im süreçleri dikkate al�nd���nda, tüm kesimlerin 
ayn� düzeyde uyum göstermesi zordur. Bu süreci k�saltmak ve sa�l�kl� bir görünüm kazand�rmak, sivil toplum 
bilincinin yayg�nla�mas� ile mümkündür. “Tam olarak i�leyen bir sivil toplum, zamanla ço�ulcu ve kat�lmac� 
bir toplum haline dönü�mekte, olu�an ortamda geli�en sivil kurulu�lar, de�i�imlere kar�� var olan direnci 
azaltabilmektedirler” (Atar, 1997: 98). 

Hay�rseverlik uygulamalar�n�n kurumsalla�mas�n�n önündeki engellerden birisi de, kurumlar�n alana 
ili�kin program ve politikalar�n�n yetersizli�i konusudur. Yayg�n uygulama genellikle �irketlerin belirledikleri 
sivil toplum kurulu�lar� ile çal��mas� ve belli projelere sponsor olunmas� �eklindedir. Bu durum hakla ili�kiler 
birimlerinin özgün projeler haz�rlamas�n� da güçle�tirmektedir.  

Bir di�er hassasiyet, sosyal güvenli�in bo� b�rakt��� alan� dolduran ve herhangi bir kar��l��� 
olmaks�z�n yap�lan sosyal yard�mlar konusundad�r. Yard�m toplama Türkiye’de birçok kamu kurum ve 
kurulu�u ile sivil toplum örgütleri arac�l��� ile sürdürülmekte, bu da��n�k yap� ise yard�mlar�n etkin ve amac�na 
uygun bir �ekilde yürütülmesine engel olmaktad�r (DDK, 2009: 46). Hay�rseverlik uygulamalar�n�n 
kurumsalla�mas�n� sa�lamak ve etkinli�i art�rmak önemli de�erlerin varl���n� gerekli k�lmaktad�r. Sa�l�kl�, 
kal�c� ve sürdürülebilir bir yard�mseverlik bilincinin varl���, kurumlar�n halkla ili�kiler uygulamalar�nda öne 
ç�kan sosyal sorumluluk ve kamu yarar� kavramlar�na yüklenen de�erle birlikte anlam kazanacakt�r.  
 
 Halkla �li�kiler, Sosyal Sorumluluk ve Kamu Yarar� 

Toplumsal alanda çok h�zl� ve köklü de�i�imlerin ya�anmas�, rekabet ko�ullar�n�n a��rla�mas�, talep 
ve beklentilerin art���, yeni kavram ve de�erlerin çal��ma hayat�n� �ekillendirmeye ba�lamas� kurum ve 
kurulu�lar�, halkla ili�kiler kapsam�nda de�erlendirilen günün ko�ullar�na uygun, geçerlili�i olan politika ve 
planlar üretmeye zorlamaktad�r. Bu faaliyetler, kurumsal sosyal sorumluluk, kamu yarar� ve kamusal 
me�ruiyet elde etmede önemli rol oynamaktad�r. 
 Tarihsel bir perspektiften bak�ld���nda, hay�rseverli�in zengin ve yoksul aras�ndaki gelir fark�n� 
azaltman�n bir yöntemi olarak toplumun geli�mesinde önemli bir rol oynad��� belirtilebilir. Halkla ili�kiler 
uygulamalar� aç�s�ndan toplumsal kalk�nma ve geli�im, bir yandan, kurumlar�n içinde bulunduklar� çevreyle 
ili�kilerinde temel yakla��m olarak dikkat çekerken; di�er yandan, kurumlar�n hizmet sunduklar� toplumla 
aralar�nda iki yönlü bir ileti�imin varl���n�/gereklili�ini ortaya koymaktad�r. Hedef kitlenin önemini ve kamunun 
taleplerini gerçekle�tirmeden bir kurulu�un ba�ar�l� olamayaca�� bilinmektedir (Okay ve Okay, 2007: 189). 
Günümüzde kurulu�un toplumsal sorumlulu�una ça�da� halkla ili�kilerde daha fazla önem verilmektedir. 
E�er bir organizasyon, hedef kitlelesine kar�� toplumsal bir sorumluluk üstlenmiyorsa, onun halkla ili�kilerin 
fonksiyonlar�na da ihtiyac� yoktur (Grunig ve Hunt, 1984: 52). 

Halkla ili�kiler birimleri organizasyonlar içerisinde, organizasyonun hedefleri ve faaliyetleri için 
kamusal ilgiyi çekmeye ve bunlar�n kamusal tan�n�rl���n� sa�lamaya çal��maktad�rlar. Bunu sosyal çevrenin 
anlay���n� elde etmek için gerçekle�tirirler (Okay ve Okay, 2007: 96 ). Halkla ili�kiler sosyal sorumlulu�un 
uygulamas�d�r. Sosyal sorumluluk bir kurulu�un halkla ili�kiler fonksiyonuna sahip olmas� için iyi bir sebep 
haline gelmi�tir. Modern halkla ili�kiler çal��an� kurulu� içerisinde halk ad�na adeta bir ombudsman gibi görev 
yapmaktad�r (Grunig ve Hunt, 1984: 47). Kurumlar�n varl���n� etkili bir �ekilde sürdürebilmeleri, oransal 
üstünlük sa�layabilmeleri, onay ve r�za elde edebilmeleri ancak sosyal sorumluluk anlay���n� bir halkla 
ili�kiler politikas� olarak benimsemeleri ve bu do�rultuda çe�itli projeler planlay�p uygulamaya geçirmeleriyle 
mümkün olabilecektir (Biber ve Tansel, 2009: 662). ��letmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri ileti�im odakl� 
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yürütülen faaliyetlerdir. Sorumlulu�u üstlenen departman�n kampanya haz�rlanmas�, uygulanmas� ve 
ölçümlenmesi konusunda bilgi sahibi olmas� gerekti�inden, çal��malar�n halkla ili�kilerin faaliyet alan�nda 
sürdürülmesi (Geçikli, 2008: 170), daha etkin sonuçlar�n al�nmas�n� ve geli�melerin de�erlendirilmesini 
kolayla�t�racakt�r. 

Grunig ve Hunt’a göre, bir örgütün halkla ili�kiler fonksiyonuna sahip olmas� için, kamusal ve sosyal 
sorumluluk ba�l�ca neden haline gelmi�tir. Sosyal sorumlulu�un halkla ili�kiler aç�s�ndan ta��d��� de�eri 
anlaman�n en iyi arac� “iki yönlü simetrik halkla ili�kiler ileti�im modeli”dir. �ki yönlü simetrik modelle, iyi 
planlanm�� iki yönlü bilgi ak���yla hem kurum hem de payda�lar�n tutum ve davran��lar� de�i�tirilebilir (Clark, 
2000: 312).  �ki yönlü simetrik halkla ili�kiler modeline dayal� ileti�im her iki taraf aç�s�ndan da dengeli bir 
ileti�imdir. Hedef kitlenin görü�leri al�nd���nda ve ihtiyaçlar� belirlendi�inde, kurulu�un kendisini buna göre 
biçimlendirmesidir. �leti�im simetrik oldu�undan kurulu�lar�n ald�klar� kararlar�n isabet derecesi de 
artmaktad�r. Hedef kitlenin görü�lerini de�erlendirmesi ve kurulu�un sosyal sorumlulu�unu uygulamas� 
aç�s�ndan, 21. yüzy�l�n ça�da� halkla ili�kiler anlay���n� ortaya koymaktad�r (Okay ve Okay, 2007: 187–192). 

Sosyal sorumlulu�u, “kurulu�lar�n karar vermeden önce, kamu üzerinde yapaca�� etkinin etrafl� 
biçimde dü�ünülmesi” olarak özetleyen tan�m (Pelteko�lu, 1993: 42), kurulu�un hedef kitlesi ile ileti�imde 
al�nan geri bildirimin önemini de vurgulamaktad�r. Kurulu�un, tüm sosyal payda�lar�yla bütün ili�kilerinde göz 
önünde bulundurdu�u sosyal sorumlulu�un gere�i olarak(Okay ve Okay, 2007: 508), al�nan geri bildirimler 
kurulu� taraf�ndan hem de�erlendirilmekte hem de kurulu� kendine kamunun beklentilerine göre yön 
vermektedir. Geni� anlamda toplumun, dar anlamda kurulu�un hedef kitlesinin beklentilerinin ö�renilmesi, 
uygun çözümler üretilmesi ve haz�rlanan projelerin uygulanmas� a�amalar�nda yönetimin nihai kararlar�n� 
belirlemesi aç�s�ndan halkla ili�kiler görevlilerine de önemli sorumluluklar yüklemektedir.  

Sosyal sorumluluk ve hay�rseverlik (philanthropy) uygulamalar� aç�s�ndan kamuoyu kavram� benzer 
bir anlama kar��l�k gelmektedir. Bu kavramla birlikte ele al�nan de�er salt kamu kavram� de�il, ayn� zamanda 
halkla ili�kiler aç�s�ndan sine qua non özellik ta��yan kamu yarar� kavram�d�r.  

Bir halkla ili�kiler faaliyetinin yap�lmas�n�n nedeni kamu yarar�na hizmet etmektir. �deal olarak halkla 
ili�kiler faaliyeti, kurulu�la hedef kitlesi aras�nda kar��l�kl� yarar sa�lamaktad�r (Okay ve Okay, 2007: 9). 
Hay�rseverlik tan�mlar�nda öne ç�kan kamu yarar� kavram�, halkla ili�kiler aç�s�ndan da benzer bir anlam 
ta��maktad�r.  

Halkla ili�kiler, ilk bak��ta bir örgütün, mal�n veya hizmetin tan�t�m� �eklinde alg�lansa da,  
Habermas’a göre (2003: 327) kamu yarar� öne sürülerek yürütülen bu tür çal��malar�n i�levi; bir mal�n veya 
hizmetin tan�t�l�p sat�lmas�n�n daha da ötesine geçerek, firma veya sektör ad�na siyasal kredi sa�lamakta ve 
onlara kamusal otoriteye duyulan türden bir hürmet kazand�rmaktad�r. Günümüzde h�zla büyüyen örgütlerde 
yetkinin merkezile�mesi, i�bölümünün insan� yeri kolayca doldurulabilir de�ersiz bir nesne haline getirmesi, 
farkl� uzmanl�k alanlar�n�n kendi dilini yaratmas� ve kitlelerin bu dili anlayamamas� sistem içerisinde 
kutupla�maya neden olmaktad�r (Horkheimer ve Adorno, 1996: 132).  

Halkla ili�kilerin, kurulu�-çevre ili�kilerini kamu yarar� etraf�nda birle�tirmesi ve bu ili�kideki sorunlara 
yan�t vermeye çal��mas�, ço�ulculuk gere�i farkl� olan ç�karlar� uzla�t�rmas� anlam�na gelmektedir. Halkla 
ili�kiler kamu yarar�n�n temelini ileti�ime ba�lamaktad�r (Uysal, 1998: 220). ��letmelerin toplumda 
ya�ayabilirliklerini sa�lamalar� için ilgili taraflarla etkin bir ileti�im içinde olmalar� gerekmektedir (Ahmet, 1979: 
35). �ki yönlü ili�kiye dayanan bu ileti�im süreci, kurulu�un her basama��n�, her türlü ö�esini ve çevresini 
ilgilendirmektedir (Kazanc�, 2009: 39). �li�kinin “iki yönlü” olma özelli�i, her ileti�im sürecinde var olan geri 
bildirimlerin duyarl� bir biçimde izlenmesi ve kurulu�un hedef kitlenin beklentileri do�rultusunda kendine yön 
verebilmesi yetene�idir. Bu yetenek ve anlay��, kurulu�un halkla ili�kiler felsefesinin özünü olu�turmaktad�r.  

Sosyal sorumluluk bilinci ve uygulamalar�, kamu yarar�n�n yan� s�ra “kurumsal kimlik” aç�s�ndan da 
büyük önem ve de�er ta��maktad�r. Kurumsal kimlik, bir taraftan tarihsel bir olgu için modern bir isimlendirme 
olarak kabul edilirken; di�er taraftan da nispeten yeni bir duru�un profesyonel uygulamalardaki kullan�m� 
(Meech, 2002: 127) olarak da dikkat çekmektedir. Sosyal sorumluluk kampanyalar�n�n kurumsal kimlik 
aç�s�ndan ta��d��� de�er, halkla ili�kiler uygulamalar�na uygun ortam yaratmaktad�r. Halkla ili�kiler 
uygulamalar�n�n sa�lad��� olumlu destek, kurumun itibar�n� ve sayg�nl���n� art�rmakla s�n�rl� kalmay�p, 
kurumsal kimli�in olu�um ve geli�imine de özel bir anlam kazand�rmaktad�r. Geli�en ve kamu taraf�ndan 
sayg�nl�k kazanan kurumsal kimlik, gerçekle�tirilen sosyal sorumluluk uygulamalar�na kat�l�m ve deste�i de 
art�rmaktad�r. 

 
Sosyal Sorumluluk ve Hay�rseverlik 
�lk dönemlerde sosyal sorumluluk yakla��m�, kurulu� ve toplum aras�nda paternalist –kar�� taraf�n 

özgürlük ve sorumluluklar�n� s�n�rlayan babacan tav�r– bir ili�kiden bahsediyordu. Örne�in, 1902’de yaz�lan bir 
kitapta, Amerikan kapitalizmi ve dönemin i� dünyas� “yard�msever feodalizm” olarak tan�mlan�yordu. Bu 
tan�ma görü i� dünyas�, ortaça� feodalizminin zorlay�c� özelliklerini ta��makla birlikte, varl�kl� i�adamlar�n�n 
üniversitelere, hastanelere ve di�er kurumlara yapt�klar� yard�mlarla s�k�nt�lar� ve memnuniyetsizlikleri 
azaltmaya çal���yorlard� (Yamak, 2007: 16).  

Günümüz i�letmelerinin de birço�u sosyal sorumlulu�u paternalistik bir tarzla ve hay�rseverlik 
katk�lar�yla yapmaktad�rlar (Post, Frederick, Lawrence and Weber, 1996). Ancak son dönemde, özellikle kitle 
ileti�im araçlar�n�n yayg�nla�mas�yla birlikte baz� yöneticiler kurulu�lar�n da ötesine geçerek, sadece sermaye 
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sahipleri olarak de�il, kaynaklar�n� toplumdaki bütün insanlar� temel yönlerde etkileyecek biçimde kullanarak 
hizmet eden toplumsal vekil rolünü üstlenmi�lerdir. Bu geli�meye ko�ut olarak yöneticiler, kurulu�un ili�ki 
içinde oldu�u bütün gruplarla anlaml� bir etkile�im ihtiyac�n�n fark�na varm��lard�r (Clark, 2000: 309).  

Klasik ekonomik yakla��m, yap�lan faaliyetleri i�letmelerin iyi niyetine dayand�rmakta, sosyal 
sorumluklar� belli bir perspektif içerisine sokmakta ve i�letmelere bu alanda özel bir görev yüklememektedir. 
��letmelerin faaliyetleri ile bu görevlerini yerine getirmi� olduklar�ndan, toplumsal hayatta var olan sorunlar�n 
yönetimi ilgilendirmedi�ini varsaymaktad�r. ��letmelerin sosyal sorumluluk üstlenmesi gerekti�ini savunan 
modern görü� ise; i�letmelerin yaratt�klar� ekonomik faydan�n yan�nda, i�letme kaynaklar�n� sosyal 
sorumluluk projelerinde kullan�lmas� gerekti�ini savunmaktad�r (Top ve Öner, 2008: 108). 
 
 Sosyal Payda�lar Yakla��m� �çinde Sosyal Sorumluluklar 

Bu yakla��ma göre i�letmeler; sosyal sorumlulu�u destekleyen kamuoyu beklentilerinin kar��lanmas� 
ve herkes için daha iyi ya�anabilir bir çevrenin olu�turulmas�na odaklanmaktad�r (Top ve Öner, 2008: 102).  
Belirlenen önceliklere ba�l� olarak, karma��k sosyal sorunlar�n üstesinden gelebilmek için teknik, finansal ve 
yönetsel kaynaklar tüm sosyal payda�lar için kullan�lmaktad�r (Schermerhorn, 2001:127). 

Bu görü�ü savunanlar, sosyal olaylara destek veren i�letmelerin uzun dönemde finansal de�erlerinin 
de�i�erek artaca�� konusunda görü� birli�indedirler. Bu nedenle i�letmeler, baz� sosyal yükümlülükleri 
üzerlerine almal� ve bunun olu�turaca�� maliyeti kabul etmelidirler. Ancak bu tür uygulamalar� gerçekle�tiren 
i�letmeler, olumlu bir rol çizerek sosyal meseleleri çözen ve hay�rsever davran��lar sergileyen 
organizasyonlar olarak, toplum nazar�nda giderek daha fazla ilgi çekecektir (Robbins, 1994:121). 
 

Sosyal Sorumluluk Piramidi 
Sosyal sorumluluk kavram�n�n kurulu�lar aç�s�ndan etkinli�ini ve önemini anlayabilmek için Sosyal 

Sorumluluk Piramidinin yap�sal özelliklerini de�erlendirmek faydal� olacakt�r. Archie B. Carroll (1991), 
“��letmelerin sosyal sorumluluk gere�i yapmak zorunda olduklar� hizmetleri toplumun, devletin ve insanl���n 
lehine ise; bu durum, ahlaki bir davran���n sonucudur” �eklinde ifade ederek, i�letmelerin sosyal 
sorumlulu�unu dört farkl� a�amadan olu�an bir piramit �eklinde tan�mlamaktad�r (Ferrell ve Friedrich, 1994: 
68–87).  

Piramidin taban�n�, kurulu�un varl���n� sürdürmesi için gerekli olan üretim, kâr elde etme, çal��anlar� 
uygun ücretlendirme gibi ekonomik sorumluluklar (Economic Responsibilities) olu�turur. Piramidin bir 
üstündeki basamak, -uygun davranmay� gerektiren- yasal sorumluluklard�r (Legal Responsibilities). Bir üst 
basamak -adil ve do�ru olma yükümlülüklerinden olu�an ahlaki sorumluluklar (Ethical Responsibilities) 
a�amas�d�r. Piramidin zirvesinde ise hay�rsever sorumluluklar (Philanthropic Responsibilities) 
bulunmaktad�r. Bu a�amadan itibaren kurulu� toplumda iyi bir kurumsal vatanda� olarak varl���n� 
sürdürecektir. Toplumsal ya�am kalitesinin geli�tirilmesi için, topluma mali ve insan kayna�� katk�s�nda 
bulunacakt�r. 
 

Hay�rsever Sorumluluklar Boyutu; Toplum taraf�ndan i�letmeden temenni edilen ve i�letmenin 
zorunlu olmad��� halde isteyerek yerine getirebilece�i dü�ünülen sorumluluklar olarak ifade edilmektedir. Bu 
tür yard�mlar, toplum içinde i�letmeye olumlu bir imaj kazand�rarak, uzun vadede kârl� çal��mas�na ve 
ya�am�n� sürdürmesine de olanak sa�layaca�� ifade edilen yard�mlar olarak dü�ünülmektedir (Ferrell ve 
Friedrich, 1994: 85). Carroll’un ifade etti�i hay�rsever yakla��m�n sosyal sorumluluk temel bile�enleri 
bulunmaktad�r (Carroll, 1991: 39–49). Bunlar s�ras�yla; 
 

� Toplumun i�letmelerden hay�rsever yard�mlar konusunda beklenti içerisinde oldu�u 
unutulmamal�d�r.  

� Çal��anlar�n ve yöneticilerin gönüllü ve toplumsal faaliyetlerde bulunmas� önemlidir.  
� Özel ve kamuya ait e�itim kurumlar�na maddi olarak destek verilmelidir. 
 
Sosyal sorumluluk, ister kamu sektörü ister özel sektör aç�s�ndan olsun kurumlar�n ili�ki içinde 

bulunduklar� ve etkilendikleri çevrelerinin ihtiyaçlar�na kar�� duyarl� olduklar�n�n aç�k göstergelerinden 
birisidir. Bu kapsamda gerçekle�tirilen uygulamalar, kurumlar�n üstlendikleri sorumluluklara ko�ut olarak 
hedef kitlelerine ve odakland�klar� alanlara ili�kin sahip olduklar� bak�� aç�s�n�n içeri�ini de yans�tmaktad�r. 
Kamu yarar� gözetilerek sosyal sorumluluk bilinci ile kamuoyuna sunulan hizmetler, ilk bak��ta ve a�amada 
beklenen sonuçlar� olu�turmada yetersiz kalsa da, kurumsal çabalar ve uygulamalara ili�kin kamuoyunun 
ilgisi canl�l���n� korumaktad�r. Verilen hizmetlerin de�erlendirilmesine ili�kin Nietzsche taraf�ndan vurgulanan 
(2005: 253); “bize ba�kas�n�n sundu�u hizmetleri bizim için ta��d�klar� de�ere göre de�il, o ki�inin hizmetlere 
verdi�i de�ere göre de�erlendiririz.” �eklindeki ifade, kamuoyunun halkla ili�kilere ili�kin bak�� aç�s�n� ortaya 
koyan çarp�c� bir mesaj niteli�i ta��maktad�r.  

Sosyal sorumluluk kampanyas� ticari bir faaliyettir, fakat yaln�zca yard�mseverlik kavram�n� ve 
uygulamas�n� özünde bar�nd�ran bir sosyal ve kültürel ortamda var olabilir (Pringle ve Thompson, 2000; 251). 
Sosyal sorumlulu�un önemini kavram�� kurulu�lar, bu anlay��� bir halkla ili�kiler politikas� olarak 
benimsemekte ve kazançlar�n�n bir bölümünü çe�itli toplumsal etkinliklere ay�rmaktad�r. Büyük firmalar 
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taraf�ndan yapt�r�lan ö�renci yurtlar�na, huzur evlerine, hastanelere, spor tesislerine, konser ve sergi 
salonlar�na son y�llarda s�kça rastlanmaktad�r. Bu harcamalar� gider olarak gösterip vergiden dü�üyorlar 
ele�tirisi getirilse de, yine de bu tür giri�imler, örgüt hakk�nda yard�msever, insanc�l, dürüst gibi çok olumlu 
yarg�lar�n olu�umuna katk� sa�lamaktad�r (Biber, 2007: 99). 

Geleneksel anlam�yla hay�rseverlik acil gereksinimlere yaln�zca k�sa vadeli çözümler sunar, buna 
kar��l�k kurumsal anlamda sosyal adalet için gerçekle�tirilen hay�rseverlik, ço�unlukla e�itsizlik ve güç 
da��l�m� sorunlar�na çözümler bularak, sorunlar�n temel nedenlerine yönelmektedir. Temel ve acil 
gereksinimlere bir çare olarak hay�rseverli�in her zaman üstlenece�i bir rol bulunmaktad�r, ne var ki, 
yoksulluk ve e�itsizlik gibi ba�a ç�k�lmas� güç sorunlar, daha kapsaml� çözümleri ve stratejileri 
gerektirmektedir. Sosyal adalet kapsam�nda bireylerin, e�itlikçilik (egalitarianism), adil gelir da��l�m� 
(distributive justice), sosyal etkinlik (social efficacy) ve sosyal sorumluluk (social responsibility) kavramlar�na 
ili�kin yakla��mlar� ve sergileyecekleri tav�rlar, hay�rseverli�in sosyal adalet için yönlendirilmesinde önemli rol 
oynamaktad�r (TÜSEV, 2006: 113).  

 
Hay�rseverlik ve Halkla �li�kiler  
Toplum insanlar�n birlikte çal��ma ve kar��l�kl� yard�mla�ma isteklili�ine dayan�r. �nsanlar birbirlerine 

yard�m ederler çünkü ayn� toplumda birlikte ya�arlar ve toplumun bütün olarak daha uyumlu ve daha güvenli 
olmas�n�n, sonuçta kendi yararlar�na olaca��n� bilirler (Pringle ve Thompson, 2000; 252). Asl�nda, insanlar 
aras�nda gözlenen çat��ma ve dü�manl�k örnekleri kadar çok çarp�c� yard�mla�ma ve dayan��ma örneklerine 
de rastlanmaktad�r. Ba�kalar�na zarar verme iste�i sosyal güçlerden nas�l etkileniyorsa, ba�kalar�na yard�m 
etme iste�i de ayn� güçlerden etkilenmektedir. O halde olumlu örneklerin art�r�lmas�, bu yönde sergilenecek 
olumlu tav�rlarla ba�lant�l�d�r. Yard�msever davran��lar�n yayg�nla�mas�, bireyin yard�mda bulunma e�ilimini 
art�racakt�r. Ki�ileraras� ili�kiler aç�s�ndan bireyin sergiledi�i yard�msever davran��lar�n, kendi ç�karlar� ve 
kazançlar�n� gözetmeden gerçekle�tirilmesi ki�isel özgeci davran�� olarak de�erlendirilmektedir (Morris, 
2002: 639). Ayn� durum kurum/kurulu�lar aç�s�ndan da mümkündür. Kurulu�lar�n do�rudan kendi menfaatleri 
ve beklentilerini gözetmeden, kurumsal bir sosyal sorumluluk bilinci ile di�erkâm (altruistic) bir tav�rla hareket 
ederek, ileti�im içinde bulunduklar� çevrenin ko�ullar�n� geli�tirmeye yönelik kal�c� çabalar harcamas� 
kurumsal özgeci davran�� olarak kabul edilebilir.  

Hay�rseverlik faaliyetlerinin halkla ili�kiler uygulamalar� kapsam�nda gündeme al�nmas� a�amas�nda 
dikkat edilmesi gereken çok hassas bir denge bulunmaktad�r. Günümüzde �irketler ba��� yapma ile ba���� 
pazarlama kampanyalar� için kullanma aras�ndaki etik çizgiyi riske edebilmektedirler. Kurumun reklam� ya da 
ürün pazarlama amac�na yönelik giri�imler beklenenin aksine olumsuz kal�c� sorunlar�n ya�anmas�na neden 
olmaktad�r. Bu tür durumlarda kurulu�lar, ba���� kamu yarar�na yapmad�klar�, reklam kampanyas� için 
yap�klar� iddia edilerek ele�tirilmektedirler (TÜSEV, 2010). 

Halkla ili�kiler alan�n�n do�ru oda�� ileti�im de�il ili�kilerdir. �li�kiler ileti�imi gerektirir; ancak ileti�im 
ili�ki in�as�n�n yegâne arac� de�ildir. Bu ili�kiler ili�kinin geçmi�inden, etkile�imin do�as�ndan, de�i�-toku�un 
s�kl���ndan ve kar��l�kl� olmas�ndan etkilenir. Sürdürülebilir etkin bir ileti�im, taraflar aras�nda birbirini 
anlamaya dayal� bir ili�kinin varl���n� gerektirir (Ledingham, 2009: 135–136). Hay�rseverlik, kar�� taraf� 
anlamaya, anlad�kça beklentiler do�rultusunda kurulu�un kendisini de�i�tirmeye, yenilemeye ve geli�tirmeye 
yönelik dinamik bir i�leve sahiptir.  

Hay�rseverli�in halkla ili�kiler uygulamalar� kapsam�nda kurulu�lar�n gündemine ta��nmas� ile 
Ülkemizdeki özel sektör halkla ili�kiler faaliyetlerinin ortaya ç�kmaya ba�lad��� dönem aras�nda benzerlik 
bulunmaktad�r. Halkla ili�kiler kamu sektöründe çok daha önce kurumlar�n gündemine al�nmas�na ra�men, 
özel sektördeki giri�imler 1960’lar�n sonlar�na do�ru ba�lam��t�r. Özel sektörde halkla ili�kiler henüz çok c�l�z 
uygulamalarla gündem olu�turmaya çal���rken, Vehbi Koç taraf�ndan, “i�adamlar�n�n hay�rseverlik 
konusunda faaliyet göstermelerinin gerekti�i”, yönündeki uyar�lar� dikkat çekicidir (Koç, 1967: 1). Ayn� 
döneme denk gelecek �ekilde özel �irketler halkla ili�kiler uzmanlar�n� bünyelerine alarak, ça�da� halkla 
ili�kiler uygulamalar�na yönelmeye ba�lam��lard�r.   

Berkman, Türkiye’de az say�daki büyük ve köklü kurulu�lar�n özellikle “hay�rseverlik” anlay��� içinde, 
toplumsal sorumluluk konusunun çok konu�ulmad��� dönemlerde bile ö�renci yurtlar� ve okullar 
yapt�rd�klar�n� ifade etmektedir (2007: 5). Özel sektör alan�nda halkla ili�kilerin henüz geli�mekte oldu�u 
dönemlere ili�kin bu tür e�ilimleri destekleyen benzer ifadelere rastlan�lmaktad�r. Türk i�adamlar�n�n 
otobiyografilerini inceleyen Bu�ra, i�adamlar�n�n maddi kazanç amac�yla giri�tikleri faaliyetlerin me�ruiyetiyle 
ilgili hissettikleri kayg�lar sebebiyle de olsa, söz konusu faaliyetlerinin yan� s�ra sosyal katk�lar�na s�k s�k 
vurgu yapt�klar�n� belirtmektedir (1997: 15). Bu e�ilimlerin toplumsal yap�n�n dinamiklerinden de etkilendi�i 
anla��lmaktad�r. Türk toplumun ahlaki, dini ve sosyal anlay��� insanlar� hay�r i�lemeye, iyilik yapmaya, 
birbirlerine yard�m etmeye te�vik etmektedir (Öztürk, 1983: 1).  

Amerika’daki i�adamlar� gibi Türk i�adamlar�n�n da kendilerini milletin hizmetinde bireyler olarak 
tan�mlamalar� ilginç bir benzerlik göstermektedir. Geli�en i� dünyas�n�n, birbirinden çok farkl� ortamlarda bile, 
sosyal sorumluluklar� bir me�ruiyet yaratma arac� olarak kulland���n� dü�ündürmektedir (Yamak, 2007: 181). 
Toplumsal gereksinimleri kar��lamak için olu�turulmu� toplumsal sistemler daha dünyevi, daha rasyonel 
me�ruiyet dayanaklar� bulmak, duyurmak ve kabul ettirmek zorunda kalm��lard�r. Halkla ili�kiler, bu 
zorunlulu�un var etti�i bir olgu olarak kabul edilmektedir. Çünkü halka ili�kiler çal��malar� sayesinde 
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gereksinim duyulan onay�n, r�zan�n, güvenin, daha kapsay�c� bir ifade ile toplumsal me�ruiyetin sa�lanmas� 
ve sürdürülmesi mümkün olabilmektedir. Toplumsal taleplere kulak t�kayan, bu talepleri alg�layamayan ve 
gereklerini yerine getirmeyen örgütler, bir süre sonra sosyolojik anlamda bir me�ruiyet kriziyle kar�� kar��ya 
kalmakta, varolu� gerekçelerini yitirmektedirler (Biber, 2009: 135).  

Örgütler, kendi alanlar�nda rekabet etmek, belli bir iktidar alanlar�n� ele geçirmek, belirledikleri 
amaçlara ula�mak, kendilerini verimli ve etkili k�lmak için çe�itli plan, politika ve stratejiler benimsemekte ve 
bunlar� uygulamaya geçirmektedirler. Bu uygulamalara ba�l� olarak, örgütsel ç�kar-toplumsal yarar dengesi 
fark edilir �ekilde örgüt lehine bozuldu�u anda me�ruluk krizi gündeme gelmekte ve örgütün varl�k nedeni 
tart���lmaya ba�lanmaktad�r. Bu nedenle farkl� güç odaklar�n�n olu�tu�u, farkl� ç�karlar�n temsil edildi�i 
ço�ulcu nitelik kazanm�� toplumlarda örgütler, varl�klar�na kabul edilebilir gerekçeler bulmak, kendi 
ç�karlar�n�n yan� s�ra topluma ne sa�lad�klar�n� anlatmak durumundad�rlar. Belli bir gücün ve örgütün etki 
alan�nda kalanlar, o etkile�imden ne tür bir fayda sa�lad�klar�n� net olarak bilmek istemektedirler. Bu bilgi 
ak��� ise ancak örgüt ve çevresi aras�nda olu�turulacak ileti�im kanallar�yla mümkün olmaktad�r. Bu ileti�im 
kanallar�n� olu�turma çabalar� ise özünde halkla ili�kilerden çok farkl� bir çaba de�ildir (Biber, 2009: 144).  

 
Sonuç 
Kurulu�lar, toplumdan girdi almaya aç�k olan, toplumun gereksinim ve beklentilerini kar��lamak üzere 

ç�kt�lar gönderen, iki ucu aç�k bir sistem olarak faaliyet gösteren organizasyonlard�r. Bu nedenle kurulu�lar, 
toplumsal refah�n sürdürülmesi ve geli�tirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgili olarak, ili�ki içinde olduklar� 
çevrenin temsilcilerini dinlemeye her zaman istekli ve haz�r olmal�d�rlar. Bu ili�ki biçiminin ortaya koydu�u 
sosyal sorumlulu�un do�al bir yans�mas� olarak; yeterli bilgi, yetenek ve güce sahip olan kurulu�lar�n sosyal 
sorunlara hassasiyetle e�ilmeleri, hem bir ihtiyaç hem de bir gereklilik olarak dikkat çekmektedir (Davis, 
1997: 46–51).  

�leti�imi yeniden in�a etmek ve böylece bireyler ve gruplar aras�nda insan ili�kilerini geli�tirmek halkla 
ili�kilerin amac�d�r (Matrat, 1990: 10). Hay�rseverlik, kurulu�un hem çal��anlar�n�n hem de ili�ki içinde oldu�u 
toplumla ili�kilerinin geli�imine sa�lad��� katk�lar nedeniyle ayn� amac� payla�maktad�r.  

Kurum/kurulu�lar�n toplumun sorunlar�n�n fark�na varmas� tek ba��na yeterli de�ildir. Sorunlara 
zaman�nda ve sürdürülebilir çözümler üretilmeye çal���lmal�d�r. Hay�rseverlik giri�imlerinin kurumsalla�mas�, 
hem sorunlar�n çözümüne yönelik süreci h�zland�racak hem de taraflar aras�nda uzun vadeli ili�kilerin 
olu�umuna katk� sa�layacakt�r.  

Ki�isel ve maddi ba�ar�s�n�n doru�unda bulunan birçok ba�ar�l� insan�n sahip olduklar� varl�klar�n� 
yard�msever giri�imlere yönlendirmesi, sosyal sorumluluk kampanyalar� ile ayn� ideale yönelmeleri, 
hay�rseverli�in kurumsal bir yap�ya dönü�ümüne ya�amsal katk�lar sa�lamaktad�r. Günümüzde bu tür 
giri�imler, küreselle�menin de etkisiyle kurumlar�n ili�kide olduklar� uluslararas� toplumlar� da içermektedir. 
Bu perspektiften bak�ld���nda, çok s�k tercih edilen yard�m yöntemlerinden olu�an bir kal�ba dökülmesi 
suretiyle kaynaklar�n biçimlendirilmesi yerine, daha yarat�c� ve i�levsel uygulamalar, hay�rseverli�in etkinli�ini 
art�racakt�r. 

Hay�rseverli�in, düzenli, planl� ve toplumsal faydaya odaklanarak gerçekle�tirilmesi, halkla ili�kiler 
uygulamalar�n�n da temelini olu�turan kurumsal bir sistemati�in varl���n� gerektirir. Senge taraf�ndan ileri 
sürülen Kald�raç Gücü �lkesi’ne göre; sistem dü�üncesi karma��k durumlarda yüksek kald�raç gücüne sahip 
de�i�iklikleri dü�ük kald�raç gücüne sahip olanlardan ay�rt etmemize yard�mc� olur. En iyi sonuçlar büyük 
ölçekli da��n�k çabalarla de�il, küçük ve iyi odaklanm�� planl� eylemlerle elde edilir. Sistemli 
dü�ünülmedi�inde, dikkat odaklanmas� genellikle stresin en yo�un oldu�u alanlara dönemsel olarak 
yönelmektedir. Sorunlar onar�l�r ve düzeltilir fakat bu tür çabalar k�sa vadeli geçici çözümler niteli�indedir. 
Uzun dönemde istenen sonuçlara ula�may� engellemektedir (Senge, 2001: 128).  

Hay�rseverlik, dönemsel, plans�z ve da��n�k uygulamalar �eklinde gerçekle�tirildi�inde; kurulu�, 
hedeflenen kamu yarar� ve sosyal sorumluluk bilincinden uzakla�maya ba�layacak ve içinde bulundu�u 
toplumun gereksinimlerine yabanc�la�acakt�r. Sonras�nda, geli�ecek sorunlara çözüm üretmede zorlanacak 
ve çok daha fazla zaman ve çaba sarf etmesi gerekecektir. Topluma yabanc�la�ma, toplumdan uzakla�ma, 
toplumun talep ve beklentilerine duyars�zla�ma, halkla ili�kiler aç�s�ndan çok önemli de�erlerden yoksun 
kalmak anlam�na gelmektedir. Carroll, kurulu�un hay�rsever sosyal sorumluluk bilincine sahip olmas�n�, iyi bir 
kurumsal vatanda� –a good corporate citizen– olmas�n�n ko�ulu olarak görmektedir (Carroll, 1991: 39–49). 
Hay�rsever sosyal sorumluluk bilincinden uzakla��yor olmas� nedeniyle, bu ko�ullar alt�nda kurulu�un 
varl���n�, iyi bir kurumsal vatanda� olarak sürdürebilmesi zorla�acakt�r.  

Sonuç olarak hay�rseverlik; içinde bulundu�u toplumla birlikte ortak kurumsal gelece�in 
planlanmas�na sa�lad��� katk�lar nedeniyle, kurulu�un kurumsal vatanda�l���n gereklerini yerine getirmek 
üzere ataca�� ad�mlara, etkili bir ba�lang�ç olma niteli�i ta��maktad�r. Bu ba�lang�çla ç�k�lan yolu, günümüz 
toplumuna hakim olan ve Habermas taraf�ndan (2001: 370) “Ruhtan yoksun uzmanl�k insanlar� ile gönülden 
yoksun haz insanlar�n�n” aras�nda ya�and��� vurgulanan kutupla�man�n ortadan kald�r�lmas� aç�s�ndan 
önemli roller üstlenen ve çaba sarf eden halkla ili�kiler ayd�nlatmaktad�r. 
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Özet 
Bireysel ve toplumsal hayat�n ya�anabilirlili�ini tayin eden kaynak kullan�m�, bütün bireyler ve kesimler 
için e�it �ekilde de�ildir. Bir k�s�m insanlar hayatlar�n� sürdürecek kaynaklar�, kendi çaba ve u�ra��lar� ile 
kazan�rken, bir k�s�m insanlar da, bu imkân ve araçlara kendi güçleriyle ula�mamaktad�rlar. Bu 
çerçevede, tarihin her döneminde toplumlarda ya�anan sosyo-ekonomik düzene ba�l� olarak, hayat�n� 
ya�amaya kendi ba��na muktedir olamayan insan ve gruplar mutlaka var olmu�tur. Sosyal güvenlik ve 
sigortac�l�k olgusunun kurumsalla�mas�yla birlikte, ya�an�lan hayat�n üretti�i çe�itli risk ve tehlikelerin 
telafisi nispeten sa�lanm��t�r. Ancak, her toplumda çe�itli nedenlere ba�l� olarak, özellikle de 
küreselle�me sürecinin üretti�i krizler sebebiyle, kendi kendine ya�am�n� devam ettirmekte güçlük 
çeken fakat kamu ya da özel sosyal güvenlik korumas� alt�nda bulunmayan, çok say�da insan ve gruplar 
mevcuttur. Her toplumda, etkili bir sosyal sorumluluk ve duyarl� bir vicdan sahibi olan varl�kl� ki�ilerin, 
temel ihtiyaçlar�n� kar��lama ve hayatlar�n� sürdürme imkân ve araçlar�na yeterince sahip olmayan 
ki�ilere, sadece birer ‘insan olmalar�’ vesilesiyle destek olma davran��lar�na hay�rseverlik veya iyilik ad� 
verilmektedir. Bu maksat ve amaçla tamamen sivil bir inisiyatifle olu�turulan kurum ve kurulu�lar olarak 
‘vak�flar�’, ‘yard�m derneklerini’, ‘gönüllü kurulu�lar�’, ‘a�evlerini’ örnek vermek mümkündür.  
Bu bildiride, kendi kendine bakamayan ki�i ve gruplara yard�m yapmak ve iyilik yapmak gayesiyle 
örgütlenen ki�ilerin, bu eylem ve davran��lar�na �ekil veren zihniyet dünyalar� incelenecektir. �nsanlar�n 
her türlü davran��lar�n�n arkas�nda, bu davran��� yönlendirdi�i dü�ünülen bir de�er ölçüsünün varl��� 
kabul edilmektedir. Ayr�ca, ki�ilerin iyilik yapma davran��lar�n�n ‘ben’ ve ‘öteki’ ili�kisine dayal� bir 
zihinsel alg�n�n d��a vurum tarz� oldu�u kabul edilmektedir. �yilik davran��lar�yla ilgili olgulara bak�ld��� 
zaman, bunlar�n bir k�sm�n�n iyi niyetli ve samimi bir hay�rseverlik (s�rf insan olduklar� için iyilik yapma 
�ekli) oldu�u, bir k�sm�n�n da ba�ka amaçlara ula�mada birer araç �eklinde kullan�ld��� gözlenmektedir. 
Küreselle�me süreciyle birlikte, bütün dünya kültürleri üzerinde egemen olan kitle kültürü gölgesi alt�nda 
�ekillenen hayat tarz�nda, bir taraftan yard�ma ve iyili�e muhtaç ki�ilerin say�s� h�zla artarken,  di�er 
taraftan da yard�mla�ma eylemlerinde çok ciddi yolsuzluklar�n oldu�u görülmektedir. Ayr�ca, iyilik yapma 
davran���, asl�nda gizlilik içerisinde yap�lmas� gereken bir olguyken, günümüz toplumlar�nda ço�u 
zaman imaj ve gösteri� amac�yla ya da dolayl� yoldan reklam yap�p, i�letmelerine daha fazla kâr getirme 
amac�yla gerçekle�ti�i görülmektedir. Dahas�, kimi gönüllü kurulu�lar, iyiliklerini yaparken ayn� 
zamanda, kendi ideolojilerini de yaymak amac�n� gütmekte ve kendi ideolojilerine dâhil olmayan ki�ileri 
ihtiyaç düzeyleri ne olursa olsun, bu yard�m kapsam�na asla muhatap almamaktad�rlar.    
Bu çal��ma, konunun öznelli�i sebebiyle, büyük ölçüde nitel ara�t�rma yöntemiyle gerçekle�tirilecektir. 
Çal��mada, Denizli’de faaliyet gösteren çe�itli, hay�r ve yard�m derneklerinin yöneticileri ile ‘kat�l�mc�’ 
gözleme dayal� bir ara�t�rma yap�lacakt�r. Ara�t�rmada, iyilik yapan ki�ilerin ve kurumlar�n ‘iyilik 
yapmaya’ dair gerçek zihin kodlar�, etik-emik yakla��m çerçevesinde aç�klanmaya çal���lacakt�r. 
�çerisinde ya�an�lan kitle kültürü olgusunun, bu etkinlikler üzerindeki yans�malar�n�n somut olarak tespiti 
amaçlanmaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, iyilik ve hay�rseverlik, kitle kültürü, imaj ve gösteri� 
 

MENTALITY BACKGROUND OF CIVIL SOCIETY AND GOODNESS PHENOMENON  
 

Abstract 
Resource utilization that designates the viability of individual and social life is not equal for all individual 
and sections. While some people earn sources that will continue their life with their own efforts and 
struggles, some people also do not get these opportunities and tools of their own powers. In this 
context, depending on social-economic order that is experienced in societies in every period of history, 
people and groups who can not able to live their life alone are always exist. With the institutionalization 
of social security and insurance phenomenon, compensation of various risks and dangers produced by 
the life is provided relatively. However, in every society, due to various reasons, especially due to crisis 
produced by the globalization process, there are o lot of people and groups who have difficulties in 
surviving on their own but are not under the protection of public or private social security. In every 
society, supporting behaviors by the means of only “being human” of wealthy people who have effective 
social responsibility and sensitive conscience to people who have not opportunities and tools enough 
for meeting their basic needs and continuing their life is called philanthropy or goodness. With this 
intention and purpose, it is possible to give examples ‘foundations’, ‘charities’, ‘voluntary organizations’, 
‘soup kitchens’ as institutions and organizations that are formed completely with a civil initiative. 
In this paper, mentality worlds that shape actions and behaviors of people organized to help and do 
goodness to individuals and groups who can not look at himself will be reviewed. Behind of all kinds of 
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behaviors of people, it is considered the existence of value measure that is thought that leads this 
behavior. Also, peoples’ behaviors of doing goodness are accepted the expressionist manner of mental 
perception that is based on “me” and “other” relationship. When looking at the phenomenon related with 
goodness behaviors, it is observed that some of them are bona fide and sincere philanthropy (shape of 
doing goodness because they are just human) and some of them are used as a tool to achieve other 
aims. With the globalization process, on the one hand the number of people in need of help and 
goodness is increasing rapidly, the other hand it seems to be a very serious corruptions in an acts of 
solidarity on the life style that is shaped under the shadow of mass culture that is dominant on all world 
cultures. Also, while the behavior of doing goodness is actually a phenomenon that must be in 
confidence, in today’s society it is seen that it is usually realized with the aim of image and show off or 
with the aim of making more profit for their businesses by advertising indirectly. Moreover, while some 
voluntary organizations are doing their goodness, they also pursue the aim of spreading their own 
ideologies at the same time and they never get the people who are not included in their ideologies 
addressed to this scope of assistance whatever the levels of their needs. 
This study, due to the subjectivity of the subject, will be carried out largely with qualitative research 
methods. In the study, a research will be based on ‘participant’ observation with the managers of 
various foundations and charities operating in Denizli. In the research, real mental codes related with 
‘doing goodness’ of people and institutions that do goodness will be tried to explain in the framework of 
etic- emic approach. It is aimed to determine concretely the reflections of mass culture phenomenon 
occurred in it on these activities. 
Keywords: Civil Society, goodness and philanthropy, mass culture, image and show off 
 
1. Giri�:  Sivil Toplum Olgusu ve Zihin �li�kisi 
Her toplumun, ya�ad��� as�l hayat anlam�nda sahip oldu�u “medeniyetin” temel dinamiklerinden biri 

de, yönetim zihniyetidir. Genel olarak, her toplumun yönetim zihniyetinin özünü, yönetici- yönetilen ili�kileri 
olu�turur. Toplumlar�n yönetici-yönetilen ili�kileri, toplumlar�n içinde ya�ad�klar� her türlü siyasi, ekonomik, 
askeri, medyatik ve sosyal güçler gibi çok say�da etkenin etkileri alt�nda �ekillenmektedir. Ayr�ca, tarihi süreç 
içerisinde toplumlar�n yönetim ili�kilerinde, d�� etkenlerin de tesirleri meydana gelmekle beraber, 21. yüzy�l�n 
yönetim ili�kilerinde, küreselle�(tiril)me sürecine ba�l� olarak, küresel ekonomik, siyasi, askeri, teknolojik ve 
diplomatik etkiler, özellikle Bat� d��� azgeli�mi� ülkelerde kendi iç dinamiklerinden çok daha fazla belirleyici 
olmaktad�r. Bu ba�lamda, her insan, hayat�n�n önemli bir kesitini, kendinden daha güçlü olan güç 
kaynaklar�n�n, kendi davran��lar� ve hayat� üzerindeki �ekillendirici etkileri alt�nda sürdürmek zorunda kal�r. 
�nsan�n sosyal bir varl�k olmas� nedeniyle herhangi bir topluluk içerisinde hayat�n� sürdürme zorunlulu�u, bu 
tür yönetim ili�kilerini, kaç�n�lmaz bir ihtiyaç haline getirmektedir. 
             Asl�nda, hangi türde ve düzeyde olursa olsun, yönetici-yönetilen ili�kileri, güçlü-zay�f, ba��ms�z-
ba��ml�, etkileyen-etkilenen, itaat ettiren-itaat eden, güden-güdülen, âmir-memur, üst-ast, koruyan-korunan, 
yard�m eden-yard�m alan �eklindeki güç farkl�l�klar�ndan kaynaklanan bir e�itsizlik ili�kisidir (Ero�lu, 2000, 
89-95). Böyle bir e�itsizlik ili�kisinde, “yönetici” konumunda olman�n yaratt��� imkân ve f�rsatlar, güçlü, 
ba��ms�z, etkileyen, itaat ettiren, güden, âmir, üst,  koruyan ve yard�m eden olmak gibi insanlar�n ho�una 
gidecek olan ve onlara güç atfeden niteliklerdir. Buna kar��l�k, “yönetilen” konumunda olman�n do�urdu�u 
durumlar ise zay�f, ba��ml�, etkilenen, itaat eden, güdülen, memur, ast, korunan, yard�m alan �eklinde 
ki�ilerin nispeten edilgenliklerini ve zay�fl�klar�n� ça�r��t�ran davran�� özellikleridir. �nsanlar, temel varsay�m 
olarak �ahsiyeti esas alan kültür ve medeniyet ortam�nda, daha fazla “yönetici”, ancak daha az “yönetilen” 
olarak hayatlar�n� ya�amak isterler. Bu ba�lamda, özelde bireylerin, genelde gruplar�n ve toplumlar�n, 
yönetim mekanizmalar� ve süreçleri kar��s�ndaki tutum ve duyarl�l�klar�, onlar�n sivil toplum olma ihtiyaçlar�yla 
yak�ndan ilgilidir.  
          Sivil toplum kavram�, bireylerin ve toplumlar�n, kendi yönetim ihtiyaçlar�n�n bir k�sm�n�, kendi 
hayatlar�n� kendilerine ra�men de�i�tirme güç ve imkân�na sahip olan her türlü iktidar ve otoritenin etkisi 
d���nda, kar��lama çabalar�ndan meydana gelmi�tir. Bu yönüyle sivil toplum, bireylerin ve toplumlar�n, 
küresel güçlerin, küresel �irketlerin, medya tröstlerinin, merkezi ve yerel yönetimlerin,  kamuoyu olu�turma 
gücü yüksek olan siyasi partilerin, kapitalist piyasa ekonomisinin emrinde çal��an “uzmanlar�n”, kendi 
hayatlar�na daha fazla kar��malar�na f�rsat vermeksizin, kendi yönetim ihtiyaçlar�n� bizzat kar��layacak 
örgütsel mekanizmalar� kuran bir toplumsal yap�d�r. Bu çerçevede, sivil toplum örgütlenmesi, birey ve 
toplumlar�n, kendi inisiyatiflerine dayal� olarak, yönetim ihtiyaçlar�n�n düzenlenmesinde, küresel güçler ve 
devletin do�rudan kurumlar� ile bunlar�n uzant�s� olan yönetim ve örgüt yap�lar�n�n etkisi d���nda bir sivil 
yönetim inisiyatifi olu�turmalar� halidir.  
               Bütün canl�lar�n, hayatlar�n� sürdürmelerine yarayan davran��lar�n meydana gelmesini, yönelimini, 
kuvvetini ve sonuçlanmas�n� idare eden esas mekanizma, o canl�n�n zihin yap�s�d�r. Bu anlamda, en basit  
canl� olan amipten en mükemmel canl� olan insana kadar, bütün canl�larda her çe�it davran�� ve hareketi 
do�uran karma��k sisteme “zihin” denilmektedir (Özakp�nar, 2000, 73). Canl� varl�klar�n, kendi tür ve 
niteliklerine göre davran��lar�n� do�uran bir biyolojik ve psikolojik süreç olarak zihin yap�s�, insan türünde 
di�er türlere göre, ayr�ca sosyo-kültürel bir sistem olarak takviye edilmi�tir. Bu yönüyle insan zihni, sadece 
biyolojik ve psikolojik bir davran�� do�uran mekanizma olmay�p, ayn� zamanda sosyo-kültürel çevresinden 
ö�rendi�i (ya da ço�unlukla yeti�kin ki�ilerin ve baz� kurumlar�n ö�retti�i) bilgi malzemeleriyle yeni davran�� 
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ve hareketler in�a etme imkân�na sahip olan karma��k bir sistemdir. �nsan zihninin en önemli i�levi, kendi 
kapasite ve iradesi ölçüsünde, di�er canl�lara göre çok say�da, çok yönlü ve çok nitelikli bilgi ö�renme 
kabiliyetine sahip olmas�d�r.  Bu zihinsel ö�renmelerin sonucunda, insanlar dü�ünür, mevcut bilgileri 
kullanarak yeni bilgilere ula��r, problemleri tespit ederek onlara çözüm getirir, yeni tasavvurlara yönelerek 
yeni tasar�mlarda bulunur, yeni ç�kar�mlar elde eder, yeni  ili�kiler kurar, birtak�m kararlar al�p bunlar� 
gerçekle�tirmeye çal���r, mevcut �artlar� ve imkânlar� kullanmak suretiyle baz� giri�imlerde bulunur, imkân ve 
f�rsatlar� görerek harekete geçer ve nihayetinde belirli duygu, dü�ünce,  ülkü, amaç ve hedefler 
do�rultusunda “örgüt” kurar veya kurulu örgütlerin içinde yer alabilir. Bu ba�lamda, insanlar�n tekil veya grup 
olarak gerçekle�tirdi�i her davran�� ve etkinlik, ba�l� ba��na bir zihinsel in�ad�r. �nsanlar�n ve gruplar�n, 
ortaya koyduklar� her türlü yönetim ve örgütlenme etkinliklerinin, ba�lang�çtaki tasarlanmas�ndan en son 
denetimine kadar, bütün i�levleri ve süreçleri itibar�yla bir zihniyet arka plan� vard�r. 
 

2.  �nsan Davran��lar�n�n �n�as�nda Zihniyetin Rolü ve Özgeci Davran��lar 
�nsan davran��lar�n� harekete geçiren biyolojik, fiziki ve sosyo-kültürel kaynakl� çok say�da etken 

mevcuttur. Bunlardan, biyolojik ve fizyolojik kökenli olanlar�n asli kayna�� bizatihi insan�n kendi bedeni ve 
vücududur. Fiziki çevre kökenli olan davran�� etkenlerinin asli kayna��, insan�n bedensel yap�s�n�n bizzat 
içinde ya�amakta oldu�u maddi ve somut olarak fiziki mekan ve mahaldir. �nsan davran��lar�na �ekil veren 
sosyo-kültürel kökenli etkenlerin esin kayna�� ise, insanlar�n belirli bir yer ve zaman içerisinde, hayatlar�n� 
içinde sürdürmek durumunda olduklar� insani ve sosyal ili�kiler a��d�r. Hayat�n ba�lang�c�nda, ortalama her 
insan�n davran���nda, biyolojik ve fizyolojik kökenli olanlar ile fiziki çevre �artlar�ndan kaynaklanan etkenlerin, 
otomatik ve bask�n bir yönlendirmesi söz konusudur. Her bir insan�n “akil bali�” olmas� ve ki�isel geli�im 
sürecine ba�l� olarak, zihinsel yap�s� ve dü�ünce kal�plar� da, öncekilere göre çok daha fazla olacak �ekilde, 
insan davran��lar�n� meydana getirmede önemli bir etken haline gelmektedir. Ayr�ca, her bir insan�n “akil 
bali�” olmas� ile ba�layan “kendi davran��lar�n�n sorumlulu�unu üstlenme” döneminin bir gere�i olarak,  
bütün davran��lar�n d��avurumunun zihin arac�l���yla gerçekle�tirilmesi zorunlulu�u vard�r. Ba�ka bir ifade ile 
ak�l ve zihin süreçlerinin, salt anlamda “akl�n ve mant���n” gerekli oldu�u ba�lamlarda de�il, ayn� zamanda 
biyolojik ve fiziki çevreyle ilgili davran��larda da, davran���n zamanlamas�, yeri, usulü, kuvveti  ve istikameti 
bak�m�ndan akl�n ve zihnin yönetiminde bulunmas� ki�i-toplum dengeleri aç�s�ndan önemli bir imkând�r. 

�nsanlar, do�duklar� andan itibaren çe�itli duyu organlar� ve hücreleri arac�l���yla çok say�da 
uyar�mlara muhatap olurlar. Bunlar, i�itme, görme, dokunma, tat ve koku duyular� ile vücudun dengesini 
sa�lamaya ve konumunu belirlemeye dair duyu verileridir. Bütün bu duyu sistemi, ortalama her insan�n kendi 
bedeninde ya�anan iç süreçler ile d�� çevresindeki fiziki ve sosyo-kültürel kaynakl� olaylar�n, hiç olmazsa 
ki�inin ak�l kapasitesi ölçe�indeki bir k�sm�ndan haberdar olmas�na neden olur. Bu ba�lamda,  ortalama her 
insan�n,  kendi duyu sistemi sayesinde iç ve d�� dünyas�na dair süreçlerin, nesnelerin, durumlar�n, 
faaliyetlerin, olaylar ve olgular�n bir k�sm�n� “fark etmesi”, “tan�mas�” “kavramas�” ve nihayetinde “bilmesi” 
�eklindeki, biyolojik temelli psikolojik ve zihinsel süreçlerin tümüne, “alg�lama” ad� verilmektedir. Bu 
ba�lamda, “alg�lama”,  ortalama her insan�n duyu organlar� ve sistemi arac�l���yla iç ve d�� evreninden 
kaynaklanan uyar�mlardan fark�nda olabildi�i çok küçük bir k�sm�n�n zihninde yer etmesidir. �nsanlar�n, bizzat 
do�u�tan getirmeyip, kendi ya�ant�lar� içinde alg�layarak, hissederek ve ya�ayarak edindikleri bilgi ve 
tecrübelere ise “ö�renme” ad� verilmektedir. Do�u�tan gelen içgüdüler ile bedensel özelliklerin sonucu ortaya 
ç�kan bilgi ve davran��lar�n aksine “ö�renme” süreci, ki�ilerin kendi kazan�m� ve çabalar�n�n bir sonucudur. 

�nsanlar, kendi alg�lamalar� çerçevesinde, iç (biyolojilerinden) ve d�� evrenlerinden (ö�renme 
yeteneklerinden) kaynaklanan birçok bilgi ve tecrübeler edinirler. Bu bilgi ve tecrübeler, birbiriyle birle�erek 
yeni dü�ünce ve hareket tarzlar�n�n yönetildi�i bir zihin merkezi olu�turur. Bu çerçevede, en ilkel bitki ve 
hayvan organizmalar�ndan en  mükemmel varl�k olan insanlara kadar, bütün canl�lar âlemi, kendi biyolojik 
yap�lar�ndan ve var olu�tan sonraki dönemlerdeki tecrübelerinden birçok izler ta��rlar. Her ya�ant� ve 
tecrübe, daha sonraki ya�ant�lar üzerinde bir etkide bulunmaktad�rlar. Bu durumda, her canl�n�n her yeni 
ya�ant�s�, daha önceki benzer ya�ant�lar�n�n üzerine kurulmaktad�r. Nas�l alg�lama süreci, canl�lar�n iç ve d�� 
evrenlerinin fark�nda olmalar�, ö�renme süreci ise bu bir k�sm�n�n iz ve etkisinin kalmas� ise zihinsel süreçler 
de, alg�lanan ve alg�lananlardan ö�renilen �eyleri kendinde tutmak ve ileride kullan�lmak suretiyle saklamak, 
hat�rlamak ve kullanmakt�r (Koptagel-�lal, 1982, 164). Dilimizde zihin etkinlikleriyle ilgili birçok kelime vard�r; 
dikkat, heyecan, ö�renme, haf�zada tutma, hayal etme, dü�ünme, zihnin ayr� ayr� i�levlerinin adlar�n� temsil 
eden kavramlard�r (Özakp�nar, 2001, 27). Bu yönüyle insan zihni, insan�n alg�lamas�, anlamas�, ö�renmesi, 
dü�ünmesi, karar vermesi, harekete geçmesi, problem çözmesi, yeni �eyler bilmesi için bir cihazd�r. Asl�nda, 
bütün canl�larda “ davran��lar� do�uran bir sistem” olarak zihin yap�s�n�n bulunmas�na kar��l�k, insan 
d���ndaki varl�klar�n alg�lama ve ö�renme kapasitesi çok dar ve k�s�tl�d�r. Oysa, insan zihninin alg�lama ve 
ö�renme kapasitesi nispeten çok daha fazla geni�tir. Bu ba�lamda,  bütün canl�larda kendi türünün bir 
davran�� repertuar� olarak “zihin” ad� alt�nda bir bilinç olgusunun bulunmas�na kar��l�k, insanlarda ayr�ca 
alg�lamaya, ö�renmeye, dü�ünmeye ve davran��lar� çe�itlendirmeye oldukça elveri�li bir “bilincinde 
oldu�unun bilincinde olma” yetisi de vard�r. �nsan zihninin  “bilincinde oldu�unun bilincinde olma” yetisi 
sayesinde, içe bak�� yapma yetene�iyle insan, dü�ündü�ünün, hayal kurdu�unun, hat�rlad���n�n, dikkat 
etmeye çal��t���n�n, sevindi�inin ya da üzüldü�ünün hem fark�nda olmakta, hem de isterse zihindeki bütün 
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bu süreçleri inceleyebilmektedir. Bu durum, insanlarda, di�er canl�larda bulunmayan “benlik” kavram�n� 
do�urmaktad�r  (Özakp�nar, 2000, 63-73). 
                  �nsan�n bedeni, elbisesi, ailesi, geçmi� ya�ant�s�, inanç ve ahlâk�, evi,  mal�, mülkü, öteki 
insanlarla ili�kileri ev etkile�imleri, alg�lamas�, ö�renmesi, dü�ünmesi, karar vermesi gibi, kendi varl���n�n 
maddi, sosyal ve ruhsal yönleriyle ilgili ö�elerin olu�turdu�u ki�ilik bütünlü�üne “benlik” ad� verilmektedir 
(Güney, 2009, 78). Bu çerçevede, “benlik” olgusu, insanlar�n ba�ta kendi bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal 
varl�klar� olmak üzere, içerisinde ya�ad�klar� fiziki, ekolojik, ekonomik, siyasi ve kültürel v.b. çevreleriyle ilgili 
ili�ki ve etkile�imlerinin tümünü temsil eden bir kavramd�r. Bu anlamda, insanlar�n zihniyet olu�umunda 
“benlik” bilinci, do�al olarak “öteki” ve “e�ya” alg�s�n� da beraberinde getirmektedir. �nsanlar için “öteki” olan 
ki�ilerin iki önemli anlam� vard�r. Birisi, “öteki insanlar”, “benlik” sahibi ki�iye yard�m ve destek sa�layan 
ki�iler olabilir. �kincisi, kendilerine en hafifinden rakip, en a��r�ndan dü�man �eklinde engelleyici ve zarar 
verici olabilir. Bu anlamda, insanlar�n do�u�undan itibaren ba�layan ve büyüdükçe ço�alan sosyal ili�kiler 
a�� içerisinde her insan�n “öteki” insanlarla olan etkile�imleri karma��k bir süreç içerisinde sürüp gider. 
Ortalama her insan, hayatlar�n�n çe�itli evrelerinde, bir taraftan yard�m ve destek görürken, di�er taraftan da 
zaman zaman rekabet ve mücadele etkinlikleri içerisinde varl�klar�n� sürdürürler. �nsanlar�n, içerisinde yer 
ald�klar� hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel çevrenin, bu iki z�t e�ilimden hangisinin daha yayg�n olmas�na  
göre, bunlardan birine daha yatk�n bir hayat tarz� sürecekleri varsay�lmaktad�r. Ama, gerçek olan �ey, her 
insan�n bu iki farkl� e�ilimin gerektirdi�i “öteki insan” etkinlikleriyle mutlaka bir �ekilde kar��la�m�� oldu�u ve 
bundan sonra da kar��la�aca�� gerçe�idir. 

�nsanlar�n zihniyet olu�umunda, her insan�n temel zihin alg�s�n� belirleyen önemli ö�elerden di�eri 
de, insan ile “e�ya” aras�ndaki ili�kilerdir. Etimolojik olarak “e�ya”, d���m�zda var olan, önümüze veya 
kar��m�za konmu� ya da yerle�tirilmi� olan, göze görünen, ve dokunma hissimize konu olan,  duyular�m�z� ve 
alg�lar�m�z� etkileyen, özneye kar�� duran �ey anlam�ndad�r. “E�yalar”, gördükleri i� ve sa�lad�klar� hizmet 
aç�s�ndan insanlar�n ihtiyaçlar�n�n büyük bir k�sm�n� kar��lay�c� birer araç olmalar�n�n yan�nda, insan�n d�� 
dünyaya uzant�lar� olarak, d��a kat�l�m� ve geni�lemeyi sa�layan gereçlerdir.  “E�yalar”, ayn� zamanda sosyal 
bir mesaj niteli�i ta��makta, bireyle “öteki” insanlar� birbirine ba�layan birer köprü veya vas�ta olurken, di�er 
taraftan da insanlar aras� ili�kilerde ileti�imin birer engelliyici duvar� olabilmektedir (Bilgin, 1991, 31-32).  
“E�yalar”, ba�ka bir aç�dan, mülkiyet ili�kilerinin en önemli ö�esini olu�turmaktad�r. Bu anlamda, temelini 
insan-e�ya ili�kisinin olu�turdu�u sahiplenme duygusunun kuvvet derecesi, mülkiyete konu olan mal ve 
servetin kolay ve zor elde edilmi� olmas�, me�ru ya da gayrime�ru yollardan kazan�lmas�, bu “e�yalar�n”,  
“öteki” insanlarla payla��lma durumu, insanlar�n içinde yeti�tikleri ve ya�ad�klar� kültürün zihniyet kal�plar�yla 
yak�ndan ilgilidir. Bu ba�lamda, insanlar�n bir k�sm�n�n “e�ya” ile ili�kisi nispeten “e�yay�” içselle�tirici, yani 
kendini sahip oldu�u “e�ya” ile özde�le�tiren bir davran�� e�ilimine yatk�n iken; yine insanlar�n bir k�sm� da 
nispeten “e�yay�” d��salla�t�r�c�, yani sahip oldu�u “e�yay�” hediye etme ve ba�kalar�yla payla�ma 
heyecan�n� ta��yan karakterdedir. 

�nsanlar�n “benlik” olgusunu olu�turan ve bir �ekilde varl���n�n kaç�n�lmaz iki temel boyutu olan, “öteki 
insana” ve “e�yaya” dair ili�kilerinin yönelimi, sa�l�kl� ve dengeli bir ki�ilik yap�s� içerisinde, birbirlerini 
tamamlayacak tutarl� bir bütünlük meydana getirir. Bu çerçevede, insan-insan ili�kilerinde “öteki” insana 
yönelik olma ve onu destekleme e�ilimi ile insan-e�ya ili�kilerinde payla��mc� olma e�ilimi, birbirleriyle tutarl� 
bir �ahsiyet bütünlü�ü olu�tururlar. Böyle bir �ahsiyeti temsil eden ki�ilere, Türk Kültür Sisteminde 
hay�rseverlik veya iyilikseverlik denirken; modern-seküler sosyal psikoloji bilim alan�nda ise bu tür e�ilimlere 
özgeci davran��lar ad� verilmektedir. Bu ba�lamda, özgeci davran�� denildi�i vakit, herhangi bir 
ödüllendirilme beklentisi olmaks�z�n, birilerine sadece iyi bir �ey yapm�� olman�n verdi�i duygu içerisinde 
yard�m etme hareketi anla��lmaktad�r. Ba�ka bir ifade ile size bir ç�kar sa�layabilece�i dü�üncesi ile ba���ta 
bulunursan�z, ya da birilerini etkilemek, gösteri�te bulunmak için para yard�m� yaparsan�z, bu durumda 
gerçek anlamda bir özgeci davran�� olmaz.  Belki, böyle bir yard�mda bulunma, yard�mdan yararlanan için bir 
yararlanma say�lsa da, davran���n özü ve felsefesi bak�m�ndan bir özgeci davran�� say�lmaz (Freedman ve 
di�erleri, 1989, 245-246). 
 

3. Bir Sivil Toplum Kurulu�u Olarak Hay�r Kurulu�lar�n�n Zihniyet Yap�s� 
Bireysel ve toplumsal hayat�n ya�anabilirli�ini tayin eden kaynak kullan�m�, bütün bireyler ve kesimler 

için e�it �ekilde de�ildir. Bir k�s�m insanlar hayatlar�n� sürdürecek kaynaklar�, kendi çaba ve u�ra��lar� ile 
kazan�rken, bir k�s�m insanlar da, bu araçlara kendi imkânlar�yla ula�amamaktad�rlar.  Bu çerçevede, tarihin 
her döneminde toplumlarda ya�anan sosyo-ekonomik düzene ba�l� olarak, kendi hayat�n� kendi ba��na 
ya�amaya muktedir olamayan insan ve gruplar mutlaka var olmu�tur. Sosyal güvenlik ve sigortac�l�k 
olgusunun kurumsalla�mas�yla birlikte, ya�an�lan hayat�n üretti�i çe�itli risk ve tehlikelerin telafisi nispeten 
sa�lanm��t�r. Ancak, her toplumda çe�itli nedenlere ba�l� olarak, özellikle de küreselle�me sürecinin üretti�i 
krizler sebebiyle, kendi kendine hayat�n� devam ettirmekte güçlük çeken fakat kamu ya da özel sosyal 
güvenlik korumas� alt�nda bulunmayan çok say�da insan ve grup mevcuttur. Her toplumda, etkili bir sosyal 
sorumluluk ve duyarl� bir vicdan sahibi olan varl�kl� ki�ilerin, temel ihtiyaçlar�n� kar��lama ve hayatlar�n� 
sürdürme imkân ve araçlar�na yeterince sahip olmayan ki�ilere, sadece birer ‘insan olmalar�’ vesilesiyle 
onlara yard�m etme ve destek olma davran��lar�na, genel olarak “hay�rseverlik” veya “iyilik” ad� verilmektedir. 
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Bu maksat ve amaçla tamamen sivil bir inisiyatifle olu�turulan kurulu�lar olarak çe�itli ‘vak�flar�’, ‘yard�m 
derneklerini’, ‘gönüllü kurulu�lar�’ birer örnek olarak vermek mümkündür. 

�nsanlar�n, çok çe�itli etkenlere ba�l� olarak ortaya koyduklar� örgütlenme olgusunun, en önemli 
uygulama alanlar�ndan biri de, “hay�r” veya “iyilik” ile ilgili duygu ve dü�üncelerin bir d��a vurum arac� olarak, 
yard�m ve iyilik kurumlar�d�r. Uygulamada, kendi kendine yeterli olamayan veya yard�m edemeyecek 
durumda olan muhtaç bireylere ve gruplara, ihtiyaçlar� olan imkânlar� sa�lama ve hizmetleri görme 
konusunda, temelde prim ödeme esas�na dayanan özel ya da kamuya ait çe�itli sigorta kurulu�lar� faaliyet 
göstermektedir. Bundan ba�ka, yine kendi kendine yeterli olamayan veya yard�m edemeyecek durumda olan 
çaresiz bireylere ve gruplara, tamamen kar��l�ks�z olmak üzere destek olmaya çal��an resmi veya yar� resmi 
yard�m kurulu�lar� da vard�r. Bunlar�n bir k�sm�n�n gelir kaynaklar�n�n tamam�, devletin bütçe ve mali 
imkanlar�yla kar��lan�rken (mesela, Türkiye’de sosyal yard�mla�ma fonu), bir k�sm�n�n gelir kaynaklar� ise 
kamu bütçesi ile toplum taraf�ndan yap�lan ba��� ve yard�mlardan meydana gelmektedir. Yard�m ve hay�r 
kurulu�lar� içerisinde, hem gelirlerin toplanmas�, hem de yard�m eylemlerinin yap�lmas� bak�m�ndan, hiçbir 
kamu biriminin ya da ba�kaca bir otoritenin katk�s� bulunmaks�z�n, do�rudan do�ruya sivil toplumsal 
hareketler ve giri�imler taraf�ndan yap�lan örgütlenmeler de mevcuttur. Bu yönüyle sivil toplum kurulu�u 
tarz�nda örgütlenen bu tür yard�m ve hay�r kurulu�lar�n�n, kamu otoritesi ile temas ve ili�kileri, faaliyetlerinin 
hukuki olarak düzenlenmesinden ve bu istikamette denetlenmesinden ibarettir. Asl�nda, bu tür “hay�r” ve 
“iyilik” örgütleri, herhangi bir resmi ideoloji ve siyasi görü� etkisi ve beklentisi olmadan, toplumun içinden 
serbestçe ç�km�� bir yard�m ve “hay�r” etkinli�i olarak, tamamen gönüllülük esas�na dayanan gerçek sivil 
örgütlenmelerdir. 

 “Hay�r” ve “iyilik” kurulu�lar� �eklinde örgütlenmi� olan sivil toplum örgütlerinin, di�er ticari, siyasi, 
askeri ve kültürel amaçlarla örgütlenmi� olan i�letme veya kurulu�lara göre, kurucu ve kat�l�mc�lar�n zihniyet 
dünyalar� ile daha fazla bir etkile�im içerisinde bulunduklar� söylenebilir. Asl�na bak�l�rsa, her türlü insani ve 
sosyal edim veya etkinlik, bu fiillere kat�lan insanlar�n bir tür zihniyet d��avurumlar�d�r. Ancak, gerçek 
anlam�yla gerçekle�tirilmi� bulunan “hay�r” ve “iyilik” kurulu�lar�n�n arka plan�nda olan zihniyetin esas 
istikameti, bireylerin ve gruplar�n kendi benliklerini (dolay�s�yla içgüdülerini, alg�lar�n�, ç�karlar�n�, duygular�n�, 
beklentilerini, kârlar�n�, güçlerini, imkânlar�n� v.b.) a�mak suretiyle “öteki varl��a”, “öteki insana” ve 
nihayetinde “öteki dünyaya” dair niyetleridir. 

Bütün kültür sistemlerinde, insanlar�n bireysel ve sosyal davran��lar�n� �ekillendiren temel süreç, 
ço�unlukla insan�n insanla ve insan�n e�ya ile ilgili ili�kilerini tayin eden zihniyet yap�s�d�r. Bu ba�lamda, 
kolektif mülkiyet ve sosyal hayat�n bask�n oldu�u Do�u toplumlar�nda, zorunlu bir “öteki insanlar” ba�lant�s� 
yarat�l�rken; insanlar�n ba�ka insanlara yard�m ve deste�i adeta o toplulu�un içerisinde bir üye olarak 
kalabilmesi için mecburen yap�lmak zorundad�r. Mesela, Do�u topluluklar�ndaki “imece” gelene�i böyle bir 
yard�mla�ma �eklidir. Buna kar��l�k, özel mülkiyet ve bireyselli�in bask�n oldu�u Bat� toplumlar�nda ise 
beklentiye dayal� güdümlü bir “öteki” ilgisi yarat�lma çabas� vard�r. Bu durumda, insan-insan ili�kilerinde 
“öteki” insana uzak durma veya onu engelleyici olma özelli�i ile insan-e�ya ili�kilerinde içselle�tirici olma 
e�ilimi çok kuvvetli oldu�u için insanlar�n ba�ka insanlara özgeci bir davran��la yard�m� kar��l���nda onlar için 
çok etkileyici bir tak�m motivasyonlar gerekmektedir. Mesela, ayn� lokantaya tekrar gelindi�i vakit daha iyi 
kar��lanmak beklentisiyle hizmet eden garsonlara bah�i� vermek gibi. Geleneksel Türk Kültür sisteminde, 
mülkiyet ili�kileri sisteminin  “birey-toplum” dengesine dayanmas� nedeniyle yak�n zamanlara kadar hayat 
tarz�, “ben” ve “biz” paralelli�i çerçevesinde �ekillenmi�ti. Bu yüzden, tarihi süreç içerisinde Türk toplumsal 
yap�s�nda özelde bireylerin, genelde gruplar�n ve toplumun “öteki” insanlarla olan ili�kileri, ço�unlukla 
gönüllülük esas�na dayanan bir  irade beyan� ekseninde geli�mi�tir. Bu anlamda, hayatta hiç görmedi�i ve 
bilmedi�i muhtaçlar�n yararlanmas� için kendini de gizlemek �art�yla sadece Allah’�n r�zas�n� kazanma ve 
“iyilik” yapma u�runa, mal�n� ve mülkünü vakfeden bir ki�ideki yard�m iradesi bir gönüllülük bilinci içinde 
geli�mekteydi. 

Bat�  Medeniyetinin zihniyet arka plan�nda, bireyi ve bireycili�i merkeze alan bir “öteki” insan ve e�ya 
alg�s�, kendinin maddi ve manevi varl�klar� üzerinde ba�kalar� için bir tak�m fedakârl�k yapma davran���n� 
k�s�tlarken; geleneksel Türk Kültür Sisteminin henüz kültür ve sosyal de�i�meler yüzünden kitle kültürü 
haline gelmedi�i dönemlerde, ortalama bir Türk insan�n�n herhangi bir konuda faaliyet gösterirken temel 
hareket noktas�n�, büyük ölçüde  “iyi yapma” ve “iyilik yapma” mant��� olu�turmu�tur. “�yi yapma” ve “iyilik 
yapma” mant���, yap�lan i�in, para, �öhret, iktidar, gösteri� ve imaj gibi ki�ilere ç�kar sa�layacak olan 
etkenlerle de�il, sadece verilen emaneti en iyi ve en güzel �ekilde icra etme heyecan�yla yap�lmas�d�r Ancak, 
her medeniyetin arka plan�nda, kendini dü�ünce ve hareket olarak besleyen etkili bir zihniyet ve egemen bir 
dünya görü�ü vard�r. Her zihniyet ve dünya görü�ü de kal�c� ve daimi de�ildir. Ya�an�lan kapsaml� kültür ve 
sosyal de�i�meler, belirli bir dönü�üme ba�l� olarak toplumun zihniyet yap�s�nda ve medeniyet alg�s�nda bir 
tak�m k�r�lmalar�na ve hatta eksen kaymalar�na yol açabilmektedir (Ero�lu, 2010, 306-307). 
             Bütün insanlar�n do�u�tan ta��d�klar� temel bir yeti olarak “özgeci davran��lar”, insanlardaki ve 
gruplardaki “hay�r” ve “iyilik” etkinliklerinin davran��sal alt yap�s�n� meydana getirirler. Bununla beraber, 
insanlar�n do�as�nda ve yarat�l���nda var olan “özgeci davran��lar�n”, insan ve gruplar�n içerisinde 
ya�ad�klar� kültür ve medeniyet alg�s�ndan büyük ölçüde etkilendi�i de inkâr edilemez bir gerçektir. Bu 
durumda, varsay�m olarak “özgeci” ve “di�ergâm” bir kültür ve medeniyet çerçevesinde yeti�mi� olan 
ki�ilerin, kendi do�alar�ndaki bu “hay�r” ve “iyilik” duygular�n�n, fiili bir eyleme ve etkinli�e evrilme ihtimali 



HISTORICAL AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY II 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

65

daha yüksektir. Buna kar��l�k, materyalist ve modernist bir dünya tasavvuruna yaslanan bir kültür ve 
medeniyet çerçevesinde yeti�mi� ve ya�amakta olan ki�ilerde ise “hay�r” ve “iyilik” duygular�n� besleyen 
“özgeci davran��lar�n” özünden a��narak, büyük ölçüde nesnel ve sadece akla dayal� bir motivasyona 
indirgendi�i söylenebilir. Ayr�ca, kitle toplumu ve kitle kültürü olu�umlar� içerisinde varl���n� sürdüren ki�i ve 
gruplarda, zihin dünyalar�ndaki çeli�ki ve tutars�zl�klar ölçüsünde, “hay�r” ve “iyilik” duygular� ile özgeci 
davran�� e�ilimlerinin nispeten zay�flamas� yan�nda, bu insani ve vicdani etkinliklerin son derece güçlü bir 
“ikiyüzlülük” ve “istismar” konular� haline gelme ihtimali de yüksektir.     
 

4. Kitle Kültürünün Olu�umu ve �nsan Davran��lar� Üzerindeki Etkileri 
20. yüzy�ldan itibaren bütün dünya kültürleri üzerinde, sömürgele�tirici modernle�me süreçlerinin 

arac�l���yla yay�lmaya ba�layan Ça�da� Bat� Medeniyetinin etkileri, Bat� toplumlar�n�n kendi iç dinamiklerinde 
bir popüler kültür olu�tururken, Bat� d��� toplumlar�n ço�unda yayg�n bir kitle kültürünün do�u�unu 
h�zland�rm��t�r. Bu ba�lamda, yo�un bir �ekilde de�i�en ve ya�an�lan yeni popüler ve kitle kültürünün, 
mülkiyet ili�kileri ile insan�n insan ve e�ya ile ili�kilerinde de kapsaml� de�i�meler ya�anmaya ba�lanm��t�r. 
Ça�da� Bat� Medeniyeti ve kapitalist dünya görü�ünün �ekillendirdi�i postmodern ve kitle kültürü olu�umlar� 
çerçevesinde, yayg�n ve egemen insan davran��lar� olarak a��r� bireyci, mal ve para dü�künü insan tipinin 
varl���, bu tür davran�� özelliklerinin en önemli d��a vurum alanlar� olarak dikkat çekmektedir. 

Ça�da� Bat� Medeniyetinin itici gücü olarak modernle�me ve sanayile�menin, bütün dünya 
kültürlerini, kendi geleneksel hayat biçimlerinden koparmas�n�n sonucunda, geleneksel kültüre dayal� 
davran��lar ile modern olan yeni kültür ö�eleri aras�nda �iddetli bir kültür çat��mas� ya�anm��t�r. Bu 
ba�lamda, modernle�me, özellikle geleneksel topluluklar�n, kendi sosyal de�erleri ve gelenekleri taraf�ndan 
s�k�ca kontrol alt�na al�nm�� olan ve bu yüzden de yo�un bir �ekilde bast�r�lm�� olan arzu ve tutkular�n�n 
serbestçe d��a vurulmas�na ortam haz�rlam��t�r (B�çak, 2004, 86).  Bat� toplumlar�nda, kendi iç dinamiklerinin 
ya�ad��� bilimsel ve endüstriyel süreçlerin do�al bir sonucu olarak ortaya ç�kan kültür de�i�iminin nispeten 
dengeli ve tutarl� davran��lar ve kurumlar olu�turdu�u görülmektedir. Buna kar��l�k, Bat� d��� toplumlar�n 
ço�unda, modernle�me konusundaki çabalar�n, mevcut bilimsel zihniyetlerinin yetersizli�i ile di�er fiziki ve 
ekonomik altyap�lar�n�n uygun olmamas� nedeniyle bu toplumlar�n sosyo-kültürel üst yap�lar�n�n sars�lmas�na 
yol açt��� görülmü�tür. Ya�an�lan hayat�n farkl� k�s�mlar� aras�nda, ortak amaçlar�n ve i�levlerin yerine 
getirilmesi konusunda çok önemli uyumsuzluklar ve tutars�zl�klar ya�anmaya ba�lam��t�r. Böylece, insan ve 
toplum davran��lar�n�n, yayg�n bir �ekilde, düzensiz, dengesiz, karars�z, çeli�kili, tutars�z ve ikiyüzlülük 
özellikleri ta��d��� postmodern bir kültür ortaya ç�km��t�r. Modernle�me sürecinin as�l paradigmas�n�n 
rasyonellik olmas�na kar��l�k, postmodern kültürün temel yakla��m�, insanlar�n �imdiye kadar çe�itli kurallar 
ve ilkeler taraf�ndan k�s�tlanm�� ya da bast�r�lm�� olan bütün  arzu ve tutkular�n�, hiçbir s�n�rland�rma 
olmaks�z�n ya�anabilirli�ini “serbestçe” sergilenmesidir. Postmodern insan,  modernle�menin kendi iç 
mant��� ba�lam�nda, her türlü hareket ve davran��lar�n� rasyonel süreçlere göre ayarlayamad��� ve yine 
kendi içerisinde belirli bir tutarl�l�k ta��yan geleneksel de�erlerden de koptu�u için çok ciddi davran��sal 
travmalar ya�amaktad�r. Postmodern kültürlerde (ki bu kültürlerin her toplumdaki kültür elemanlar� bile�imi 
farkl�l�klar ta��sa bile), baz� ortak davran�� kal�plar� ve ki�ilik özellikleri çok aç�k bir �ekilde dikkat çekmektedir. 
Bu çerçevede, geli�mi� Bat� toplumlar�nda k�smen olmak üzere, ancak azgeli�mi� di�er toplumlar�n ço�unda, 
yayg�n ve �iddetli bir �ekilde ya�anan postmodern sürece ba�l� olarak ortaya ç�kan yeni insan tipinin  
egemen insan ve toplum davran��lar� �u �ekilde s�ralanabilir: Postmodern kültürlerde (hangi toplumsal 
yap�ya sahip olursa olsun), davran��larda s�radanl�k esast�r, davran��larda a��r� duygusall�k ve tutku 
yayg�nd�r, davran��larda sorumluluk bilinci ve duyarl�l�k mevcut de�ildir, davran��larda çok yo�un bir 
tutars�zl�k ve iki yüzlülük egemendir (Ero�lu, 2010, 193-196). Bu yönüyle postmodern kültürler, “a��r� 
bencillik”, “yalanc�l�k”, “aldatmac�l�k” ve ne pahas�na olursa olsun ya da amaçlara ve ç�karlara ula�ma 
konusunda her türlü yolu me�ru kabul etme tarz�nda bir “Makyavelcilik” özelliklerini ortak payda olarak 
ta��rlar. Ayr�ca, giderek dünyada yayg�nla�an ve kitlelere mal olan postmodern hayat tarz�,  toplumsal ve 
kültürel hayat�n kendi iç dengelerinin bozulmas� sonucunda, ki�iler ile di�er ki�iler aras�nda, ki�iler ile her 
türlü ve düzeydeki gruplar aras�nda, nihayetinde ki�iler ile genel toplum ve devlet kurumu aras�nda çok ciddi 
gerilim ve çat��ma konular� ortaya ç�karm��t�r. 

Bat� d��� toplumlar�n, ilerleme ve geli�me konusunda kendilerine model olarak ald�klar� modernle�me 
çabalar�, bu toplumlar�n s�n�rl� ölçüde sanayile�me ve teknik ilerlemelerine imkân verirken, ülke nüfusunun 
daha çok kentlere y���lmalar�n� adeta k��k�rtm��t�r (Ero�lu, 2010, 179). Azgeli�mi� toplumlardaki sanayile�me 
ve teknik ilerlemelerin a��rl�k merkezinin, ula��m ve ileti�im araçlar� alan�nda yap�lm�� olmas�, hiç ku�kusuz 
bu kentle�menin, kentlerin mevcut nüfus bar�nd�rma kapasitesinin çok çok üzerinde meydana geli�inde 
h�zland�r�c� bir etkiye sahip olmu�tur. Bat� toplumlar�nda ba�layarak dalga dalga di�er toplumlara yay�lan 
h�zl� ve ani sosyal de�i�meler ile yo�un kentle�me modernle�me çabalar�n�n kaç�n�lmaz bir sonucu olarak 
“kitle” olgusu ortaya ç�kmaktad�r. Modernle�me sonras�nda, toplumlar�n ço�unun içine sürüklendi�i 
postmodernle�me sürecinin  yol açt��� yeni hayat biçimlerinde ortaya ç�kan “kitlenin”, kendine özgü olarak 
üretmi� oldu�u hayat biçimine de “kitle kültürü” ad� verilmektedir (Howe, 1965, 496-5039). Asl�nda, kitle 
kültürü, modernle�me ve Bat�l�la�ma çabalar�n�n kaç�n�lmaz bir türevi olarak hayata kat�lan sanayile�me ve 
kentle�me süreçlerinin, insan ve toplum hayat�nda yaratt��� yeni postmodern kültürlerin, yo�un ve çarp�k 
kentle�meler ortam�nda çok geni� topluluklara  yani kitlelere mal olmas�d�r. Sanayile�me ve a��r� 
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kentle�menin meydana getirdi�i yeni imkânlar ve bulu�lar olarak h�zl� ve yayg�n ta��t araçlar�, radyo ve 
televizyon, gazete ve dergiler, internet ve di�er bili�im teknolojileri, telefon ba�ta olmak üzere di�er modern 
ileti�im araçlar� gibi kültür endüstrisi  ürünleri, birçok toplumda büyük bir kitle ileti�imi patlamas�na yol 
açm��t�r (Türkdo�an, 1988, 555). Asl�nda, ula��m ve ileti�im yat�r�mlar�, sanayile�menin ve teknik ilerlemenin 
en önemli iki fiziki altyap�s�n� olu�turur. Ancak, Türkiye de dahil olmak üzere, azgeli�mi� ülkelerin ço�unda bu 
alt yap�lar, ilgili toplumlar�n ekonomik ve sosyal geli�melerini sa�lamak ve bu anlamda üretkenlik ve 
verimliliklerini art�rmak yerine, gereksiz, yersiz ve zamans�z bir �ekilde a��r� kentle�meye yani kitlele�meye 
daha fazla etkide bulunmu�tur. Bu ba�lamda, yeryüzündeki birçok kültür ve toplumsal yap�, kendi baz� iç 
farkl�l�klar�na ve özelliklerine sahip olmakla birlikte, art�k ki�iler, gruplar, cemaatler, örgütler, �irketler, siyasi 
partiler, sivil toplum kurulu�lar�, hükümetler, devletler ve bilumum ”kitleler”, böyle bir “kitle kültürü” 
ta��y�c�s�d�rlar. Kitlele�menin dayan�lmaz sonuçlar�na ba�l� olarak, bu sosyal aktörlerin davran��lar�n�n büyük 
bir k�sm�, “a��r� bencillik”, “yalanc�l�k”, “aldatmac�l�k”, “tutars�zl�k”, “ikiyüzlülük” ve “Makyavelcilik” tarz�nda 
�ekillenmekte ve hayata kat�lmaktad�r. 

 
5. Kitle Kültürü Gölgesi Alt�nda Hay�r ve �yilik Amaçl� Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Baz� 
Davran�� Sapmalar� 
Sivil toplum örgütlenmelerinin ba�ar�l� olmas�, do�rudan bireylerin, gruplar�n ve toplumun yönetim 

ili�kilerine dair zihniyet yap�lar�yla ilgili bir husustur. Bu çerçevede, sivil toplum örgütlenmeleri, nispeten daha 
az yönetilme ve daha fazla yönetime kat�lma ihtiyac�nda bulunan, demokratik yönetim zihniyetine sahip, 
resmi ve gayrî resmi iktidarlar�n güçlü kamuoyu olu�turma “oyunlar�na” dayanakl�, ayr�ca “ötekilerin” hak ve 
özgürlüklerine gerçekten sayg�l� olan bireylerin, gruplar�n, kurum ve kurulu�lar�n oldu�u toplumsal 
düzlemlerde kendine uygulama zemini bulmaktad�r.  Sivil toplum örgütlenmelerinin her türü,  ancak böyle bir 
yönetim zihniyet alt yap�s�na sahip  bulunmalar� halinde, demokratik ve ideal bir toplumsal yönetim  modeli 
olarak ba�ar�l� olma �ans�na sahip olacakt�r. 

Oysa, ya�anmakta olan küreselle�me sürecinin ivme kazand�rd��� postmodernle�me ve kitle kültürü 
olgular�, sivil toplum örgütlenmelerinin ba�ar�l� olmas� için gerekli olan yönetim zihniyet alt yap�s�n�n giderek 
bozulmas�na ve giderek erimesine yol açmaktad�r. Kitle toplumu ve kitle kültürü süreçleri içerisinde, varl��� 
herhangi anlaml� bir kimlik olu�turamayan, grup ya da topluluk içerisinde son derece s�radan ve edilgen olan, 
gücü ve katk�s� sadece fiziki varl���ndan ibaret olacak kadar say�sal (kantitatif) bir eleman olan bireylerin, 
herhangi bir sivil toplum olu�turma etkinli�i söz konusu olamaz (Ero�lu, 2000, 89-95). Çünkü, gerçek ve 
ba�ar�l� bir sivil toplum yap�lanmas� için bireylerin ve gruplar�n, ba�ta resmi merkezi yönetim olmak üzere, 
her türlü yerel, ulusal ve illa da küresel güç odaklar�n�n aç�k ya da örtülü psikolojik sava� yöntemlerinin etkisi 
d���nda kalma bilinçlili�i ve tutarl�l��� gerekmektedir. Sivil toplumun mant���na ve anlam çerçevesine göre, 
sivil toplumun temel davran�� ö�esi, bireysel hak ve özgürlüklerini, hiçbir gerekçeyle hiçbir ki�i ve makama 
devretmeden, do�rudan kendisi kullanma bilincine sahip olma niteli�idir. Bu ba�lamda, kitle kültürünün 
postmodernle�tirici etkisi alt�nda ya�ayan birey ve gruplar�n,  rasyonel dü�ünceden uzakla�arak, s�radan ve 
“çocukça” davran��lar� ile ki�ilik bütünlüklerinin �izofrenik bir �ekilde parçalanmas�na yol açt��� görülmektedir. 
Böyle bir durumda ortaya ç�kan tutars�z ve çeli�kili davran��lar ise onlar�, sivil toplum örgütlenmesinin 
temelini olu�turan zihniyet alt yap�s�ndan oldukça uzakla�t�rmaktad�r. 

Kitle kültürünün egemen oldu�u toplum içerisinde hayat�n� sürdüren birey ve gruplar�n,  as�l gerçeklik 
kar��s�nda duyars�z ve bilinçsiz olan yanlar� ile as�l gerçeklik yerine imaj in�as�na yönelme e�ilimleri, bu tür 
toplumlardaki sivil toplum örgütlenmelerini büyük ölçüde bir “gösteri�” ve “imaj” konumuna indirgemektedir. 
Sivil toplumun as�l ve ideal modelini kurmay� sa�layacak olan as�l ve gerçekçi parametrelere ve de�i�kenlere 
sahip olamad��� için sivil toplum örgütlenmesini asl�na uygun olarak kuramayan birey ve gruplar, bütün 
bunlar�n yapay ve sahtesini olu�turma konusunda çaba göstereceklerdir. Bu ba�lamda, kitle toplumu 
özellikleri ta��yan yerlerde, kendilerine sivil toplum örgütleri ad�n� veren (yard�m ve hay�r amaçl� olarak 
kurulanlar da dahil olmak üzere) her türlü dernek, vak�f ve kurulu�un, sivil toplum kavram�n�n as�l anlam� 
kar��s�ndaki mevcut konumlar�, büyük ölçüde “keçi olmayan yerdeki abdurrahman çelebi” gibidir. 
Küreselle�me süreciyle birlikte, bütün dünya kültürleri üzerinde egemen olan kitle kültürü gölgesi alt�nda 
�ekillenen hayat tarz�nda, bir taraftan yard�ma ve iyili�e muhtaç ki�ilerin say�s� h�zla artarken,  di�er taraftan 
da yard�mla�ma eylemlerinde çok ciddi yolsuzluklar�n oldu�u görülmektedir. Ayr�ca, iyilik yapma davran���, 
asl�nda gizlilik içerisinde yap�lmas� gereken bir olguyken, bu davran���n günümüz toplumlar�nda ço�u zaman 
imaj ve gösteri� amac�yla ya da dolayl� yoldan reklam yap�p, i�letmelerine daha fazla kâr getirme amac�yla 
gerçekle�ti�i görülmektedir. Dahas�, kimi gönüllü kurulu�lar, iyiliklerini yaparken ayn� zamanda, kendi 
ideolojilerini de yayma amac�n� gütmekte ve kendi ideolojilerine dâhil olmayan ki�ileri ihtiyaç düzeyleri ne 
olursa olsun, bu yard�m kapsam�na asla muhatap almamaktad�rlar. 

Sivil toplum yap�lanmas�n�n zihniyet alt yap�s�na yeterince sahip olamayan toplumlarda ortaya ç�kan 
davran�� sapmalar�ndan biri de, sivil toplum kurulu�lar�n�n ba��nda bulunan yönetici ve yak�n çevresinin, 
kendilerinin ki�isel ç�karlar�n�n elde edilmesinde,  bu örgütleri ve çal��malar�n� birer basamak gibi kullanma 
al��kanl��� ve kolayc�l���d�r. Sivil harekete ve örgütlenmeye bir �ekilde dahil olan ki�ilerin ço�unun, kurulu�un 
faaliyetleri ve çal��malar� konusunda, yeteri kadar duyarl�l�k göstermemeleri de, bu yöndeki istismar� 
art�rmaktad�r.  Gerçekten, kitle kültürü ta��y�c�s� birey ve gruplar�n, b�rak�n�z sivil ve ortak amaçlar için sürekli 
bir arada çal��may�, kendi özel ç�kar ve amaçlar� konusunda dahi etkili bir örgütlenme becerisine sahip 



HISTORICAL AND CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF PHILANTHROPY II 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

67

olamad�klar� çok s�k gözlenen bir olgudur. Bu durum, bir �ekilde kurulmu� olan örgütlerin yönetiminin h�zl� bir 
�ekilde önce ki�iselle�tirildi�ini, daha sonrada istismar edilerek, bu kurulu�lar üzerinden bir tak�m yolsuzluklar 
yap�ld��� yine çok gözlenen bir durumdur. E�er sivil toplum kurulu�lar�n�n yönetim ve örgütlenmeleri, tam 
olarak hukuki ve ahlaki kurallar içerisinde i�lemiyorsa, bunlar�n kurulu� ve i�leyi� amaçlar�  “hay�r”, “iyilik” ve 
“yard�m” olarak belirlenmi� ise bu görüntü ve imaj alt�nda yolsuzluk ve istismar daha kolay yap�labilmektedir. 
Bu durum ise hay�r ve iyilik amaçl� olarak kurulmu� olup samimi ve dürüst i�leyen kurulu�lar�n da büyük bir 
�aibe alt�na girmesine neden olmaktad�r. Ayr�ca, özellikle hay�r ve yard�m amaçl� sivil toplum kurulu�lar�ndaki 
yolsuzluk ve istismarlar, insanlar�n do�as�nda bulunan özgeci davran��lar üzerine kal�n bir ku�ku perdesi 
örtmektedir. 

Kitle kültürü alt�nda ya�anan yerlerde, çok s�k ortaya ç�kan ba�ka bir davran�� sapmas�, sivil toplum 
örgütlenmelerinin içlerinin bo�alt�larak as�l amaçlar yerine, farkl� anlay�� ve ideolojilerin doldurulmas� olay�d�r. 
Otoriter ve bask�c� yönetim anlay��lar�n�n egemen oldu�u ve kitle kültürünün “takiyeci” davran��lar�n�n büyük 
ölçüde yayg�nla�t��� toplumsal düzlemlerde, ki�ilerin, gruplar�n ve kurulu�lar�n, kendi gerçek amaçlar�n� 
gizlemek suretiyle farkl� görüntü ve imaj verme durumlar� çok s�k rastlanan bir durumdur. Böyle bir durumda, 
ki�ilerin, gruplar�n ve kurulu�lar�n sözlü ve yaz�l� olarak ortaya koyduklar� stratejik amaçlar ile bunlara 
ula�maya dair gerçekle�tirilen fiili davran�� ve eylemlerde çok ciddi farkl�l�klar, hatta baz� zamanlarda çeli�ki 
ve tutars�zl�klar meydana gelebilmektedir. Bu ba�lamda, bir k�s�m yard�m ve hay�r kurulu�u, özellikle kurulu� 
zamanlar�ndaki stratejik amaçlar� belirleme a�amas�nda, içinde bulunduklar� güç ve iktidar ili�kilerinin ho�una 
gidecek ya da oldukça popülist bir taraf� olan söz ve söylemler kullanmaktad�rlar. Hay�r ve yard�m amac�yla 
kurulmu� olan bir k�s�m sivil toplum kurulu�lar�n�n, bu tür “tâkiyeci” davran��lar� yüzünden, örgütün 
tüzüklerinde ifade ettikleri amaçlar� ile bu çerçevede yapt�klar� faaliyetleri aras�nda belirli çeli�ki ve 
tutars�zl�klar ortaya ç�kabilmektedir. Bu anlamda,  faaliyette bulunan birçok yard�m kurulu�unun fiili eylem ve 
çal��malar�nda, hay�r ve yard�m�n esas amaç olmaktan ç�k�p, bu eylem ve çal��malar�n arka plan�nda sakl� 
olan ideolojik hedeflere ula�mada birer araç hâline geldi�i görülmektedir. 

Kitle toplumu özelli�ine sahip ülkelerdeki sivil toplum yap�lanmas�yla ilgili en önemli sapmalardan biri 
de, ülke yönetimindeki egemen iktidar ile toplumsal kontrolü elinde tutan güç odaklar�n�n, kendi amaçlar� ve 
dü�ünceleri do�rultusunda bu tür örgütlenmeleri etkileme ve yönlendirme çabalar�d�r. Bu durum, sivil toplum 
kurulu�u ad�n� kullanan birçok yard�m ve hay�r kurulu�unu, içinde ya�ad��� toplumun güçlü ve egemen 
güçlerinin etkilerine aç�k hale getirmektedir. Bu ba�lamda, sivil toplum kurulu�u ad�n� alan birçok örgüt  
mevcut iktidar ili�kilerine ve içinde bulunulan konkjonktüre göre, bazen resmi ideolojinin etkisine girerken, 
bazen de mevcut siyasi iktidar�n ya da partilerin yanda�� durumuna dü�ebilmektedirler. Bu ba�lamda, 
Türkiye’de bir k�s�m sivil toplum kurulu�lar�n�n Bakanlar Kurulu karar�yla “kamu yarar�na” kurulu� statüsü 
alm�� olmas� ve birço�unun bu konuda çaba gösteriyor olmas� hali, do�rudan do�ruya sivil toplum 
olu�umuna ayk�r� ve çeli�kili bir durumdur. Hükümetler, kendilerine yak�n olan ya da bu do�rultuda faaliyet 
gösteren sivil toplum kurulu�lar�na “kamu yarar�na” kurulu� payesi vermek suretiyle onlar� baz� vergi ve 
fonlardan muaf tutarken, ayn� zamanda bunlar�n çe�itli “kamu kurulu�lar�” ile ortak faaliyette bulunmalar�n� 
sa�layarak, bu sivil toplum kurulu�lar�n�n çal��malar�n� “kamu kurulu�lar�n�n” bütçeleriyle desteklemelerine 
imkan vermektedirler (Aksoy- Torun, 2006,49-56). 
 

6. Denizli’ de Faaliyet Gösteren Hay�r ve Yard�m Amaçl� Sivil Toplum Kurulu�lar�yla �lgili 
Ara�t�rma 

 
6.1. Ara�t�rman�n Metodolojisi 
Bu çal��man�n veri toplama tekni�i, büyük ölçüde emik-etik yakla��m olarak belirlenmi�tir. �nsan ve 

toplum davran��lar� ile ilgili ara�t�rmalarda, hakk�nda somut ve say�sal veri toplaman�n pek mümkün olmad��� 
konularda, tutarl� ve sa�l�kl� aç�klamalar yapabilme aç�s�ndan, en güvenilir veri toplama tekni�inin, emik-etik 
yakla��m oldu�u giderek kabul görmekte olan bir anlay��t�r. Bu ba�lamda, emik yakla��m, ara�t�r�lmak 
istenen insan davran��lar�n�n ve sosyal olaylar�n bizzat içinde yer alm�� olan ki�ilerden, söz konusu olan  
insan davran��lar� ve sosyal olaylar hakk�ndaki duygu, dü�ünce ve izlenimlerini almak �eklinde “yerli görü� 
aç�s�n�” temsil eden bir gözlem yöntemidir. Etik yakla��m ise ara�t�rmac�n�n incelemeye çal��t��� insan 
davran��lar� ve sosyal olaylara dair ç�kar�mlar�nda ve de�erlendirmelerinde, do�rudan kendisinin derin 
gözlem ve tecrübelerinden yararlan�lmas� tarz�nda bir gözlem yöntemidir (Gözlemcinin bak�� aç�s�). Bu tür 
çal��malarda, emik-etik yakla��mlar�n birlikte kullan�lmas� zorunlulu�u vard�r. Çünkü, sadece emik yakla��m 
yöntemiyle görü� ve dü�üncelerine ba�vurulan ki�iler, bilerek ya da bilmeden olaylar� çarp�tma veya “takiyye” 
yapma durumunda olabilir. Sadece etik yakla��m yöntemiyle yap�lan ara�t�rmada, ara�t�rmac�n�n inceleme 
konusundaki gözlemlerine dayal� de�erlendirmesinde  yan�labilir ve olaylar�n etkisinde kalabilir. Böylece, 
emik-etik yakla��mlar�n birlikte kullan�lmas� ile, her iki yolda elde edilen verilerin birbirini dengelemesi ve 
düzeltmesi sa�lanm�� olur. Bu durum, ara�t�rman�n tutarl�l��� ve güvenilirli�i bak�m�nda hayati önem ta��r 
(Türkdo�an, 1995, 46-47) 

Bu ara�t�rma, emik-etik yakla��m özellikleri itibar�yla gözlem ve mülakat yöntemiyle 
gerçekle�tirilmeye çal���lm��t�r. Ara�t�rma konusunu te�kil eden “hay�r”, “iyilik” ve “yard�m” gibi son derece 
öznel ve de�er yarg�lar�yla ilgili anahtar kavramlar etraf�nda odaklanan sosyal davran��lar�n, do�rudan 
ampirik test yöntemleriyle herhangi bir ölçüme tabi tutulmas� sa�l�kl� ve tutarl� sonuçlara ula�may� engellerdi. 
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Bu maksatla, Denizli’de faaliyet göstermekte olan, yerel, ulusal ve uluslar aras� etkinliklerde bulunan, Kimse 
Yok mu Dayan��ma ve Yard�mla�ma Derne�i, Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i ile Fakir ve Muhtaçlara 
Yard�m Derne�inin yöneticileri ile mülakat yap�lm��t�r. Denizli’de faaliyet göstermekle birlikte, henüz önemli 
bir yolsuzluk iddias� ile hakk�nda dava aç�lm�� olan Deniz Feneri ile yak�n zamanda Mavi Marmara adl� 
yard�m gemisi uluslar aras� sularda �srail’in bir sald�r�s�na maruz kalan �nsani Yard�m Vakf� (IHH)’n�n 
yöneticileri ile temas kurulamam��t�r. Bu kurulu�lar�n seçilmesinin en önemli nedeni, bu çal��man�n 
kavramsal olarak temel parametrelerini olu�turan, “sivil toplum” ile “hay�r, iyilik ve yard�m” gibi olgular�n, bu 
kurulu�lar�n tüzükleri ile fiili çal��malar�n�n büyük ölçüde bu alanlarda belirlenmi� olmas�d�r. Ayr�ca, bu 
kurulu�lar�n hem referanslar�, hem de faaliyet ve hizmet alanlar�, Denizli ile s�n�rl� olmay�p, ulusal ve uluslar 
aras� bir nitelik ta��maktad�r.  Bu bak�mdan, ara�t�rman�n esas konusu olan “hay�r ve yard�m amaçl� sivil 
toplum kurulu�lar�” anlam bile�kesini en iyi temsil etme durumunda bulunan örnek olaylar�n, bu kurulu�lar 
oldu�u izlenimine ba�l� olarak, bu kurulu�lar�n Denizli’deki ba�kan ya da ba�kan yard�mc�s� gibi üst düzey 
yöneticileri ile yüz yüze birer görü�me gerçekle�tirilmi�tir. Bu görü�meden önce, ilgili kurulu�lar�n ana temel 
yasalar� olarak tüzükleri incelenmi�tir. Ayr�ca, bu kurulu�lar�n çal��ma �ekilleri ve düzenleri hakk�nda 
toplumda b�rakm�� olduklar� kanaat ve izlenim gözlem yoluyla ö�renilmeye çal���lm��t�r. Bu çal��man�n örnek 
olaylar� olarak seçilen kurulu�lar�n yöneticileri ile yap�lan görü�mede, onlara yöneltilen sorular�n tespitinde, 
özellikle kendi tüzükleri ile kamuoyunda kendilerine dair ortak izlenim ve kanaatlerden yararlan�lm��t�r. 
Böylece, bu ara�t�rma s�ras�nda, ilgili kurulu�lar�n tüzükleri, kendilerinin fiili çal��ma düzeni ve tarz� ile 
kamuoyundaki izlenimleri kar��la�t�r�larak, bunlar hakk�nda çal��man�n teorik varsay�mlar�n�n ����� alt�nda 
de�erlendirilmeye çal���lm��t�r.  

 
6.2. Ara�t�rman�n Temel ve Yan Varsay�mlar� 
Bu ara�t�rman�n temel varsay�m�; özelde ki�ilerin, genelde gruplar�n ve toplumlar�n yapt��� ve 

eyledi�i her davran�� ve hareketin arkas�nda, hâkim ve etkili bir zihniyet dünyas�n�n oldu�udur. Bu ba�lamda, 
her ki�inin, grubun ve toplumun örgütlenme yetenek ve e�ilimi ile bu örgütlenmenin amaç ve istikameti de 
sahip oldu�u zihniyetin temel davran�� kodlar�ndan ba��ms�z de�ildir. Ara�t�rman�n yan varsay�mlar�n� ise �u 
�ekilde s�ralamak mümkündür: Bireycili�i ve insan�n tekilli�ini merkeze alan ça�da� liberal ve kapitalist hayat 
tarz�, giderek insanlardaki yard�mla�ma duygusunu a��nd�rmaktad�r (yani insanlardaki “özgeci davran��lar�” 
giderek azalt�r); tarihsel süreç içerisinde insan benli�inin d���ndaki “Varl���” veya “di�er varl�klar�” merkeze 
alan bir medeniyet alg�s�, insanlardaki yard�mla�ma duygusunu daha fazla te�vik etmektedir (yani 
insanlardaki “özgeci davran��lar�” giderek güçlendirir); tan�m�na ve anlam�na uygun bir sivil toplum  
örgütlenmesi için insanlar�n dahili ve harici, resmi ya da gayr� resmi hiçbir otorite ve gücün katk�s� olmadan 
tamamen kendi özgür iradeleri ile hareket etme imkânlar� olan bir �ahsiyete sahip olmalar� gerekir; Ça�da� 
Bat� Medeniyetinin ve modernle�menin etkilerinin giderek nüfuz etti�i bütün kültür ve medeniyet yap�lar�nda 
yayg�n ve etkili bir kitle kültürü olu�umu görülmektedir; günümüzde, kitle kültürünün insan ki�ili�inin 
bütünlü�ünü parçalayan etkisiyle özelde ki�ilerde, genelde gruplarda ve toplumlarda giderek “gösteri�” ve 
“imaj” merak� ile “tutars�zl�k” ve  “ikiyüzlülük” gibi davran��larda art�� gözlenmektedir. 

 
6.3. Ara�t�rman�n De�erlendirilmesi ve Yorumlanmas�: 
6.3.1. Kimse Yok mu Derne�inin De�erlendirilmesi ve Yorumu 
Derne�in temel amac� tüzü�ünde, “Anayasam�z�n öngördü�ü esaslar ve Atatürk �lkeleri 

do�rultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yard�mla�ma ve dayan��ma �uurunu geli�tirmek, toplumun sosyo-
ekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel de�erlerimizin korunmas� ve tan�t�lmas�na katk�da 
bulunmak”  �eklinde ifade edilmi�tir. Ayr�ca, Kimse Yok mu Derne�inin tali amaçlar� olarak, yurt içinde ve yurt 
d���nda, hiçbir s�n�rlama ve k�s�tlama bulunmaks�z�n, her türden insanlara, her türlü olumsuz durumda, imkân 
ve kaynaklar� ölçüsünde her türlü maddi ve manevi yard�mda bulunmak tarz�nda çok geni� ve esnek bir 
amaçlar seti ifade edilmi�tir. Derne�in amaçlar�na ula�ma konusunda yapmay� planlad���  faaliyetler, her 
türlü yard�mlar ile sosyal, e�itim, sa�l�k, çevre, dernek gelirlerini art�rma, gönüllülerin katk�lar�n� sa�lama 
içerikli faaliyetler �eklinde aç�klanm��t�r. Ayr�ca, derne�in amaçlar�n� gerçekle�tirme çabalar� içerisinde, BM, 
Dünya Bankas�, Avrupa Birli�i v.b. uluslar aras� kurulu�lar ve Sivil Toplum Kurulu�lar� ile i�birli�i yapaca��, 
ulusal ve uluslar aras� fonlardan yararlanmak üzere i�birli�i yapmak ve bu kapsamda projeler geli�tirmek 
�eklinde faaliyetlerden söz edilmektedir. 

Kimse Yok mu Derne�inin ad�n�n geçti�i yard�m ve hay�r faaliyetlerine bak�ld��� zaman, bu derne�in 
benzer kurulu�lar içerisinde en aktif ve etkili olan bir kurulu� oldu�u dikkat çekmektedir. Gerçekten, yurt içi ve 
yurt d��� yard�mlar konusunda kamu oyunda, ad� herhangi bir yolsuzluk ve olumsuzlu�a kar��madan, 
kendilerine emanet edilen gelir ve imkânlar�, muhtaç ve kimsesizlere, nerede olursa olsun, sava�, deprem, 
sel, yang�n ve sair �artlarda yard�m ve hizmet faaliyetlerini ba�ar�yla yürütmektedir. Derne�in yapt��� yard�m 
ve hizmetler aras�nda, hiçbir �rk, din, mezhep, dil, renk ve siyasi görü� farkl�l��� ayr�m� yap�lm�yor olmas�, 
varl�kl� aileler ile muhtaç aileler aras�nda “karde� aile” projesi, yoksullu�u azaltmak, e�itim ve afet yard�m�, 
e�itim ve kültür çal��malar� gibi etkinlikleri bak�m�ndan dernek, hem ulusal düzlemde, hem de uluslar aras� 
ba�lamda  son derece takdir toplayan bir izlenime sahip konumdad�r. 

Ancak, Kimse Yok mu Derne�inin ad�n�n geçti�i yard�m ve hay�r faaliyetleriyle ilgili gözlemler ile 
Denizli’deki yöneticisi ile yap�lan mülakat s�ras�nda verilen bilgiler göz önüne al�nd��� vakit, derne�in tüzü�ü 
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ile fiili yard�m ve hizmetleri aras�nda bir tak�m çeli�ki ve uyumsuzluklar görülmektedir. Bu çerçevede, Kimse 
Yok mu Derne�inin yayg�n ve yo�un faaliyetleri içerisinde, bir defa derne�in ilk ve temel amaçlar� aras�nda 
belirlenmi� olan “Anayasam�z�n öngördü�ü esaslar ve Atatürk �lkeleri do�rultusunda”  ibaresini ça�r��t�racak 
ve hat�rlatacak herhangi bir etkinlik yer almamaktad�r. Asl�na bak�lacak olursa, esas varl��� yard�m, 
dayan��ma, hay�r ve iyilik gibi daha çok metafizik yan� bulunan dü�ünce ve fiillere odaklanm�� bir sivil toplum 
kurulu�unun, çok iddial� bir �ekilde hiç de gere�i olmad��� halde böyle bir amac� en ba�a yazmas� bir tür 
“tâk�yye” davran��� gibi dikkat çekmektedir. Derne�in Denizli’deki yöneticisi ile yap�lan mülakattan 
anla��laca�� üzere, derne�in vizyon olarak kendine K�z�lhaç modelinde bir yap�lanmay� ve i�levi benimsemi� 
gibi görünmektedir. Bu ba�lamda, “K�z�lhaç H�ristiyanl��� yaymaya çal���yor biz de Müslüman olman�n 
gere�ini yap�yoruz” denilmek suretiyle son y�llarda “Gülen Hareketi” ile özde�le�mi� bir kavram olarak  çok 
s�k vurgulan ve Türk  kamu oyunda tart��mal� bir konu olan “dinler aras� diyalog” çal��malar�na bir gönderme 
yap�lm�� olunmaktad�r (EK-1). Bundan ba�ka, tamamen Bat�l�lar�n de�er yarg�lar�na göre �ekillenmekte olan 
ve ayn� zamanda  tarihin kaydetti�i en büyük siyasi, ekonomik ve kültürel projelerden biri olarak AB’ den 
destek al�nmas�, bu derne�in bir sivil toplum örgütü olmak ekseninden kayarak, siyasi  bir uluslar aras� 
i�birli�i a��n�n içine do�ru girdi�ini göstermektedir. Dernek yöneticisi ile yap�lan mülakattan, bir sivil toplum 
kurulu�u olarak Kimse Yok mu Derne�inin fiili i�leyi�inde, ayn� dünya görü�ünü payla�m�� olduklar� resmi 
iktidar ve otoriteler ile içli d��l� olduklar� izlenimi do�maktad�r. Bu ba�lamda,  ifade edilen “Vali Bey ço�u 
toplant�m�za kat�l�yor, Belediye Ba�kan� kat�l�yor. Taleplerimizi yerine getirmeye çal���yorlar. Meclisten üstün 
hizmet ödülü ald�k. Devletten ald�k” gibi söylemler, “sivil toplum”  kavram� ve olgusuyla çeli�kili söylemdir 
(EK-1). Ayr�ca, Dernek  tüzü�ünün amaçlar k�sm�nda, dernek için  “hiçbir �ekilde siyasetle u�ra�maz” 
ibaresine ra�men, derne�in bir �ekilde yerel, ulusal ve hatta uluslar aras� siyasetle ba�lant�lar�n�n oldu�u 
anla��lmaktad�r. 
 

6.3.2. Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin De�erlendirilmesi ve Yorumu 
             Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin tüzü�ünde  belirtilen temel amac�, “ Atatürk ilke ve 
devrimleri (Kemalizm) ile gerçekle�mi� olan haklar�n korunmas�, geli�tirilmesi, yayg�nla�t�r�lmas� ve ça�da� 
e�itim yoluyla ça�da� insan ve ça�da� topluma ula��lmas�d�r” �eklinde aç�klanm��t�r. Derne�in genel ilkeleri 
aras�nda en çok vurgulanan konular olarak, “demokratik,  laik ve sosyal hukuk devleti düzeninin 
gerçekle�tirilmesi, korunmas� ve geli�tirilmesi”, “bireylerin hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve 
özgürlüklerinin sa�lanmas�”, “e�itimde f�rsat e�itsizli�inin giderilerek” özellikle “k�z çocuklar�n�n” okutulmas� 
ve kad�nlar�n meslek hayat�na kat�lmas�, çevre bilinci ve “ça�da�la�ma” kavramlar� dikkat çekmektedir.  
Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin  çal��ma biçimi, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip ç�kmak ve 
gençlere tan�tmak, bu amaçlarla ilgili “bilimsel,  e�itsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, amaçlar 
do�rultusunda okul, kurs, yurt, dershane, kültür evi, kitapl�k ve benzeri e�itim kurulu�lar� kurmak ve burs 
vermek, “üyeler aras�ndaki ili�kileri ve dayan��may�  geli�tirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve 
benzeri i�letmeler kurmak”, “balo, kermes, sergi, tiyatro, konser, gezi, e�ya piyangosu ve benzeri gelir 
sa�lay�c� etkinliklerde bulunmak”, do�al afetlerde çal��malar yapmak, “bütün bu amaçlar� gerçekle�tirmek 
üzere, il ve ilçelerde, belde ve köylerde �ubeler ve temsilcilikler açmak” �eklinde özetlenebilir. Derne�in gelir 
kaynaklar� olarak ba�ta kendi üyelerinde ald�klar�  aidat ve ba���lar olmak üzere, yap�lacak olan di�er 
yard�mlar ile faaliyetlerinden kazanm�� olduklar� gelirler, çe�itli iktisadi i�letme ve tesislerinden elde edilen 
gelirler, “devletin, il özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlar�ndan aktaraca�� yard�mlar” gibi 
kaynaklar belirtilmektedir. 

Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin ad�n�n geçti�i yard�m ve faaliyet alanlar�na  bak�ld��� 
zaman, özellikle yoksul k�z çocuklar�n�n okutulmas� ve gelir düzeyleri dü�ük ö�rencilere burs verilmesiyle 
tan�nm�� olan bir dernektir. Ayr�ca, son y�llarda bu derne�in faaliyetleri aras�nda gündem olu�turan etkinlikleri 
olarak, devletin laik düzeni ve toplumun “ça�da� hayat tarz�” yönündeki kazan�mlar�n savunulmas� ve 
korunmas� yönündeki e�itim faaliyetleri yer almaktad�r. Bu çerçevede, kendini “muhafazakâr demokrat” bir 
siyasi kimlikle takdim eden mevcut siyasi sa� iktidara kar�� etkili bir toplumsal muhalefet yapma etkinli�i ile 
tan�nmaktad�r. Derne�in Denizli’deki yöneticisi ile yap�lan mülakattan, biz bir “hay�r kurulu�u de�iliz, yard�m 
konusuna girmiyoruz, hizmet kurulu�uyuz” denilmek suretiyle, özellikle �u anda ülkede faaliyet gösteren 
di�er hay�r ve yard�m kurulu�lar� aras�ndaki farkl� konumlar�na vurgu yap�lmaktad�r (EK -2). Yine derne�in 
amaçlar� do�rultusunda yerine getirdi�i faaliyetler olarak üniversite ö�rencilerine burs verilmekte, Deniz 
Y�ld�z� projesi kapsam�nda köy okullar�na ve çocuklar�na yard�m edilmekte, y�lba�� program� yap�lmakta, 
gençlerin vizyonunu art�rma ve ki�isel geli�imlerini sa�lay�c� projeler yürütülmektedir. Derne�in yard�m 
faaliyetleri olarak, kad�nlar�n meslek sahibi olmalar� için çal���lmas�, üniversiteye haz�rl�k kurslar�nda indirimli 
ve ücretsiz ö�renci yeti�tirilmesi ile “ça�da� insan tipi” yarat�lmas�nda etkili olaca�� beklentisi ile Hukuk, 
Atatürkçülük, �leti�im teknikleri, sanat tarihi, arkeoloji, Türkçe, Müzik gibi konularda gençlere, kad�nlar ve 
topluma e�itim vermek çok dikkat çekmektedir. 

Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin ad�n�n geçti�i yard�m ve hizmet faaliyetleriyle ilgili gözlemler 
ile Denizli’deki yöneticisi ile yap�lan mülakat s�ras�nda verilen bilgiler göz önüne al�nd��� vakit, bu kurulu�un 
“sivil toplum” kavram ve olgusundan çok, belirli bir siyasi projenin hayata geçirilmesinde rol oynayan bir dava 
kurulu�u gibi çal��t��� izlenimi do�maktad�r. Sivil toplum kavram�n�n ortaya ç�k���, do�rudan do�ruya topluma 
hukuki veya ba�kaca zorlamalar ile dayat�lan belirli bir insan ve toplum tipine kar��, toplumsal bir tepkinin 
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örgütlenerek, toplum üzerinde topluma ra�men kurulacak her türlü resmi ve siyasi projeye kar�� durma 
ihtiyac�ndan do�mu�tur. Bu anlamda, bu dernek, kendi ba��na belirli bir hayat tarz�n� yani “ça�da� ya�am 
biçimini” egemen k�lma u�runa ne kadar bilimsel ve demokratik yöntemler kullanm�� olsa bile nihai hedefleri 
aç�s�ndan sivil toplum kavram�yla çeli�en bir amaçlar setine ve uygulamalara sahiptir. Ça�da� Ya�am� 
Destekleme Derne�inin, hem tüzü�ünde hem de yap�lan mülakatta geçen özellikle “balo”, “Kemalizm”, 
“arkeoloji e�itimi”, “sergi” ve “konser” gibi kavramlar, bu kurulu�un insanlar� ve toplumu belirli kal�ba sokma 
çabalar�n� ça�r��t�rmakt�r. Derne�in, kad�nlara meslek kazand�rma ve derne�e gelir elde etme amac�na 
yönelik yapm�� oldu�u baz� faaliyetlerinin belediye taraf�ndan engellenmesi, bir yandan belediyenin benzer 
kurulu�lar aras�nda e�it davranmad���n� gösterirken, öte yandan da bu kurulu�un sivil toplum olma 
konusundaki eksikli�i ile ilgili bir durum olsa gerekir. Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�inin, sivil toplum 
olma konusundaki en önemli çeli�kilerinden biri de, kendilerini sivil dü�ünceli bir kurulu� olarak tan�tmalar�na  
kar��l�k, “Danone”, Mercedes Benz” gibi küresel sermayeyi temsil eden dev �irketler ile “Turkcell” gibi ulusal 
kapitalist �irketler ile birlikte baz� projeleri yürütmeleridir (EK-2). Çünkü, sivil toplum olman�n gere�i olarak 
derne�in gücünün,  toplum d���ndaki ve üstündeki her türlü güçten de�il de, do�rudan üyelerinden ve 
toplumun kendisinden kaynaklanmas� gerekir. 
 

6.3.3. Fakir ve Muhtaçlara Yard�m Derne�inin De�erlendirilmesi ve Yorumu 
Derne�in temel amac�, fakir ve muhtaç durumdaki ailelere ve  ö�rencilere maddî ve manevî yard�mc� 

olmak, milli birlik ve dayan��maya katk�da bulunmak, sosyal dengenin kurulmas�na yard�mc� olmak, yoksul 
gençlerin milli ve manevi de�erler çerçevesinde e�itilmesini sa�layarak onlar� topluma faydal�, üretken ve 
verimli birer insan olmalar�na f�rsat haz�rlamak �eklinde özetlenebilir. Derne�in tüzü�üne göre, dernek 
amaçlar�na ula��lmas�n� sa�lay�c� faaliyetler olarak �u etkinlikleri yapmas� öngörülmektedir. Muhtarlar 
arac�l���yla ya da kendi ba�vurular� ile muhtaçl�klar� ve yoksulluklar� tespit edilmi� olan ailelere temel g�da ve 
temizlik maddeleri ile k�yafet ve yakacak yard�mlar� yapmak; dü�ün ve sünnet yapmak; sa�l�k hizmetleri ve 
ilaç imkânlar� sa�lamak; orta ö�retim ve yüksek ö�renim gençli�ine bar�nma ve e�itim imkanlar� haz�rlamak; 
siyaset d���nda olmak kayd�yla bilimsel, ahlaki, sosyal ve kültürel mahiyette konferanslar, seminerler ve 
toplant�lar düzenlemek; ö�renciler için yurt ve pansiyonlar, etüt merkezleri, özel dershaneler ve kurslar 
açmak; derne�in yönetimindeki yurt, okul ve dershane binalar�n�n etraf�nda bulunan uygun yerlere dükkân, 
pasaj, i� han� ve otopark gibi i� yerleri açmak ve i�letmek v.b.g. etkinliklerin yap�lmas� tasarlanmaktad�r. Fakir 
ve Muhtaçlara Yard�m Derne�ini, “Denizli’nin elit tabakas� kurmu� ve  Denizli’nin ileri gelenleri bu i�e olumlu 
bak�nca Bakanlar Kurulundan rahat geçmi�tir”.  Derne�in genel merkezi Denizlide’dir (EK-3). Dernek, 34 il ve 
ilçede �ube açm�� olup, bu güne kadar 1000’lerce vatanda�a yard�mda bulunmu�tur ve  800 kay�tl� fakiri 
vard�r. Yoksullara, yiyecek, giyecek, yakacak ve temizlik ürünleri verilmektedir. Bunun için de G�da 
Bankac�l��� kurulmu�tur.  Dernek, yard�m eden hay�r sahiplerinin ba���lar�  olan yard�m malzemelerini  al�p 
fakir ve muhtaçlara da��tmaktad�r. Derne�in 27 ö�renci yurdu vard�r. 3000’e yak�n ö�renci okutulmaktad�r.. 
Ö�rencilerin g�dalar� dernek taraf�ndan kar��lanmaktad�r, sa�l�k giderleri gönüllü doktorlar taraf�ndan 
kar��lanmaktad�r ve ilaçlar� kar��lanmaktad�r. Bu �ekilde �imdiye kadar 15 000 ö�renci okutulmu�tur. Milli 
E�itim Bakanl���nca yürütülen “gönül köprüsü” projesine katk� verilmektedir (EK-3). Henüz uluslar aras� bir 
faaliyetleri bulunmamakla beraber, Romanya, Yunanistan ve Bosna Hersek ile irtibatlar�n� devam 
ettirmektedirler. Ayr�ca, Türkiye’den giden ailelerin çocuklar�n� himaye maksad�yla Türk Cumhuriyetlerinde 
ö�renci yurtlar� açmay� tasarlamaktad�rlar.  

Fakir ve Muhtaçlara Yard�m Derne�inin hay�r ve yard�m faaliyetlerinin a��rl�k merkezini, ö�renci 
yurtlar� ve e�itim faaliyetlerine verdikleri katk� olu�turmaktad�r. Dernek yöneticiler ile bu etkinliklere ba��� 
yapan yeti�kinlerin, okumas�na katk�da bulunduklar� ö�rencilerle sürekli bir ili�ki kurmak suretiyle kendileri 
aras�nda etkili bir ileti�im içerisinde bulunmak suretiyle belirli bir “cemaat” örgüsü olu�turduklar� 
gözlenmektedir. Bu ba�lamda, olu�turulan ili�kiler a�� içerisinde, yine de “Denizli’yi tan�tmak” ve “Denizli 
halk�n�n ne kadar hay�rsever ve alicenap olduklar�n� Türkiye’nin dört bir kö�esine duyurma �ans�n�” elde 
etme gibi çok keskin bir Denizli’lilik bilinci de yarat�lm�� olunuyor (EK-3). Derne�in, sivil toplum kavram� 
anlam� çerçevesindeki konumu, siyasi iktidar ve resmi otoriteyi temsil eden ki�i, makam ve kurumlarla çok 
rahat ve kolay bir �ekilde ili�ki kurmalar� nedeniyle oldukça tart��mal�d�r. Derne�in, Denizlili elit tabaka 
taraf�ndan kurulmas�, Bakanlar Kurulundan “kamu yarar�na çal���r “ karar�n� alm�� olmas�, ayr�ca, resmi bir 
birim olan sosyal yard�mla�ma yönetiminden ve  vali taraf�ndan takdir almas�, Milli E�itimden ba�ar� belgesi 
al�nmas� �eklindeki özellikleri yüzünden, bir tak�m siyasi ve idari ili�kileri nedeniyle bir sivil toplum kurulu�u 
olmas� niteli�ine gölge dü�ürmektedir. Bundan ba�ka, derne�in tüzük ve yöneticilerinin beyan�nda, amaçlar 
do�rultusunda yard�m çal��malar�nda ve di�er faaliyetlerde temel kriter olarak sadece “muhtaçl��� ve fakirli�i” 
ald�klar�n� söylemi� olsalar bile, uygulamada ve fiili durumda daha çok bu yard�m ve faaliyetleri ço�unlukla 
bir “cemaat” bilinci yaratmak arac� olarak kulland�klar� gözlenmektedir.  
 

7. Sonuç: Kitle Kültürü  Süreci Sivil Toplumu  Bozuyor 
Sivil toplumun temelini, rasyonel dü�ünceye ve bilimsel zihniyete sahip olan, bu anlamda ki�i hak ve 

özgürlükleri ile ekonomik, sosyal ve siyasi hak ve ödevlerinin bilincinde olan, yüksek sorumluluk sahibi, hukuk ve 
ahlaki kurallara ba�l�, özgüveni yüksek, tutarl� ve dengeli �ahsiyet niteliklerini temsil eden ki�iler olu�turmaktad�r. 
Dolay�s�yla, geli�mi� Bat� toplumlar�nda, güçlü ve haklar�n� kullanmas�n� bilen yeni kentli topluluklar içerisindeki 
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bireyler ve gruplar, özelde kendilerinin genelde toplumun çok zay�f ve güdümlü olduklar� dönemlerin yönetim 
ili�kilerine göre �ekillenen müdahaleci yönetim ili�kilerinin yerine, daha sonraki dönemlerde kendilerinin nispeten 
daha güçlü olduklar� yeni sivil toplum modelini ikâme etme çabalar�n�, belirli ölçülerde ba�ar�ya ula�t�rm��lard�r. Bu 
bak�mdan, gerçekten geli�mi� ve demokratik  bir ülke olman�n da, uygar ve rasyonel bir yönetim mekanizmas� 
olu�turmu� olman�n da en sahici göstergesi, sivil toplum örgütlenmelerinde meydana getirilen üstün ba�ar�d�r. 
Böylece, sivil toplum örgütlenmeleri arac�l���yla ortalama bir birey, bir taraftan resmi ve egemen güç merkezlerince 
nispeten daha az yönetilmi� olmaktad�r; di�er taraftan da toplumun bütün katmanlar�ndaki yönetim ve örgütlenme 
kapasitesi etkinlik kazanma f�rsat� bulacakt�r. 

Bu ara�t�rman�n ortaya koydu�u en önemli sonuçlardan birisi, tarihi süreç içerisinde Türk Kültürünün 
zihniyet arka plan�nda sürekli olarak mevcut olup, ancak günümüzde giderek kaybolmaya ba�layan, çok kuvvetli 
bir hay�r ve iyilik yapma davran�� kodlar�n�n varl���d�r. Türk Kültüründeki birey-toplum dengesine dayal� mülkiyet 
ili�kileri ile “öteki insana” ve “e�yaya” dair alg�laman�n “üle�me” yani “payla�ma” davran��lar� üzeriden 
gerçekle�mesi, Türk Milletindeki hay�r ve iyilik duygusunu harekete geçirmi�tir. Böylece, Türk insan�n�n bireysel 
hayat�nda özgeci davran��lar�n önemli bir yer tutmas�na ilave olarak toplumsal yap�da da çok ciddi kurumsalla�ma 
örnekleri ya�anm��t�r (vak�flar, imaretler, bak�m evleri, �ifahaneler v.b.g.). Ancak, geçen yakla��k yüz elli y�ll�k bir 
dönem içerisinde ya�anan, “bireyselle�tirici”, “nesnele�tirici” ve “sahiplenici” zihniyet temelli Bat� tesirli zorunlu ve 
serbest  kültür de�i�melerinin sonucunda, yayg�n bir kitle kültürü ve kitle toplumu süreci meydana gelmi�tir. Kitle 
kültürünün, s�radan, yüzeysel, gösteri� ve imaj dü�künü,  tutars�z, çeli�kili ve ikiyüzlülük zihniyet temeline dayanan 
egemen davran�� kal�plar�na ba�l� olarak, Türk Kültüründeki hay�r ve iyilik yapma �eklindeki özgeci 
davran��lar�nda çok ciddi parçalanmalar ortaya ç�km��t�r. Bütün bunlara ra�men, günümüzde k�smen istismara, 
gösteri� ve “tak�yye” yapmaya, imaj olu�turmaya,  güç ve egemenlik kazanmaya aç�k olsa bile, yine de samimi ve 
dürüst bir �ekilde yürütülmeye çal���lan hay�r ve iyilik hareketleri mevcuttur.  

Geli�mi� ve demokratik ülkelerde ya�anan yönetim  ve organizasyon süreçlerinde, hiçbir otorite, ç�kar ve 
amaç grubunun katk�s� olmaks�z�n, tamamen toplumun sivil inisiyatifi ile olu�turulan örgütlere “sivil toplum 
kurulu�lar�” ad� verilmektedir. Bu anlamda, gerçek anlam�na uygun bir tarzda yürütülen “sivil toplum kurulu�lar�” 
olgusu, bir toplumun kendi kendini yönetebilme ve örgütlenme kapasitesinin varl���na ba�l� ba��na bir ölçüt say�l�r. 
Bu yüzden, kitle kültürü sürecine ba�l� olarak ya�anan kitle toplumlar� ile sömürgele�(tiril)mi� ülke ahalilerinin en 
fazla özendi�i ve taklit etmeye çal��t��� yönetim cihaz�, sivil toplum yap�lanmalar� olmaktad�r. Küresel güçler ile 
yerli resmi ve gayr� resmi güç merkezlerinin,  kendi amaç ve ç�karlar� do�rultusunda geni� halk kitlelerini ve bütün 
kamuoyunu en kolay manipüle ettikleri araçlar da, sözde “sivil toplum kurulu�lar�” olmaktad�r. Bu ba�lamda, kitle 
kültürünün yayg�n oldu�u ve ayr�ca Bat�l� küresel güçlerin aç�k ya da örtülü bir sömürgesi haline gelmi� olan 
ülkelerde, en kolay ve k�sa yoldan yükselmenin; para ve servet sahibi olman�n; hak edilmemi� bir statü elde 
etmenin; büyük bir özlem duyulmu� olan “protokol” ki�ilere yak�n olman�n; hay�r ve iyilik faaliyetlerinin arac�l��� ile 
çok sad�k bir yanda� “grubu” ve “cemaat” olu�turman�n; elde edilen örgütlenme gücünü ayn� do�rultuda bir siyasi 
partiye veya toplulu�a pazarlaman�n; ve hatta  kendi halk�n� ve ülkesini küçük ç�karlar ve statüler u�runa 
yabanc�lara pe�ke� çekmenin (mesela, Türkiye’deki birçok sözde sivil toplum kurulu�unun ünlü küresel spekülatör 
Soros ile ba�lant�lar� v.b.g.) yolu, ço�unlukla “sivil toplum kurulu�lar�” üzerinden geçmektedir. 

Sonuç olarak, bu ara�t�rman�n, zihniyet yönetimiyle ilgili yeni kavramlar ve olgular üzerinden, 
geni�letilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayr�ca, üniversitelerin birer “tercüme ofisi” ve akademisyenlerin 
birer “tercüman” gibi çal��malar�n� b�rakarak ara�t�rma sahas�na inmesi ve çal���lan konular�n ya�and��� süreçlerin 
do�rudan içine girilerek aktif kat�l�ml� gözlem yöntemiyle incelemelerin derinle�tirilmesi zorunlulu�u vard�r.  
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EK-1 
 
K�MSE YOK MU DERNE��  �LE MÜLAKAT  

 
Soru: Derne�inizin kurulu�u ve genel gidi�at�yla ilgili bilgi verir misiniz? 
Cevap: Kimse Yok mu Derne�i, 7,5 y�l önce kuruldu. Denizli’de ise 3,5 y�l önce kuruldu. Bu dernekle 
dünyada K�z�lhaç’�n bir benzeri olu�turulmaya çal���l�yor. Amerika’da uluslararas� statü kazanmak için 4 y�l 
önce müracaat yap�ld� komisyondan bu y�l onayland�. Bu y�l�n sonuna kadar uluslararas� statüye 
kavu�tu�umuz beyan edilecek.  
 
Soru: Uluslar aras� olmak size ne tür bir avantaj getirecek? 
Cevap: Uluslar aras� fonlardan daha rahat yararlan�lacak. K�z�lhaç H�ristiyanl��� yaymaya çal���yor biz de 
Müslüman olman�n gere�ini yap�yoruz.  

 
Soru: Yard�mlar�n�z� hangi önceli�e göre yap�yorsunuz? 
Cevap: Yard�mlar�n 1/3’ü kayna��n topland��� yere harcan�yor, meselâ ba���lar Denizli’de topland�ysa önce 
Denizli’de ihtiyaç sahiplerine da��t�l�yor. Di�er 1/3’ü ulusal, son 1/3’de uluslar aras� da��t�l�yor.  

 
Soru: Neden ba�ka bir yard�m kurulu�unu de�il de bu derne�i tercih ettiniz? 
Cevap: Benim sevdi�im arkada�lar yönetim kurulundayd�, onlar �srar ettiler. Dokümanlar� isteyip inceledim, 
yap�lmak istenen �eyler f�trat�ma uygundu. Siyasi yönü yok, Her görü�ten insan var, Eski MHP’li eski DYP’li 
milletvekilleri yönetim kurulu üyelerimiz. Hatta soldan da birkaç üyemiz var.  

 
Soru: Bu dernekte çal��maya ba�lad�ktan sonra, çal��maya ba�lamadan önceki durumunuza göre sosyal 
ili�kilerinizde bir de�i�iklik oldu mu, neler oldu? 
Cevap: Denizli’de belirli bir hayat standard� ve pozisyonu olan insanlar�z. Eskiden daha çok kendi 
çevremizden tan�d�klar oluyordu, �imdiki çevremiz ma�durlar ve ihtiyaç sahipleri oldu. Kom�usu aç yatarken 
kendi tok yatan bizden de�ildir. Eskiden daha bencildim, �imdi öyle de�ilim. Ama protokolden yana da 
çevrem geni�ledi, eskiden protokolden kaçard�m, �imdi protokolden de çevrem var. 

 
Soru: Sosyal çevrenizin artmas� i� hayat�n�za yans�d� m�? 
Cevap: Dernek faaliyetlerimizden dolay�, san�r�m i� hayat�nda da bizi tan�yanlar oluyor. 

 
Soru: Bu dernekte çal��mak için yurt içi veya yurt d��� her hangi bir e�itim yapt�n�z m�? 
Cevap: Amerika’da uluslar aras� bir yard�m derne�i olmak için yapt���m�z müracaattan dolay�, uluslar aras� 
denetime tabiiyiz, Uluslar aras� denetim firmalar� gelip derne�imizi denetliyorlar, Dolay�s�yla de�i�ik 
konularda seminerler ve toplant�lar devam ediyor, biz de o seminer ve toplant�larda bilgilendiriliyoruz.  

 
Soru: Faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Derne�iniz ne tür faaliyetlerde bulunuyor? 
Cevap: Devletin ula�amad��� noktalarda biz yoksullu�u azaltmak istiyoruz. Bunun için de karde� aileler 
olu�turuyoruz. Karde� aile olma konusunda Denizli’de �imdilik 100 kusur aile var. 1000 tane olmas�n� 
istiyoruz. Böylece çevrenin de fakir fukaraya uzun dönemde duyarl� kalmas�n� sa�l�yoruz.  
 
Soru: Kimlere yard�m ediyorsunuz? 
Cevap: Y�k�c�, Türkiye’ye zarar verici olmas�n, herhangi bir sab�kas� bulunmas�n, ba�ka yerden de yard�m 
alm�yor olsun. Biz herhangi bir yere angaje olmadan yard�mlar� da��t�yoruz. Geçenlerde bir kamyon g�da 
yard�m� oldu hepsini da��tt�k. 

 
Soru: Tüzü�ünüzde yer alan kültürel faaliyetler ve e�itim faaliyetlerinizle ilgili kast�n�z nedir? 
Cevap: Derne�imizin üç temel çal��mas� var. Bunlar; Yoksullu�u azaltmak, Karde� aile, E�itim ve Afet 
Yard�m�. E�itim ve kültür çal��malar� aç�s�ndan, mesela geçenlerde Denizli’de oyuncak yar��mas� yapt�k. 
Uluslar aras� bebek yar��mas�nda Denizli’den bir çocuk birinci geldi. Ödül olarak, ö�retmeni ve ailesiyle 
beraber Bosna’ya gönderdik. Bunun haricinde resim yar��malar� yap�yoruz. Okuma salonlar�m�z var. 
Kurslara gidemeyen çocuklara bu salonlarda  gönüllü ö�retmenler e�itim veriyorlar. Bu salonlarda e�itim 
alan 7. ve 8. s�n�f çocuklar�n %90’a yak�n� fen ve Anadolu liselerine girdi. Gümü�lerde bu salonlarda e�itim 
alan 60 çocuk var, bunlardan 20 tanesine de burs veriyoruz.  

 
Soru: E�itimi sadece s�navlar için ve milli e�itim dersleri ba�lam�nda m� veriyorsunuz? 
Cevap: E�itimi genel veriyoruz. Sadece milli e�itim ba�lam�nda de�il. Topluma faydal� düzgün insanlar 
olmalar� için çaba sarf ediliyor. Ma�dur insanlar her�eye daha yatk�n oluyor. 
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Soru: Devletin veya ba�ka kurumlar�n herhangi bir engellemesiyle kar��la��yor musunuz? 
Cevap: Devletin veya ba�ka kurumlar�n herhangi bir engellemesi yok bilakis destek oluyorlar. Vali Bey ço�u 
toplant�m�za kat�l�yor, Belediye Ba�kan� kat�l�yor. Taleplerimizi yerine getirmeye çal���yorlar. Meclisten üstün 
hizmet ödülü ald�k. Devletten ald�k. 

 
Soru: Uluslar aras� bir örgüt olmaya çal��t���n�za göre yurt d��� örgütlerle veya birliklerle ba�lant�n�z var m�? 
Cevap: Dünyada STK’lar çok k�ymetli, AB’yle kayna�ma vesilesiyle Türkiye’de de dikkate al�n�laca��n� 
dü�ünüyoruz. �nsana insan oldu�u için yard�mc� olmak laz�m. Manevi yönü olmadan bu i�ler olmuyor. AB 
uyum yasalar�nda da bu var. STK orada daha çok ön plana ç�k�yor. Avrupada Türkiyedeki dernek say�s�n�n 
yüzlerce kat� var.  

 
Soru: AB’den destek ald�n�z m�? 
Cevap: AB’den destek ald�k. Kalifiye eleman yeti�tirmek için deste�i AB verdi. “Bu çocuklar bizim 
gelece�imizdir” diye bir proje yap�ld�. 60 tane çocu�a SBS, 60 çocu�a ç�rakl�k e�itimi, ayr�ca sokakta çal��an 
40 çocu�a da e�itim verildi. 96 000 Euro al�nd�.  

 
Soru: Sizce AB bu projeleri derne�iniz arac�l���yla gerçekle�tirirken ba�ka amaçlar da güdüyor olabilir mi?  
Cevap: Tabii ki, AB’nin ba�ka amaçlar� da vard�r. Ancak STK’lar AB uyum yasalar�ndan dolay� oraya bir 
ödeme zaten yap�yorlar. Yapt���m�z ödemeleri geri alabilmek içn bu projeleri yap�p topluma faydal� hale 
getirmeliyiz.  

 
Soru: Türkiye’nin her ilinde �ubeniz mevcut de�il. Denizli’de neye göre �ube aç�ld�? 
Cevap: Denizli’de �ube aç�l�rken ben yoktum. San�yorum �stanbul’un belirlemesiyle oldu. Neden Denizli 
tercih edildi bilmiyorum. Merkezin bak�� aç�s�. 

 
Soru: Son olarak neler söylemek istersiniz? 
Cevap: Yapt���m�z i� bizim için Allah’�n bir lutfu. Biz belli bir ya�a geldik, toplumdaki s�k�nt�lar� s�k�nt�l� 
insanlar� görmeden gidecektik. Dünyan�n gerçeklerini gördük. Kendi ad�ma bu i�i bir �ans, Allah’�n bir lütfu 
olarak görüyorum. Daha önceden siyasette de bulundum. Ama hiç bu kadar haz almad�m. Yard�m ettikçe 
insani de�erler aç��a ç�k�yor. Kar�� tarafa yard�m ederken kendi içsel ihtiyaçlar�m�z� da kar��l�yoruz asl�nda. 
Öteki i�lerde mevki makam h�rs� var. Onlar mutlu etmiyor.  
 
Soru: Herhangi bir cemaatle ba�lant�n�z var m�? Sizi herkes Gülen cemaatine ait olarak biliyor 
Cevap: Biz Hoca Efendiden Emir alm�yoruz ama onun fikirlerinden yararlan�yoruz. 
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EK-2 
ÇA�DA� YA�AMI DESTEKLEME DERNE��YLE MÜLAKAT 

 
Mülakat�n ne için yap�ld��� ve ara�t�rman�n kapsam� anlat�l�rken, “bizim derne�imiz hay�r kurulu�u de�il, 
yard�m konusuna girmiyoruz, hizmet kurulu�uyuz” denilmi�tir. 
 
Soru: Genel olarak faaliyetlerinizi anlat�r m�s�n�z?  
Cevap: Bizim derne�imiz üniversite ö�rencilerine burs veriyor. 390 civar�nda ö�rencimiz var. 81 tanesine 
kendi olanaklar�m�zla burs veriyoruz. Di�er kalan k�sm�na genel merkezden burs veriliyor. Bu ö�rencileri 
ayda bir kez topluyoruz, konu�mac� getiriyoruz. Gençli�in kendide konu�uyor ve Deniz Y�ld�z� projemiz var. 
Y�lba��nda bir program yap�l�yor. Gençlerin vizyonunu art�rma, ki�isel geli�imini sa�lamam projesi. PAÜ 
Hocalar�ndan yararlan�l�yor. Kas�m ve May�s aylar� içerisinde her cumartesi saat 10.00-14.00 aras�nda 30 
genç her hafta sonu PAÜ’de ders görüyor. 
 
Soru: derslerin kapsamlar� ne? 
Cevap: Hukuk, psikoloji, sosyoloji, Atatürkçülük, �leti�im ve teknikleri, sanat tarihi, arkeoloji, Türkçe, Müzik. 
Ayr�ca kendileri de bir sunum yap�yorlar. Program�m�za gençler de ö�retim üyeleri de gönüllü kat�l�yor. 
Gençlik Komisyonu da her cumartesi toplan�p, sunumlar yap�yorlar. Hem güncel, hem de belirli gün ve 
haftalar�n konular�yla ilgili konu�uyorlar. Deniz Y�ld�z� projesinde son olarak bir bir köy okulu gidilip boyand�. 
K�rtasiye, kitap malzemeleri götürülüyor, velilere e�itim veriliyor. Sponsorlar arac�l���yla anaokulu açt�k. 
Danone ile proje yapt�k. Mercedes Benz, burslu ö�rencilerden ba�ar�l� olanlar� �stanbul’da gezdirdi.  
 Ayr�ca kad�nlar�n meslek sahibi olmalar� için çal���yoruz. Han�mlar� K�z Meslek Lisesinde E�ittik. 
Onlar ürettikleri mallar� Ç�nar’da satmaya ba�lad�lar. Belediyenin ilk yapt��� i� onlar� oradan kald�rmak oldu. 
Onlar daha sonra kooperatifle�meye gittiler. Han�meli Kooperatifi böyle kuruldu. �kinci el giysileri belediyenin 
alt�nda sat�yorduk, Belediye onlar� oradan kald�rd� ve Sevgi Elini oraya açt�.  
 Bir di�er çal��mam�z da Üniversiteye haz�rl�k kurslar�nda indirimli ve ücretsiz ö�renci yeti�tirmektir. 
Ayr�ca 10 ö�renciyi �ngilizce kursuna gönderdik.  
 PAÜ Sa�l�k Meslek Yüksek Okuluyla  ortak projemizde 20 k�z�m�z 0-3 ya� aras� çocuk bak�m� 
konusunda e�itim gördü.  
 
Soru: Dernek için, hükümetten, belediyeden, herhangi bir ödenek al�yor musunuz? 
Cevap: Hay�r alm�yoruz. 
 
Soru: Neden bir ba�ka dernek de�il de bu dernekte çal��may� tercih ettiniz? 
Cevap:  Bu dernek dü�ünce yap�m�za uygun. Ö�rencilerin okumalar�yla çok ilgileniyor. Kad�n erkek e�itli�ine 
önem veriyor. Atatürk ilke ve devrimlerini koruma ve geli�tirmeye önem veriyor. K�zlar� okutmaya, meslek 
sahibi yapmaya ve ça�da� insan yeti�tirmeye önem veriyor. Bir de Türkan Saylan bizim örnek ald���m�z 
ki�idir. Bakt�k ki, o hasta haliyle çabal�yor, biz neden bo� duruyoruz dedik.  
 
Soru: Bu dernekte çal��mak için, yurt d��� veya yurt içi herhangi bir e�itim ald�n�z m�? 
Cevap: Bu dernekle ilgili almad�k ama daha önceki yabanc� men�eili bir bir sivil toplum kurulu�unda 
çal��m��t�m (Lions), orada alm��t�m. 
 
Soru: Yurt d��� parasal deste�iniz var m�? 
Cevap: Bizim do�rudan yok ama merkezde söz konusu. Mesela büyük �irketlerin (Turkcell gibi) 
sponsorlu�undan yararlan�l�yor. Kad�n yeti�tirme ve kurs açma konusunda genel merkez ve baz� �ubeler AB 
projelerinden faydaland�.  
 
Soru: Bu dernekte çal��maya ba�lad�ktan sonra daha önceki durumunuza göre sosyal ili�kilerinizde neler 
de�i�ti, Di�er arkada�lar�n�zda gözledi�iniz herhangi bir de�i�iklik var m�? 
Cevap: Çevremiz geni�liyor. ��e bir art�s� yok. Üye profili genellikle emekli ö�retmen. Çal��anlar pek yok. 
Daha fazla insana merhaba deyip esnaf gibi davran�yorsunuz. Yani politik, alttan alarak davran�yorsunuz. Bu 
dernekte olman�n çok büyük bir hazz� var. Derne�in üyeleri genellikle okumu� insanlar, çevreleri zaten car. 
Ço�u emekli, ek bir çevreye gerek kalm�yor.  
 
Soru: Tüzü�ünüzde üye seçiminizi, eski üyelerden birinin önermesiyle yapt���n�z belirtiliyor. Neden bu kadar 
titiz davran�yor sunuz? 
Cevap: Üye seçiminde titiz davranmak gerekiyor. Üye olmak isteyen insanlar bizim hakk�m�zda bilgi 
edinerek geliyor. Bu derne�in kendisine menfaatlerine uygun bir �eyler kazand�rmas�n� umarak gelenler var. 
Mesela siyasete at�lmak için dernek ad�n� kullananlara f�rsat vermek istemiyoruz. 
 
Soru: Burs verdi�iniz ö�rencilerinizi neye göre seçiyorsunuz? 
Cevap: Genel merkez kendi kriterlerini koydu, standartla�maya gidildi. Fakir olmas� esas al�n�yor. 
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Soru: Mesela herhangi bir dini cemaate ba�l� bir ö�renci gelse, ona da fakir oldu�u için burs verir misiniz? 
Cevap: Hay�r, çünkü onlar o cemaatlerden zaten burs vs. al�yorlar. Bize de genellikle köyden inanm�� 
insanlar�n çocuklar� geliyor. Bilinçlendirmeye çal���yoruz. Burs verdiklerimiz öncelikle üniversite ö�rencisi. 
Kardelen vs. kapsam�nda burs veriliyor.  
 
Soru: Derne�inizi siyasi bir kimlik içinde görüyor musunuz? 
Cevap: Hay�r, parti olarak herhangi bir siyaset ba�lant�m�z yok. Biz Atatürkçüyüz. Demokratik ve ça�da� bir 
toplum olmak için Atatürk ilke ve devrimlerini geli�tirmeye çal���yoruz. E�er bu da siyasetse, siyasettir.  
 
Soru: Siyasi kurumlarla isminiz an�ld���nda, bu konudaki sizin ve derne�inizin tavr� ne oluyor? 
Cevap: Böyle bir �eye yol açmamaya çal���yoruz. 
 
Soru: Kültürel etkinlikleriniz var m�? 
Cevap: Bizim kültürel etkinliklerimiz var. 8 Mart’ta Buket Uzuner’i getirdik. Balo, yemek, kermes vs. veriliyor. 
5 Mart’ta genel Ba�kan getirilecek. Daha önceden Turgut Özakman getirildi. Bunlar�n hepsi toplumu 
bilinçlendirme amac�yla yap�l�yor. Üniversite i�birli�iyle kardelen k�zlar�n�n evlerini ziyaret ediyoruz. Bu ev 
ziyaretlerimize avukat, kad�n do�umcu, çocuk doktoru vs. ile gidip, bilinçlendirme çal��malar� yap�yoruz. 
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EK- 3 
 

FAK�R VE MUHTAÇLARAYARDIM DERNE�� �LE MÜLAKAT 
 
Soru: Derne�inizle ilgili genel bir bilgi verir misiniz? 
Cevap: 1966 y�l�nda Denizli’de kuruluyor. Denizli tekstil �ehri olmas� sebebiyle bu derne�i Denizli’nin elit 
tabakas� kurmu�. Denizli’nin ileri gelenleri bu i�e olumlu bak�nca Bakanlar Kurulundan rahat geçmi�. Genel 
Merkez Denizli’de, Denizli’den de Türkiye geneline yay�l�yor. 34 il ve ilçede, o il ve ilçelerin talebi üzerine 
�ubeler aç�lm��.  

Dernek bu güne kadar 1000’lerce vatanda�a yard�mda bulunmu�. 800 kay�tl� fakiri vard�r. Yiyecek, 
giyecek, yakacak ve temizlik ürünleri veriliyor. G�da Bankac�l��� kuruldu. Yard�m eden Serbest meslek 
sahipleri ve esnaf, bu dört kalem mal� (yiyecek, giyecek, yakacak, temizlik ürünleri) faturaland�r�p ayni 
makbuz kar��l���nda ispat edip dosyaya kald�rd�ktan sonra vergiden muaf oluyorlar. G�da Bankac�l��� 
�ubesini biz açt�k ki, bu dört kalemi esnaftan al�p fakir ve muhtaçlara yard�m edelim. Köylere ve ilçelere 
ta�maya ba�lad�k. Bir senede 3 defa bu dört kalem mal, vilayetin de onay� al�narak 800 fakir aileye 
da��t�l�yor. 

Dernek, vilayet, sosyal yard�mla�ma, vali taraf�ndan takdir belgesiyle ödüllendirilmi�tir. Eskiden biz 
gidip yard�m toplard�k, �imdi halk kendi yard�mlar�n� bizim aya��m�za getirmeye ba�lad�. Dört kalem mal�n 
haricinde talebi olan fakirlere mobilya tak�m�, in�aat malzemesi gibi �eyler de veriliyor.  Bunun haricinde, 
memleketine dönmek için para bulamayan ö�renciler bize geldiklerinde, onlar� kendi elimizle garaja götürüp, 
biletini al�yoruz, otobüse bindiriyoruz. Sonra da ailelerine telefon aç�p, durumu bildiriyor, Denizlili i�adamlar� 
çocu�unuzun elinden tuttu, memleketine gönderdik diyoruz.  
 
Soru: Tüzü�ünüzde e�itim faaliyetlerinde ve kültürel faaliyetlerde de bulundu�unuz ifade ediliyor. Bu aç�dan 
neler yap�yorsunuz?  
Cevap: 27 ö�renci yurdu var. 3000’e yak�n ö�renci okutuluyor. Ö�rencilerin g�dalar� dernek taraf�ndan 
kar��lan�yor, sa�l�k giderleri gönüllü doktorlar taraf�ndan kar��lan�yor, ilaçlar� kar��lan�yor. Sosyal ve kültürel 
faaliyetler olarak da dernek, ba�ar�l� ö�rencileri farkl� illere seyahate gönderiyor. Yeti�tirilen çocuklar ba�ar�l� 
oldu�u için Milli E�itimden ba�ar� belgesi ald�k. Ayr�ca,  
27 adet ö�renci yurdu 
2 adet a�evi 
1 adet kitapl�k 
1 adet halk e�itim kursu 
10 adet e�ya ve da��t�m deposu 
1 adet de G�da Bankac�l��� �ubesi var. 
 
Senede bir defa toplant� yap�p, faaliyetlerimizi bürokratlara ve en yüksek seviyedeki isanlara anlat�yoruz. 
 
Soru: Uluslar aras� herhangi bir faaliyetiniz var m�? 
Cevap: Henüz uluslar aras� bir faaliyetimiz yok ama dü�ünüyoruz. Romanya, Yunanistan ve Bosna Hersek’le 
irtibat�m�z devam ediyor. Ayr�ca, Türki devletlerde ö�renci yurtlar� aç�p buradan giden ailelerin çocuklar�na 
himaye maksatl� yurtlar yap�lacak. Bizim törelerimize ve amaçlar�m�za uygun çocuklara kap�y� açaca��z. 
 
Soru: Dünyadaki pek çok dernek bu tür faaliyetleri misyonerlik gayesiyle yap�yor, siz bu konuda ne 
dü�ünüyorsunuz? 
Cevap: Geçmi�te ecdad�m�z�n yapt��� faaliyetlerde misyonerlik yoktur. Bizim ecdad�m�z misyonerlik 
yapmam��t�r. Tebli� vard�r ama asimile yoktur. Bir müslüman�n müslüman olarak ya�amas� için her türlü 
deste�i veririz ama zorlama, haçl� zihniyeti yoktur. Yurt ve �ube açmay� istedi�imiz bu bölgelerde kendi 
ecdad�m�z�n çocuklar� var, onlar�n asimilasyonuna engel olmak için bu yurt ve �ubelerin aç�lmas�n� istiyoruz.  
 
Soru: Derne�inizi siyasi bir kimlik içinde görüyor musunuz? 
Cevap: Hay�r, hiçbir siyasi ba�lant�m�z yok. Bizim 15.000’i geçen ö�rencimiz oldu ve hiçbir ö�rencinin yüz 
k�zart�c� bir suçu, devlete bayra�a ayk�r� hiçbir �eyi yoktur. Bu sebeple Emniyet Birimleri böyle hay�rl� bir 
neslin yeti�mesine kucak açt���m�z için derne�imize takdir belgeleri verdiler.  
 
Soru: Siyasi kurumlarla derne�inizin ismi an�ld���nda bu konudaki genel tavr�n�z nedir? 
Cevap: Size söyledi�imizi onlara da söylüyoruz. 
 
Soru: Bu dernekte çal��maya ba�lad�ktan sonra çal��maya ba�lamadan önceki halinize göre sosyal 
ili�kilerinizde neler de�i�ti. Di�er arkada�lar�n�zda da gözledi�iniz bir de�i�im var m�? 
Cevap: Ben ba�ka bir i�le u�ra�mad�m. Buradaki di�er arkada�larda öyle. Atamalar derne�in genel 
kurulundan yap�l�r.  Herkes Sosyal sigortalara ba�l�d�r. 1975’ten beri burada çal���yorum. 1996’dan beri 
genel sekreterlik yapt�m. 34 �ubenin genel sekreterli�ini sürdürdüm. Emekli oldum, �imdi meccanen 
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çal���yorum. 8 y�ld�r fahri olarak çal���yorum. 15.000 ö�rencinin memnuniyetiyle bir gönül seli olu�tu, hiçbir 
servet bunu kar��lamaz.  
 
Soru: Neden ba�ka bir dernekte de�il de bu dernekte çal��may� tercih ettiniz? 
Cevap: Allah insanlar� de�i�ik iç güdü, istek ve kabiliyetlerde yaratm��t�r. Herkes cibiliyeti icab� i� yapar. 
Huzur, güven duyaca�� yerlerde çal���r. �nançlar�m�za, medeniyetimize, sosyal yap�m�za en uygun dernek 
buydu.  
 
Soru: Neden yard�m ediyorsunuz? 
Cevap: Derne�in amac�n� gerçekle�tirmek için. Vatana, bayra�a kasteden hainleri görünce, karde�lik 
ba�lar�n�n y�k�ld���n� görünce daha çok yard�m yapmam�z gerekti�ini anl�yoruz. Denizli’yi tan�tmak da 
amaçlar�m�zdan biri. Bütün bunlar� bize Allah nasip etti. Biz sevab� bol olsun diye, Yaradan bilsin diye yard�m 
yap�yoruz. Reklam asla yapmay�z.  
 
Soru: Dernek faaliyetlerinizle ilgili herhangi bir e�itim ald�n�z m�? 
Cevap: En az 100 defa seminerlere kat�ld�k. E�itim organizasyonlar�yla ilgili konferanslara kat�ld�k.  
 Ö�rencilere ve üyelere seminerler verildi. Ba�ar�l� olmalar� ve yanl�� mihraklara kap�lmamalar� için 
konferanslar düzenlendi.  
 
Soru: Son olarak neler söylemek istersiniz. 
Cevap: Dernek 250 dönüm yer alm��t�r. Denizli’nin en büyük dü�ün salonunu yapm��t�r. Zengin aileler bizim 
dü�ün salonumuzda dü�ünlerini yaparlar. Bu çal��mam�zdan dolay� Vali Bey bizi tebrik etti. Zenginden al�p 
fakire veriyoruz. Elde edilen gelirle fakir ailelerin çocuklar�n�n sünnetini ve dü�ünlerini burada yap�yoruz ve 
takdir topluyoruz. Ayr�ca Milli E�itim Bakanl���n�n gönül köprüsü projesi var. Do�udaki çocuklar, Bat�da, 
Bat�daki çocuklar da do�uda gezdiriliyor. Bu çocuklar�n yedirilmesi ve bar�nd�r�lmas�nda bizim dü�ün 
salonumuzda hizmet veriyoruz. Denizli halk�n�n ne kdar hay�rsever ve alicenap olduklar�n� Türkiye’nin dört bir 
kö�esine duyurma �ans�n� Allah bize nasip etti.  
 
Soru: Herhangi bir cemaatle ba�lant�n�z var m�? 
Cevap: Size bu konuda bir �ey söylenmedi mi?  

- Süleymanc� oldu�unuzu duymu�tum 
- Evet öyleyiz. 
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Özet 
Bibliyometrik çal��malar yay�nlar�, konu, yazar, kaynakça ve at�f gibi nicel aç�dan incelemektedir. 
Bibliyometrik analizler arac�l��� ile belirli bir yay�n�n ya da akademik disiplinin yap�s� ve geli�imi 
hakk�nda bilgi elde etmek mümkün olmaktad�r. Bu çerçevede çal��man�n amac� alt� Uluslararas� Sivil 
Toplum Kurulu�lar� Kongresi bildiri kitaplar�nda yer alan çal��malar�n bibliyometrik niteliklerinin 
analizidir. Bildiri kitaplar�nda yer alan 463 çal��ma, yazar yo�unlu�u, kaynakça yap�s� gibi bibliyometrik 
özellikler bak�m�ndan analiz edilmi�tir. �lki 2004 y�l�nda gerçekle�tirilen kongrelerde yer alan bildiriler 
analiz edilerek Türkiye’de Sivil Toplum Kurulu�lar� yaz�n�n�n da genel yap�s�n�n ve özelliklerinin, 
geli�iminin ortaya konmas� amaçlanmaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� 
Kongresi, Bibliyometrik analiz. 
 

BIBLIOMETRICS  PROFILE OF PAPERS  IN THE INTERNATIONAL NGO’S 
CONFERENCE PROCEEDINGS BOOKS: A DESCRIPTIVE ANALYSIS 

 
Abstract 
Bibliometrics studies investigate quantitative characteristics of publications like subject, author, 
references, citation etc. Through bibliometrics analysis it is possible to get information about structure 
and evolution of a specific publication or an academic discipline. In this framework this study aims to 
analysis bibliometrics characteristics of papers which are published in the six “International NGO’s 
Conference Proceedings” books. In this study, 463 papers have been analyzed in the scope of the 
structure of authorship, references or sources, origin of authors  etc. By analyzing the structure of 
proceedings in these congresses that the first one was held in 2004 and it was the first academic 
conference about NGO’s in Turkey, the study intented to put forward the development and the state of 
the art of NGO’s literature in Turkey.  
Keywords: Çanakkale Onsekiz Mart University, International NGO’s Conference, Bibliometric analysis. 

 
Giri� 
Postmodern dönemle birlikte ortaya ç�kan üretim ili�kilerindeki de�i�iklikler, meslek de�i�iklikleri, 

kurumlardaki, rollerdeki, davran��lardaki, ihtiyaçlardaki de�i�ikliklerin etkileri siyasal ve sosyal yap�y� yeniden 
�ekillendirmi� ve bunun sonucundaki eski toplumsal, psikolojik, ekonomik ba�lar y�k�lm�� ve toplumsal 
sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm bulma sürecine aktif olarak kat�lmak isteyen bireyler Sivil Toplum 
Kurulu�lar� alt�nda örgütlenerek güçlerini birle�tirmi�lerdir. Bu çerçevede e�itim, sa�l�k, demokrasi, insan 
haklar�, ekonomik kalk�nma, i�sizlik, turizm yoksulluk, alt yap� gibi ya�am�n her alan�ndaki sorunlara çözüm 
bulmada devlet ve özel sektörle birlikte üçüncü bir dinamik olan STK’lar da önemlerini daha fazla 
hissettirmektedirler (Akdemir, 2007: VII). Günümüzde insan ihtiyaçlar�n� kar��lama konusunda devlet ve özel 
sektörün yan�nda STK’lar da yer alm��t�r (Akdemir, 2005: Sunu�).  

21. yüzy�lda dünya, ba� döndürücü bir h�zla devam eden dinamiklerin etki alan�na girmi�tir. Bu 
geli�im sürecinde, kamu ekonomisindeki temel faaliyetlerin belirleyicisi konumunda olan devletin görev, rol 
ve fonksiyonlar�nda da önemli de�i�imler meydana gelmi�tir. Çarp�c� de�i�imler çerçevesinde devlet, 
ekonomide belirleyici, yönlendirici ve düzenleyici olarak belirledi�i alanlar�n baz�lar�n�, sosyal içerikli konular 
ba�ta olmak üzere i�levlerinin bir k�sm�n� di�er aktörlere devretme e�ilimi içine girmi�tir. Bu süreçte 
ekonomik ve sosyal ya�amda, demokratik alanda kamu kesimi aktörü olan devlet ile piyasa ekonomisi aktörü 
olan özel sektörün yan� s�ra  üçüncü sektör olarak ifade edilen Sivil Toplum Kurulu�lar�’n�n etkinli�i artm��t�r. 
Böylece, dünyada ortaya ç�k��lar� neredeyse insanl�k tarihi kadar eski olan Sivil Toplum Kurulu�lar�, 
etkinliklerini artt�rarak ve belirginle�tirerek tüm dünyada ekonomi ba�ta olmak üzere ya�am�n her alan�nda 
aktif olarak yer almaya ba�lam��lard�r (Akdemir, 2009: VII). 

Küreselle�me süreci ile birlikte, bir yandan sermayenin serbest dola��m� h�z kazan�rken, di�er 
yandan dünya ülkelerinin sosyal, siyasal ve kültürel aç�lardan birbirlerine yak�nla�arak ortak politikalar 
üretmeleri gereklili�i önem kazanm��t�r. Böylece, dünyada benimsenen ve toplumsal refah�n artt�r�lmas� 
üzerinde yo�unla�an temel anlay��lar ayn� odakta birle�meye ba�lam��lard�r. Küresel yoksullukla mücadele, 
küresel bar���n tesisi, küresel kirlilikle mücadele gibi konular devletin ve özel sektörün yan�nda, STK’lar�n da 
geli�mesini gerekli k�lm��t�r. Devlet ve özel sektörle birlikte yeni bir sektör olarak ortaya ç�kan ve gönüllülük 
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esas� üzerinde farkl� alanlarda çözümleyici uygulamalar üretebilen Sivil Toplum Kurulu�lar�’n�n tüm dünyada 
h�zla artan önemi, bu kurulu�lara yönelik düzenlemeleri zorunlu k�lm��t�r. Bu ba�lamda, ekonomik, hukuksal 
ve yönetsel konularda STK’lara yönelik modeller üretilmesi kaç�n�lmaz hale gelmi� ve böylece, Sivil Toplum 
Kurulu�lar�’n�n bilimsel düzeyde çe�itli yönleriyle incelenmesi e�ilimleri h�z kazanm��t�r. Devlet, özel sektör 
ekseninde olu�an bilim dallar�n�n yan�na STK’lar da eklenmi�tir (Akdemir, 2009: VII). 

STK’lar�n üçüncü bin y�l�n gözde örgütleri alaca��n� dü�ünen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Biga ��BF Yönetimi, akademik kadrosu, ö�rencileri, di�er ��BF’lerinin de yapt��� devlet ve özel sektör 
organizasyonlar� için ö�renci yeti�tirme klasik misyonuna ilaveten 2003 y�l�ndan itibaren STK’lar için de 
özellikle ö�renci yeti�tirme misyonunu üstlenmi�tir (Akdemir, 2004: 3). Bu amaçla tüm bölümler düzeyinde 
ders program� de�i�tirilmi� ve gerekli STK’lar dersleri müfredata dahil edilmi�tir (Akdemir 2006: VII). 2003 – 
2004 e�itim döneminden itibaren Biga ��BF’nde tüm bölümlerde STK’lar ile ilgili dersler verilmeye ba�land�. 
STK Temel Bilgileri, STK Ekonomisi, STK Mevzuat�, STK Finansman�, STK’lar da �nsan Kaynaklar� Yönetimi, 
Sosyal ve Yönetsel Mühendislik, Kat�l�mc� Demokrasi ve Yöneti�im, Uluslararas� STK’lar ba�l�ca verilen STK 
dersleridir (Akdemir, 2004: 3). 

Bu tarz bak�� aç�s�yla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ba�lang�çta Biga �.�.B.F’de ve sonra da 
tüm Üniversite sath�nda ders programlar�na STK’lar� dahil etmi�tir. Bu yönüyle ÇOMÜ, devlet, özel sektör ve 
giri�imciler için insan kayna�� ve yönetici yeti�tirmeyi misyon edindi�i gibi, STK’lar için de insan kayna�� ve 
yönetici, STK giri�imcisi yeti�tirilmesi konusunu misyon edinmi�tir. STK’lar�n büyüklüklerini, yasal 
düzenlemelerini, kurumsal kimli�ini, yürüttü�ü hizmetleri, yönetim yakla��mlar�n�, istihdam politikalar�n� 
ara�t�rmak da misyonlar aras�ndad�r (Akdemir, 2008: VII). 

Ders programlar�na duyarl� dönü�ümün yan� s�ra, STK’lar ile ilgili toplant�lar düzenlemek de misyon 
olarak üstlenilmi�tir. Bu ba�lamda 2004 – 2005 y�llar�nda ulusal düzeyde STK’lar kongreleri düzenlenmi�tir. 
2006 y�l�nda itibaren ise kongreler uluslararas� düzeyde organize edilmi�tir. Kongrelere ulusal ve uluslararas� 
düzeylerde kat�l�m�n yan� s�ra devletin üst düzey yöneticileri de kongrelerimizi onurland�rm��lard�r (Akdemir, 
2008: VII-VIII). 

 
Ara�t�rman�n Tasar�m� 
Ara�t�rman�n tasar�m� bibliyometrik yöntemlere dayanmaktad�r.  Bu yöntemler arac�l���yla alt� y�ld�r 

bilimsel bir ileti�im süreci olarak gerçekle�tirilen “Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongresi” ba�l��� 
alt�nda yay�nlanan bildiri kitaplar�ndaki çal��malar incelenmi�tir. Bibliyometri, kütüphanecilik ve enformasyon 
alanlar�nda çal��an birçok ara�t�rmac�n�n dikkatini çeken bir yöntemdir. Bibliyometrik ölçümler ile sa�lanan 
veriler, yazarlar�n üretkenli�i, literatürün geli�im oranlar� ile ilgili istatistikler, yazarlar�n ve alan�n 
de�erlendirilmesinde, koleksiyonlar�n yönetiminde kullan�lm��t�r (O’Connor ve Voos, 1981: 9). Bibliyometrik 
analiz temelde sa�lanan verilerin faaliyet ya da ili�kisel olmalar�na dayanarak iki kategoriye ayr�lm��t�r. 
Faaliyet göstergeleri ara�t�rma çabalar�n�n etki gücünü ortaya ç�karmakta iken, ili�kisel göstergeler farkl� 
ara�t�rma alanlar�ndaki farkl� ara�t�rmac�lar aras�ndaki etkile�imi ve ba�lant�lar� izlemektedir (Ramos-
Rodriguez ve Ruiz-Navarro, 2004:  983). 
 

Ara�t�rman�n Amac� 
 Bibliyometrik ara�t�rmalar�n amac� yay�nlar�n ya da bilimsel bir disiplinin belirli özelliklerinin analiz 
edilerek bilimsel ileti�im ve yay�nc�l��a ili�kin çe�itli bulgular�n elde edilmesidir. White ve McCain (1998) bu 
amac�, disiplinin geli�imini, dikiz aynas�ndan görünenlere odaklanarak tan�mlamaya çal��ma olarak 
tan�mlam��lard�r. Bibliyometrik yöntemde, özellikle akademik bir alanda yap�lm�� çal��malar�n belirli özellikleri 
analiz edilerek (y�llar itibar�yla yay�nlanan bilimsel eser say�s�, eserlerin yazar say�s�, katk� yapan kurumlar, 
at�f analizleri gibi) bilimsel ileti�ime ili�kin çe�itli bulgular ortaya konmaktad�r. Bu noktadan hareket ederek 
çal��man�n amac�n�, Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongresi bildiri kitaplar�nda yer alan bildirilerin 
a�a��daki ana ba�l�klar kapsam�nda analizi olu�turmaktad�r: 

� Y�llar itibar�yla kongrelere sunulan bildiri say� ve profilleri, 
� Kongrelere katk� veren yazar ve kurumlar�n tespiti, 
� Bildirilerin teorik ya da ampirik ayr�mlar�, 
� Bildirilerin kaynakça yap�lar�. 

 
Ara�t�rman�n Yöntemi 
Bibliyometri terimi Pritchard (1969) taraf�ndan, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve 

di�er ileti�im araçlar�na uygulanmas� biçiminde tan�mlanm��t�r (Bakri ve Willett, 2008: 104). Bibliyometrinin 
kapsam� bir literatürdeki ili�kilerin (at�f analizleri gibi) ya da literatürün kendisinin tan�mlanmas�d�r (O’Connor 
ve Voos, 1981: 10). Bibliyometri içinde kendine yer bulan at�f analizi çal��malar� ile de en s�k kullan�lan 
kaynaklar belirlenmekte, belli bir alanla ilgili literatürdeki ya�lanma h�z� saptanmakta ve disiplinlere ili�kin 
çekirdek dergi koleksiyonu olu�turulmas�na olanak sa�layacak bilgiler elde edilmektedir. At�f analizi 
ara�t�rmalar�nda elde edilen bulgular, çal��ma yap�lan alana ili�kin hem bilimsel ara�t�rma etkinliklerinin 
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de�erlendirilmesinde hem de kütüphane koleksiyonlar�n�n geli�tirilmesinde kullan�labilmekte ve ayn� 
zamanda tek ba��na bir yay�n�n de�erlendirmede de yararlan�lmaktad�r (Al ve Co�tur, 2007: 144).  
 Bilimsel bir disiplin, belirli bir olgunlu�a eri�ti�inde, bu disiplinde çal��malar�n� gerçekle�tiren 
akademisyenlerin dikkatlerini, ilgili disiplinde ortaya konan literatüre çevirmeleri yayg�nl�k kazanm�� bir 
uygulamad�r. Bu uygulama sayesinde akademik disiplinin mevcut durumu hakk�nda genel bir yarg�ya 
ula��labilir (Ramos-Rodriguez ve Ruiz-Navarro, 2004:  981; Teichert ve Shehu, 2010: 49).  

Son y�llarda bibliyometri ba�ar�l� bir �ekilde farkl� i�letme biliminin alt dallar�n�n analizinde 
kullan�lm��t�r (Teichert ve Shehu, 2010: 50). Tahai ve Meyer (1999) yönetim alan�nda en etkin akademik 
dergiyi saptamak, Ponzi (2002) “Bilgi Yönetimi” alan�n�n entelektüel yap�s�n� ve disiplinleraras� yay�l�m�n� 
incelemek için bibliyometrik yönteme ba�vurmu�lard�r. Etemad (2004) elektronik ticaret alan�ndaki 
çal��malar�, Acedo ve  Casillas (2005) uluslararas� yönetim alan�n�, Pilkington ve Teichert (2006) teknoloji 
yönetimi, Lee ve di�erleri (2010) ise karar teorisi literatürünü, bibliyometrik analiz ile incelemi�lerdir.  

Tonta ve Al (2008) çal��malar�nda Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyas� 1923-1999  adl� 
kaynakta yer alan yakla��k 518.000 Türkçe makalenin dergilere da��l�m�n�n Bradford Yasas�na uyup 
uymad��� test etmi�lerdir. Yozgat ve Kartaltepe (2009) “Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi” bildiri 
kitaplar�nda “Örgüt Teorisi” ve “Örgütsel Davran��” alanlar�nda sunulan bildirilerin bibliyometrik analizini 
gerçekle�tirmi�lerdir.  
 

Ara�t�rma Bulgular�  
 Kongrelerde Sunulan Bildirilerin Profilleri 

Üçüncü kongreden itibaren uluslararas� nitelik kazanan ve �lki 2004 y�l�nda “Ulusal Sivil Toplum 
Kurulu�lar� Kongresi” ba�l��� alt�nda gerçekle�tirilen alt� kongrenin kongre temalar� ve bildiri say�lar� ile ilgili 
veriler a�a��daki tabloda verilmi�tir.  
 

Tablo 1: Kongre Temalar� Ve Sunulan Bildiri Say�lar� 
Bildiri Say�lar� Kongre Temalar� N %
1. STK Kongresi Sivil Toplum Kurulu�lar� 58 13 
2. STK Kongresi Küresel E�itlik 51 11 
3. STK Kongresi STK-Özel Sektör-Devlet Etkile�imi 79 17 
4. STK Kongresi Küresel Yoksulluk 84 18 
5. STK Kongresi Küresel Bar�� 112 24 
6. STK Kongresi Sosyal Giri�imcilik 79 17 
Toplam 463 100

 
 Alt� kongrede toplam 463 bildiri sunulmu�tur. �lk kongrelerde sivil toplum kavram ve konsepti kongre 
temalar�na ta��nm��,  STK’lar�n küresel problemlerin çözümüne yönelik aktif olarak ön planda yer ald�klar� 
alanlar kongre temalar� olarak i�lenmi�tir. Son y�llarda öne ç�kan sosyal giri�imcilik kavram� da alt�nc� 
kongrenin temas� olarak sunulmu�tur.  2004-2009 y�llar� aras�nda gerçekle�tirilen kongrelerde sunulan bildiri 
say�s� ele al�nd���nda tüm kongreler aras�nda 5. Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongresi %24 ile en 
yüksek orana sahiptir. 
 

�ekil 1: Kongrelere Sunulan Bildiri Say�lar� 

 
A�a��daki tablodan da görülebilece�i gibi 6 kongrede sunulan bildirilerin %91’i (420 bildiri) Türkçe, 

%9’u yabanc� dildedir. Yabanc� dilde bildiri oran�n�n en yüksek oldu�u kongre 4. STK Kongresi’dir. Poster 
bildirilerin tamam� yurtiçi kurumlardan sunuldu�u için Türkçe kategorisinde de�erlendirilmi�tir. Alt�nc� 
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kongrede en yüksek poster bildir kat�l�m� gerçekle�mi�tir. Bu kapsamda akademisyenlerin poster bildiri 
sunumunu benimsemeye ba�lad�klar� söylenebilir. Kongrelere sunulan bildiri say�s� üçüncü kongreden 
itibaren giderek artm�� ve be�inci kongrede 112 bildiri ile tavan yapm��t�r. 

 
Tablo 2: Kongrelerde Yer Alan Bildirilerin Profili 

Bildirilerin Profili Türkçe Bildiri �ngilizce Bildiri Poster Bildiri Toplam
 N % N % N % N
1. STK Kongresi 56 96,55 2 3,45 0 0 58 
2. STK Kongresi 50 98,04 0 0 1 1,96 51 
3. STK Kongresi 69 87,34 10 12,66 0 0 79 
4. STK Kongresi 73 86,90 11 13,10 0 0 84 
5. STK Kongresi 97 86,61 13 11,60 2 1,79 112 
6. STK Kongresi 67 84,81 7 8,86 5 6,33 79 
Toplam 412 %89 43 %9 8 %2 463 

 
   Tablo 3: Yabanc� Dilde Sunulan Bildirilerin Profili 

�ngilizce Bildiri Yurtiçi Kurumlardan Kat�l�m Yurtd��� Kurumlardan Kat�l�m
 T.C. Uyruklu Yabanc� Uyruklu Yabanc� Uyruklu T.C. Uyruklu 
1. STK Kongresi  - - 2 - 
2. STK Kongresi - - - - 
3. STK Kongresi 5 - 5 - 
4. STK Kongresi 6 - 4 1 
5. STK Kongresi 8 2 2 1 
6. STK Kongresi 4 - 2 1 
Toplam 23 2 15 3 
Kongrelere sunulan 43 yabanc� dildeki bildirinin tamam� �ngilizcedir ve bu 43 bildirinin 25’i yurtiçi 

kurumlardan sunulmu�tur. Bu 25 bildiriden 2’si yurtiçi kurumlardan sunulmakla birlikte yazarlar� yabanc� 
uyrukludur. Geriye kalan 18 bildiri ise yurtd��� kurumlardan sunulmu�tur. Bu 18 bildiriden 3’ü Pennsylvania 
State Üniversitesinden gelmi�tir ve yazar Türk men�elidir. 
 

Tablo 4: Yabanc� Dilde Bildiri ile Kongrelere Kat�lan Yurtiçi Kurumlar�n  Kongrelere Da��l�m� 
Kurumlar 3. 4. 5. 6. 
Afyon Kocatepe Üniv.    * 
Ankara Üniv. *    
At�l�m Üniv.   *  
Celal Bayar Üniv.  *   
ÇOMÜ  * * * 
D.E. Üniv.   *  
F�rat Üniv.   *  
�nönü Üniv.  * *  
�stanbul Üniv.   *  
�stanbul Ticaret Üniv. *    
�zmir Ekonomi Üniv.    * 
Mu�la Üniv.   *  
ODTÜ  *   
Okan Üniv. *    
Beykent Üniv. + Kadir Has Üniv    * 
�stanbul Ticaret Üniv.+  ÇOMÜ *    
Pamukkale Üniv. +  �stanbul Üniv. *    
Sakarya Üniv. + TRT  *   
Trakya Üniv. + Hacettepe Üniv.  *   
TUB�TAK   *  
YERKAL   *  
Belirtilmemi�   *  
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Tablo 5: Kongrelere Yurtd���ndan Kat�lan Kurumlar�n Da��l�m� 
Kurumlar 1.  3. 4. 5. 6. 
University of Minnesota ABD *     
Minnesota Council of Nonprofits ABD *     
Penn State University ABD   * * * 
University of Washington ABD  *    
Concern Worldwide Banglade�  *    
Silesian University Çek Cumhuriyeti  *    
International Leadership and Management 
Alliance Hindistan 

  *   

Hope College Hollanda   *    
University of Birmingham �ngiltere   *   
University of Sussex �ngiltere    *  
Kyrgyz National University K�rgizistan   *   
University of Economics in Bratislava Slovakya  *  *  
Aristotle University of Thessaloniki Yunanistan   *   
Deakin University + Texas Christian University  
Avusturalya + ABD 

    * 

Cambridge International College + Plymouth 
Business School  �ngiltere 

    * 

 
Kongrelere yabanc� dilde bildiri sunarak yurtd���ndan kat�l�m sa�layan 17 kurum incelendi�inde en 

yüksek kat�l�m�n Amerika Birle�ik Devletleri’nden -5 farkl� kurum, 7 bildiri ile- oldu�u görülmektedir. Onu 
�ngiltere -4 farkl� kurum, 3 bildiri ile-  izlemektedir.  

 
Bildiri Yazarlar�n�n Analizi 
 

Tablo 6: Kongrelerde Bildiri Ba��na Dü�en Yazar Say�s� 
 Bildiri Say�s� Yazar Say�s� Bildiri Ba��nda Dü�en 

Yazar Say�s� 
 N N 
1. STK Kongresi 58 102 1,76 
2. STK Kongresi 51 83 1,63 
3. STK Kongresi 79 154 1,95 
4. STK Kongresi 84 153 1,82 
5. STK Kongresi 112 180 1,61 
6. STK Kongresi 79 129 1,63 
Toplam 463 801 1,73 

 
 Gerçekle�tirilen 6 kongreye 801 yazar taraf�ndan 463 bildiri sunulmu�tur. Yazar ve bildiri say�lar� 
verilerine göre 5. STK Kongresi en bireysel, 3.STK Kongresi ise en kolektif düzeyde kat�l�m�n 
gerçekle�tirildi�i kongreler olmaktad�r.  
 

�ekil 2: Kongrelerde Bildiri Ba��na Dü�en Yazar Say�lar� 
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Tablo 7: Kongrelerde Sunulan Bildirilerde Yazar Yo�unlu�u 
 1 yazarl� 2 yazarl� 3 yazarl� 4 yazarl� 5 ve üstü 
 N % N % N % N % N % 
1. STK Kongresi  30 51,72 19 32,76 5 8,62 3 5,17 1 1,72 
2. STK Kongresi 28 54,90 16 31,37 5 9,80 2 3,92 0 0 
3. STK Kongresi 33 41,77 36 45,57 6 7,59 1 1,27 3 3,80 
4. STK Kongresi 35 41,67 32 38,10 15 17,86 1 1,19 1 1,19 
5. STK Kongresi 64 57,14 32 28,57 12 10,71 4 3,57 0 0 
6. STK Kongresi 39 49,37 31 39,24 8 10,13 1 1,27 0 0 
Toplam 229 49,46 166 35,85 51 11,02 12 2,59 5 1,08 
 
 Yazar yo�unlu�u aç�s�ndan kongreler incelendi�inde tek yazarl� bildiri oran�n�n en yüksek oldu�u 
kongre 5.STK Kongresi’dir. �ki yazarl� bildiri oran�n�n en yüksek oldu�u kongre 3. STK Kongresi iken, üç 
yazarl� bildiriler 4. STK Kongresi’nde en çok gözlemlenmi�tir. Dört yazarl� bildiriler en çok 1. STK 
Kongresi’nde yer alm��t�r. Be� ve üzerinde yazar say�s�na sahip bildiriler ise tüm kongrelerde oldukça az 
tercih edilen model olmaktad�r. Tablodan da görülebilece�i üzere yazar say�s� art�kça çok yazarl� bildiri 
oranlar� da dü�mektedir. Bulgulara dayanarak tek yazarl� çal��malar�n neredeyse tüm bildirilerin yar�s�n� 
olu�turdu�u söylenebilir. Tek ya da iki yazarl� bildiriler ise tüm kongrelerde sunulan bildirilerin yakla��k 
%85’ini olu�turmaktad�r. 
  

�ekil 3: Yazar Yo�unlu�unun Tüm Kongrelerde Yüzdelik Da��l�m� 

 
 

Tablo 8: Yazarlar�n Men�ei  
Yazarlar�n Men�ei
 

Yazar Say�s� Türk Yazar Yabanc� Yazar 

 N N % N %
1. STK Kongresi 102 100 98,04 2 1,96 
2. STK Kongresi 83 83 100 0 0 
3. STK Kongresi 154 142 92,21 12 7,79 
4. STK Kongresi 153 149 97,39 4 2,61 
5. STK Kongresi 180 175 97,22 5 2,78 
6. STK Kongresi 129 125 96,90 4 3,10 
Toplam 801 774 96,63 27 3,37 

 
Alt� kongreye toplam 801 yazar tek ba��na ya da ba�ka yazarlarla ortak olarak bildiri sunmu�tur. Bu 

yazarlar�n 774’ü yurtiçi, 27’si yurtd��� men�elidir.  
Kongrelere kat�lan yazarlar�n yakla��k %77’si akademisyendir. Lisans, yüksek lisans ve doktora 

ö�rencilerinin oran� %2’dir. Kongre bildiri kitaplar�nda yazarlar�n mesleklerinin belirtilmedi�i 143 yazar 
bulunmaktad�r. Yukar�daki tabloda di�er ba�l��� alt�nda s�n�fland�r�lan kat�l�mc�lar ise 17 ki�idir ve mimar, 
mühendis, avukat, ara�t�rmac� gibi mesleklere sahiptirler. 
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Tablo 9: Kongrelere Kat�lan Yazarlar�n Meslek Da��l�mlar� 
 Akademisyen Belirtilmemi� Yüksek 

Lisans 
Ö�rencisi 

Ö�renci Doktora 
Ö�rencisi 

Uzman Di�er T 

 N % N % N % N % N % N % N % N 
1. STK 
Kongresi 

84 84,85 0 0 4 4,04 3 3,03 0 0 1 1,01 7 7,07 99 

2. STK 
Kongresi 

60 69,77 20 23,26 0 0 2 2,33 1 1,16 0 0 3 3,49 86 

3. STK 
Kongresi 

103 62,80 60 36,59 0 0 0 0 1 0,61 0 0 0 0 164 

4. STK 
Kongresi 

118 75,64 30 19,23 2 1,28 0 0 2 1,28 0 0 4 2,56 156 

5. STK 
Kongresi 

152 85,88 20 11,30 1 0,56 0 0 1 0,56 0 0 3 1,69 177 

6. STK 
Kongresi 

102 85,71 13 10,92 0 0 0 0 0 0 4 3,36 0 0 119 

Toplam 619 77,28 143 17,85 7 0,87 5 0,62 5 0,62 5 0,62 17 2,12 801 
 

�ekil 4: Kongelere Kat�lan Akademisyenlerin Ünvan Da��l�m� 

 
 

Kongrelere kat�lan akademisyenlerin (619 ki�i) ünvanlar� incelenecek olursa en yo�un kat�l�m� 
yakla��k %40 oran� ile yard�mc� doçentler gerçekle�tirmi�tir. Onlar� s�ras�yla %28 ile ara�t�rma görevlileri,%13 
ile  ö�retim görevlileri, %8 ile doktor ve %7 ile doçent ünvan�na sahip akademisyenler  izlemektedir.  
Akademisyen kat�l�mc�lar�n %50’si yard�mc� doçent, doçent ve profesör ünvanlar�na sahiptir. Ö�retim 
üyelerinin oran�n�n en yüksek oldu�u kongre 6.STK Kongresi‘dir. Bu veri kongrelerin prestijinin zaman 
içerisinde giderek art��� yönünde yorumlanabilir.  

 
Kurumsal Katk�lar 
 

Tablo 10: Kurum Ba��nda Dü�en Bildiri Yo�unlu�u 
Kurum Say�s� Toplam Bildiri Say�s�

 N % N 
1. STK Kongresi 66 1,14 58 
2. STK Kongresi 56 1,10 51 
3. STK Kongresi 90 1,14 79 
4. STK Kongresi 104 1,24 84 
5. STK Kongresi 115 1,03 112 
6. STK Kongresi 96 1,22 79 
Toplam 527 1,14 463
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 Kongrelere 463 bildiri ile 527 kurum kat�lm��t�r. Ortalama her bir kurum 1,14 bildiri sunmu�tur. 
Kongrelere bildiri ile kat�lan yazarlar�n kurumlar� incelendi�inde kurum yo�unlu�u en yüksek olan kongrenin 
84 bildiri, 104 kurum ile  4.STK Kongresi oldu�u görülmü�tür.  
 

�ekil 5: Kurumlar�n Sunduklar� Bildiri Yo�unlu�unun Kongreler �çerisindeki E�ilimi 

 
 

Tablo 11: Kurum Ba��na Dü�en Yazar Say�s� 
 Kurum Say�s� Yazar Say�s�
 N % N
1. STK Kongresi 66 1,55 102 
2. STK Kongresi 56 1,48 83 
3. STK Kongresi 90 1,71 154 
4. STK Kongresi 104 1,47 153 
5. STK Kongresi 115 1,57 180 
6. STK Kongresi 96 1,34 129 
Toplam 527 1,52 801

 
 Kongrelere toplam 801 yazar, 527 kurumdan kat�lm��t�r. Her bir kurum ortalama 1,5 yazar ile 
kongrelere bildiri sunmu�tur.   
 

�ekil 6: Kurum Ba��na Dü�en Yazar Yo�unlu�u 
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Kongrelere bildiri sunan yazarlar�n kurumlar� incelendi�inde, yazar eksenli kurumsal katk�lar ile ilgili 
verilere ula��labilir. Bu kapsamda bildiri say�s� bir kenara b�rak�larak yazar düzeyinde kurumlar�n kongrelere 
verdikleri katk�larla ilgili bulgular a�a��daki tablodaki gibidir:  
 
Tablo 12: Kongrelere Katk� Sa�layan �lk 10 Üniversitenin Yazar Say�lar� (Yazar Eksenli) 
 1. STK 

Kongresi  
2. STK
Kongresi 

3. STK 
Kongresi 

4. STK 
Kongresi 

5. STK 
Kongresi 

6. STK
Kongresi 

Toplam 

ÇOMÜ 29 14 26 34 25 35 163 
Kocaeli Üniversitesi 13 12 10 1 6 3 45 
Sakarya Üniversitesi 12 9 8 4 2 1 36 
Inönü Üniversitesi 0 0 2 7 8 8 25 
Adnan Menderes Üniversitesi 2 1 10 6 3 4 26 
Kafkas Üniversitesi 0 2 0 5 4 10 21 
Dumlup�nar Üniversitesi 1 1 2 5 7 4 20 
Ege Üniversitesi 7 1 0 8 3 3 22 
Selçuk Üniversitesi 16 2 3 0 1 1 23 
Gazi Üniversitesi 0 7 5 0 3 2 17 

 
�ekil 7: Kongrelere Katk� Sa�layan Ilk 10 Üniversitenin Yazar Da��l�mlar� 

 
 

Her bir kurumdan kaç yazar�n kongrelere bildiri ile kat�ld��� ile ilgili bulgular incelendi�inde, en yüksek 
katk�n�n ev sahibi ÇOMÜ taraf�ndan gerçekle�tirildi�i görülmü�tür. Yazar say�s� bak�m�ndan kongrelere en 
çok katk� ÇOMÜ’den gelmi�tir. Onu s�ras�yla Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi izlemektedir.   
 

�ekil 8: Teorik ve Ampirik Bildirilerin Say�s� 

 
 

 Kongrelere sunulan bildiriler teorik ve ampirik olmak üzere s�n�fland�r�l�rsa 463 bildirinin %72’sinin 
teorik, %28’inin ampirik oldu�u bulgulara dayanarak söylenebilir.  En çok görgül çal��ma 6. Kongrede 
gerçekle�tirilmi� iken en az görgül çal��ma 5.STK Kongresi’nde yer alm��t�r. Teorik bildirilerde literatür 
incelemesi, derleme gibi çal��malar yo�unlukla gözlemlenmekte iken mevcut teori ve yakla��mlara katk� 
veren ya da geni�leten çal��malar�n say�s� azd�r. Ampirik bildirilerin ise ço�unlu�u vaka takdimi, örnek olay, 
proje sunumu gibi çal��malard�r. A�a��daki tabloda ampirik çal��malar s�n�fland�r�lm��t�r:  
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Tablo 13: Ampirik Bildirilerin Veri Toplama Yöntemleri 
 Örnek Olay, Vaka 

Sunumu, Proje Sunumu, 
STK Uygulama Örnekleri 

Anket Mülakat Di�er Toplam 

 N N N N  
1. STK Kongresi  8 10,13 6 15,38 - - 14 
2. STK Kongresi 10 12,66 4 10,26 1 1Mülakat+Gözlem  16 
3. STK Kongresi 19 24,05 7 17,95 1 

 
1Mülakat+ Belge Taramas�  
1 Veri Taban� 

29 

4. STK Kongresi 12 15,19 5 12,82 2 1 Veri Taban� 20 
5. STK Kongresi 6 7,59 11 28,22 1 1 Veri Taban� 19 
6. STK Kongresi 24 30,38 6 15,38  2 1 Veri Taban� 

1 �çerik Analizi 
34 

Toplam  79 100 39 100 9 5 132 
 

Kongrelerde sunulan ampirik bildiriler veri analizi aç�s�ndan incelendi�inde ve vaka takdimi, proje 
sunumu, STK tan�t�m�, frekans analizi haricinde toplam 14 ampirik çal��mada uygulanan veri analizi 
yöntemleri: manova (3.Kongre), logit modelleme, one way anova, lojistik regresyon, uyum analizi, regresyon 
(4.Kongre),  ki kare uyum iyili�i, OLS regresyon, t-testi, en küçük anlaml� fark analizi (5.Kongre), faktör 
analizi, ki kare ve t-testi, binominal logit modelleme, faktör analizi-t-testi-one way anova-tukey testi 
(6.Kongre) olmaktad�r.  

 
Bildirilerin Kaynakça Yap�lar� 
 

 Kongrelere sunulan bildirilerin kaynakça yap�lar� ile ilgili veriler a�a��daki tablolardaki gibidir:  
 

Tablo 14: Türkçe Bildirilerde Bildiri Ba��na Dü�en Kaynak Say�s� 
 Türkçe Bildiri Say�s� Toplam Kaynak Say�s� Bildiri Ba��na Dü�en 

Ortalama Kaynak Say�s� 
 N N  
Toplam 420 9780 23,18 

 
Tablo 15: �ngilizce Bildirilerde Bildiri Ba��na Dü�en Kaynak Say�s� 

 �ngilizce Bildiri 
Say�s� 

Toplam Kaynak Say�s� Bildiri Ba��na Dü�en 
Ortalama Kaynak Say�s� 

 N N
Toplam 43 1025 23,83 

 
Tablo 16: Kongrelere Sunulan Bildirilerin Ortalama Kaynakça Ya�� 

 Kongre Temalar� Ortalama Kaynakça Ya��
1. STK Kongresi   2004 Sivil Toplum Kurulu�lar� 1997 
2. STK Kongresi   2005 Küresel E�itlik 1999 
3. STK Kongresi  2006 STK-Özel Sektör-Devlet 

Etkile�imi 
2000 

4. STK Kongresi  2007 Küresel Yoksulluk 2000 
5. STK Kongresi   2008 Küresel Bar�� 2000 
6. STK Kongresi  2009 Sosyal Giri�imcilik 2002 
Ortalama  1999,6 

 
Kongrelerde sunulan 463 bildiride toplam 10.533 adet kayna�a at�f yap�lm��t�r. Bir bildiride ortalama 

23 at�f gerçekle�tirilmi�tir. En çok kullan�lan kaynak türü di�er olarak kodlanan tez, raporlar, ders notu, 
gazete, bülten gibi yay�nlard�r. Onu s�ras�yla Türkçe kitap ve edit kitaplar, web kaynaklar�, �ngilizce kitap ve 
edit kitaplar, çeviri kitaplar, Türkçe sempozyum ve kongre bildirileri, Türkçe akademik dergiler, �ngilizce 
akademik dergiler ve �ngilizce sempozyum ve kongre bildirileri takip etmektedir. Y�llar itibar�yla kongrelere 
sunulan bildiri say�lar� art�kça kullan�lan kaynak miktar� da art�� göstermi�tir. 
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Tablo 17: Kaynakça Da��l�mlar� 
 Kongre Temalar� Bildiri Say�s� Toplam 

Kaynak 
Say�s� 

Bildiri Ba��na 
Dü�en Ortalama 
Kaynak Miktar� 

1. STK Kongresi   
2004 

Sivil Toplum Kurulu�lar� 58 996 17 

2. STK Kongresi   
2005 

Küresel E�itlik 51 951 19 

3. STK Kongresi  
2006 

STK-Özel Sektör-Devlet 
Etkile�imi 

79 1825 23 

4. STK Kongresi  
2007 

Küresel Yoksulluk 84 2172 26 

5. STK Kongresi   
2008 

Küresel Bar�� 112 2623 23 

6. STK Kongresi  
2009 

Sosyal Giri�imcilik 79 1966 25 

Toplam  463 10.533 23 
 

Sonuç 
Akademik yay�nlarla ilgili bibliyometrik bulgular belirli bir akademik disiplinde ya da etkinlikte bilimsel 

ileti�im sürecinin nas�l gerçekle�ti�inin anla��lmas�nda önemli veriler sa�lamaktad�r. Çal��man�n bulgulara 
dayanarak, alt� y�ld�r gerçekle�tirilen Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongreleri’nin genel yap�s�na ve 
geli�imine ait önemli ipuçlar� vermesi, ara�t�rmadan beklenen katk�lar aras�ndad�r. Bu çerçevede, 
ara�t�rman�n kapsam�nda Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongre Bildiri Kitaplar�’nda yer alan 463 adet 
bildirinin çe�itli faktörler aç�s�ndan analizi ile a�a��daki genel sonuç ve e�ilimler elde edilmi�tir: 
 

� Kongrelere 463 bildiri sunulmu�tur. Bu bildirilerin %90’� Türkçedir. Yabanc� dilde bildiri ile 
gerçekle�tirilen en yüksek kat�l�m 7 farkl� bildiri ve 5 farkl� kurum ile Amerika Birle�ik 
Devletleri’ndendir.  

� Bildiri yazarlar�n�n toplam say�s� 801’dir. Bildiri ba��na ortalama 1,73 yazar dü�mektedir. Yazar 
yo�unlu�u ele al�nd���nda tek yazarl� bildirilerin %50 ile a��rl�kta oldu�u bulgulanm��t�r. Tek yazarl� 
ve iki yazarl� bildirilerin toplam oran� %85’tir. 3 veya daha fazla yazarl� bildiri modeli tercih edilir 
görünmemektedir.  

� Kongrelere kat�lan yazarlar�n %77’si akademisyendir. Akademisyenler aras�nda en yo�un kat�l�m 
%40 oran� ile Yard�mc� Doçent’lerden gelmi�tir. Onlar� %30 ile Ara�t�rma Görevlileri izlemektedir. 
Ö�retim üyesi oran�n�n en yüksek oldu�u kongre 6. Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� 
Kongresi’dir. Ö�retim üye oran� y�llar boyunca giderek yükselmi�tir. Bu bulgu, kongrenin prestijinin 
zaman içerisinde art���n�n göstergesi olarak yorumlanabilir.  

� Kongrelere 463 bildiri ile toplamda 527 kurum kat�lm��t�r. Kurum ba��na ortalama 1,14 bildiri 
dü�mektedir.   
Kongrelere sunulan bildirilerin %72’si teorik, %28’i ampiriktir. Ampirik bildirilerin %60’� vaka takdimi, 

örnek olay, proje sunumudur, geriye kalan %40’l�k kesimde anket, mülakat, gözlem gibi veri toplama 
yöntemleri kullan�lm��t�r. Kongrelerde sunulan ampirik bildirilerde, vaka takdimi, proje sunumu, STK tan�t�m�, 
frekans analizi haricinde %10’unda, faktör analizi, regresyon, lojistik regresyon gibi veri analiz yöntemleri 
kullan�lm��t�r. Yayg�n olarak frekans analizi tercih edilmi�tir.  

� Bildiri ba��na dü�en ortalama kaynak miktar� 23’tür. Kongrelerde en s�k kullan�lan kaynak türü di�er 
olarak kodlanan tez, raporlar, ders notu, gazete, bülten gibi yay�nlard�r. Onu s�ras�yla Türkçe kitap ve 
edit kitaplar, web kaynaklar� izlemektedir. Bu üç kaynak türü tüm kongrelerde kendi aralar�ndaki 
s�ralama de�i�se de en çok at�f yap�lan kaynak s�ralamas�nda ilk üç s�ray� payla�maktad�r.  

� 2010 y�l� verilerine göre ülkemizde toplam 157 üniversite bulunmaktad�r. Bu üniversitelerden kurulu� 
y�l� 2009-2010 olan üniversiteler ç�kar�ld���nda geriye 137 üniversite kalmaktad�r. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin gerçekle�tirmi� oldu�u alt� Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongresi’ne 
toplamda 70 farkl� üniversiteden kat�l�m gerçekle�mi�tir. Bu perspektiften de�erlendirildi�inde 2009 
y�l� sonu itibar�yla Uluslararas� Sivil Toplum Kurulu�lar� Kongresi’ne ülkemiz üniversitelerinden %51 
oran�nda kat�l�m gerçekle�mi�tir. Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Adnan Menderes 
Üniversitesi, Dumlup�nar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi tüm kongrelere bildiri sunan 
üniversitelerdir. Onsekiz  farkl� üniversitenin kat�l�m�yla gerçekle�tirilen birinci kongreden itibaren 
kongreler serisine, ikinci kongrede 10, üçüncü kongrede 14, dördüncü kongrede 14, be�inci 
kongrede 9, alt�nc� kongrede ise 5 farkl� üniversite bildiri ile kat�larak eklenmi�tir.  
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�ekil 9: Üniversitelerden Kongrelere Kat�l�m Gerçekle�tiren �ller 
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S�V�L TOPLUM KAVRAMINA FARKLI YAKLA�IMLAR:  
KLAS�K, MODERN, GÜNCEL VE POSTMODERN SÖYLEMLER*� 

 

Adem PALABIYIK  
Mu� Alparslan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

 
Giri� 
Sivil toplum kavram�, günümüzde devlet (dar anlamda) d���, özerk, ço�unlukla gönüllü toplumsal 

veya ç�kar amaçl� örgütlenmeleri ifade etmek için kullan�lmakla birlikte, asl�nda bu tan�m, eksik ve 
idealle�tirilmi� bir tan�md�r. Frans�zca-Latince kökenli olan “civil” kelimesinin anlam� görgü kurallar�n� iyi bilen 
demek olmakla birlikte medeni, nazik ve kibar anlamlar�n� da ça�r��t�rmaktad�r ve Türkçede “sivil” �eklinde 
telaffuz edilmektedir. Sivil kelimesi terim olarak kullan�ld���nda;”�ehir adab�” “medenilik-bedevi(köylü) 
olmamak”,halk aras�nda ise “askeri olmayan, asker s�n�f�ndan olmayan, üniforma giymemi�” gibi farkl� 
anlamlara gelebilmektedir. Ancak bu kelimenin “toplum” kelimesi ile birle�erek “sivil toplum” �eklinde 
kavrama dönü�mesi baz� toplumsal ve siyasal hareketlere ba�l� olarak gerçekle�mi�tir. Bu ba�lamda on yedi 
ve on sekizinci yüzy�llardan sonra sivil toplum kelimesi ”do�a durumu”ndan “uygarl�k durumu”na geçme 
anlam�nda kullan�ld��� gibi, bir �ehirli gereksinimi olarak hürriyet, hak ve yükümlülükleri ifade eden bir kavram 
olarak da kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Ancak bugün art�k “sivil toplum” kavram� “askeri yönetimden ar�nm�� 
toplum” anlam�nda kullan�lmad��� gibi “asker olmayan toplum” yada “askerli�e kar�� toplum” anlamlar�na da 
gelmemektedir (Do�an,2000:20, Arslan, 2001:27-28, Bolay,1997:7, Hatemi,1997:18’den aktaran; Abay: 
272). 

Sivil toplumun Hobbes’tan Locke’a oradan Hegel’e uzanan ve Hegel’de devlet lehine üst noktaya 
vard�r�lan devlet eksenli diyalekti�in Marx’la k�r�lmaya u�rad��� ama modern Marx’�n ele�tirisi noktas�nda, 
Gramsci’nin as�l k�r�lma oldu�u ileri sürülmektedir. Çünkü Gramsci, sivil toplum/devlet ayr�m�n� metodolojik 
bir ayr�m olarak “tarihsel blok” ad�n� verdi�i organik bütünlük içinde de�erlendirmi�, üst yap�sal alan 
içerisinde bir sivil toplum dü�ünülmesini sa�lam��t�r. Sivil toplum Hegel’in “bürgerlich gesellschaft”�nda ve 
Marx’ta oldu�u gibi üretimin ve ki�isel ç�karlar�n alan� ya da bireylerin üretim sürecinde konumland�klar� yerle 
özde�le�tirmemi�, üstyap�sal alanda dil, kültür, din, e�itim gibi toplumsal ya�am alan�n� sembollerle, -dini- 
geleneklerle anlamland�ran unsurlar�n önemini öne ç�karm��t�r. Fakat, üst yap�sal unsurlar�n öne 
ç�kar�lmas�n� de�erlendirirken, Gramsci’de dar anlamda sivil toplum ile geni� anlamda sivil toplum ya da 
tersinden okursak dar anlamda devlet ile geni� anlamda devlet kavramlar�n�n birbirinden ayr�ld���n� göz 
önünde bulundurmak gerekir (Özalp, 2007: 44). 

 
Sivil Toplum Kavram� ve Geli�imi 
Sivil toplum kavram�, toplulukçu dü�üncenin önemli bir temsilcisi olan Michael Walzer taraf�ndan, 

“bask�dan muaf insan örgütlenme alan� ve ayn� zamanda ili�ki a�� seti” olarak tan�mlanm��t�r (Ha�lak ve 
Gülener, 2006: 7).  Sivil toplum, kamu bilincinin geli�ebildi�i, demokratik kat�l�ma imkân veren ve ileti�ime 
aç�k bir aland�r. Dayan��ma içinde harekete geçmek ve ileti�im kurmak için bir grup insana ihtiyaç vard�r. ��te 
sivil toplumdan, sivil toplum kurulu�lar�na geçi� de bu noktada gerçekle�ir: Sivil toplum, örgütlü toplumdur 
(Gülo�lu ve Es, 2006: 149).  Kavram, farkl� toplumlarda ya�anan tarihsel geli�melere paralel olarak çe�itli 
biçimlerde tan�mlanabilmektedir. Bir toplumda sivil toplumun geli�mesi kültürel bir süreçtir ve �u unsurlar�n 
geli�mesi ile paralellik ta��r: ço�ulculuk, ba��ms�zl�k, dayan��ma, toplumsal bilinçlenme, kat�l�m, e�itim, 
sorumluluk ve yetki devri. En geni� anlam�yla sivil toplum, bireylerin ve gruplar�n devletten kaynaklanmayan 
ve devletçe yönetilmeyen her türlü toplumsal faaliyeti için kolektif bir tan�m haline gelmi�tir (Ulu, 2007: 11). 

Sivil toplum kavram� farkl� zaman süreçlerinde, farkl� toplumlarda farkl� dü�ünürler taraf�ndan de�i�ik 
anlamlar� içerecek bir çerçevesizlikte ya da belirsiz bir s�n�rlama içinde sentezlenebilmektedir. Di�er bir 
deyi�le, sivil toplum kavram�n� aç�klarken tek bir genel kabul görür tan�mlama yapmak yerine, tarihsel 
perspektif içinde ve belirli dü�ünürlerin ortaya koyduklar� dü�ünceler çerçevesinde dönü�ümsel bir sürecin 
ürünü olarak sivil toplum kavram�na yakla�mak daha rasyonel bir yönelim olacakt�r. Bu yakla��m içinde, canl� 
bir organizma gibi fiziksel ve zihinsel olarak sürekli bir süreçsel de�i�imi ya�ayan sivil toplumun 
s�n�rlanamayan s�n�rlar�na da geçi�ken ve dönü�ümsel bir soyut çerçeve çizilebilecektir. Sivil toplumun, 
yukar�da sözü edilen kapsamda, dönü�ümsel yap�s� içinde aç�klanabilmesi için, klasik, modern, güncel ve 
postmodern boyutta yakla��m; konuya hem geçmi�ten gelece�e, hem de özelden genele do�ru 
yo�unla�t�r�lm�� bir derinli�i getirecektir. Geçmi�ten bugüne sivil toplum kavram� da de�i�mi� ve kendisine 
farkl� anlamlar yüklenmi�tir. Ancak sivil toplumu tan�mlarken ortak fikri yans�tan husus, sivil toplumun 
devletten ba��ms�z, kendi iradesi ile hareket eden bir topluluk oldu�udur. Günümüzdeki alg�lan�� �ekline 

                                                 
*� Bu metinde Nezih Metin Özmutaf’�n, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ��letme Anabilim 
Dal�’nda tamamlad��� “Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Misyonlar�n� Gerçekle�tirmede �nsan Kaynaklar�n�n Rolünün Gönüllü 
Yönetimi Yakla��mlar� Ba�lam�nda �ncelenmesi” adl� Doktora Tezi’nin 6-12 sayfalar� aras�ndan yararlan�lm��t�r. 
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bak�ld���nda ortaya, devlet otoritesinden ba��ms�z özerk bir yap�ya sahip, gönüllük esas�na dayanan, kendi 
iradesi ile belirlemi� oldu�u kurallar çerçevesinde i�leyen ve yasal düzene ba�l� sosyal bir hayat alan� 
ç�kmaktad�r (Öztürk, 2003). 

 
Klasik Yakla��m 
Sivil toplum kavram� bat� eksenli bir klasik yakla��m tarz�yla Aristo (.Ö. 384-322) ve Çiçeron (.Ö. 106-

43) referans gösterilerek ortaya konulmaktad�r. Gerek Aristo, gerekse Çiçeron, sivil toplum terimini, hiçbir 
politik (siyasal) toplumu kastetmeden, devleti politik toplumla birbirinin yerine geçebilir bir dü�ünsel 
çerçevede tan�mlam��lard�r (Karlson, 2002: 76-77). Eski Yunan ça��n�n en büyük filozofu Aristo, sekiz ba�l�k 
alt�nda toplanabilen (mant�k, fizik, metafizik, biyoloji, psikoloji, ahlak, siyaset bilimi ve söz sanat�) bir 
ansiklopedi olu�turmu�tur. Bugün, onun sivil topluma yönelik dü�ünceleri, siyaset bilimi alt�nda yer alan 
“Politika” adl� eserinden al�nt� yap�larak ortaya konulmaktad�r (Ero�ul, 1981: 98, 99). Aristo, günümüzdeki 
özel alan kavram�yla tamamen ilgisiz bir çerçevede, kamuya ait kurallar koyan kurall� yönetilen bir topluma 
at�fta bulunarak “politike koinonia (politik topluluk/toplum, politik düzen)” �eklinde ifade etmi�tir. Aristo, bu 
tan�m� içinde medenile�me ya da uygarla�ma fikirlerinin yan� s�ra, özgür e�it haklara sahip bir etik boyuta da 
vurgu yapm��t�r. Burada bir sivil toplum üyeli�i, di�er vatanda�lar için zararl� eylemlerle u�ra�maks�z�n ve 
kanunlara uygun davranma zorunlulu�unda -devletin üyesi- bir vatanda� olmakt� (Karlson, 2002: 99; Kaldor, 
2003: 6). Aristo, politike koinonia’y�, eti�e önem veren bir çizgide, gerçek dostluk �eklinde ifade etti�i 
kamusal dostluk çerçevesinde ortaya koymu�tur. Kamusal dostluk, erdeme, payla�maya, ortak amaçlara ve 
yarara ko�maya yarayan dostluktur. Sonuç olarak bu dostluk di�erlerinin de iyili�ini amaçlar. O, bu ba�lamda 
di�er dostluklar� ise, bireylerin birbirlerine faydal� olmalar�n� sa�layan dostluk (i� arkada�l���, politik yanda�l�k 
gibi) ve birbirinden ho�nut olmadan kurulan dostluk (oyun, içki, dedikodu gibi) �eklinde belirtmi�tir (Sar�bay, 
2003: 15-19). Ayr�ca, “politike koinonia” örgütlenme yetisine sahip homojen bir toplulu�u (köylü topluluklar�n 
da dahil oldu�u) içine alan bir Site Devleti’ni de belirtiyordu (Do�an, 2002: 10-11). Bu ba�lamda Aristo 
toplumu, bütüncül temelde, parçalar�n bütüne zorunlu ba�lant�l� oldu�u bir organizma seklinde betimlemi�tir 
(Bozkurt, 2004:5). Çiçeron ise, “politika koinonia” �eklindeki ifadeyi Latince’ye “societas civilis (sivil toplum)” 
seklinde çevirerek, Aristo ile benzer bir �ekilde, o süreçteki sivil toplumu, sivil kanunlar taraf�ndan yönetilen 
bir kent/�ehir toplumu olarak ifade etmi�tir (Tosun, 2001: 30, Kaldor, 2003: 6-7). Çiçeron’ a göre, insandaki 
en büyük de�er ya da erdem devlete yararl� olmakt�r. Devlet hukukla birlikte do�an�n eseridir. �nsanlar devleti 
ve hukuku ak�llar�yla anlayabilirler. Bu ba�lamda Çiçeron, özgürlük ve otorite aras�ndaki dengeyi 
sa�layabilen bir krall�ktan yana bir tutum sergilemi�tir (Korkmaz, 2002: 3). Köken olarak Yunan ve Roma 
felsefesinin ürünü olan yukar�daki aç�klamalar �����nda, sivil toplumun klasik boyuttaki tan�m� kapsam�nda, 
sivil toplumla devletin bire bir örtü�tü�ü, di�er bir deyi�le ayr�mla�mad��� sonucuna var�labilir. Dolay�s�yla 
klasik boyutta, devletin kar��s�nda ya da paydas� olan özel bir sivil toplum alan� mevcut de�ildir. Hume’nin 
“özgürlük sivil toplumun mükemmelle�mesidir, ancak yine de otoriteyi tam da bu toplumun var olabilmesinin 
esas� olarak anlamak gerekmektedir” görüsü bunu aç�k bir dille ortaya koymaktad�r. On sekizinci yüzy�la 
kadar, bu dü�ünce çerçevesinde oldu�u gibi, tüm siyasi dü�ünürler sivil toplum terimini “mensuplar�n� kendi 
yasalar�n�n nüfusu alt�na sokan, böylelikle de bar��ç� düzeni ve yönetimi sa�lama ba�layan bir siyasal 
birliktelik tipi” ba�lam�nda kullanm��lad�r (Keane, 1994: 47-48’den aktaran; Özmutaf, 2007: 7-8). 

 
Modern Yakla��m 
Modernle�me kavram� de�i�ik �ekillerde tan�mlanmaktad�r. Bu farkl� tan�mlara ra�men geleneksel 

tar�msal üretim ve küçük çapl� el sanatlar�na dayal� dura�an bir yap�dan sanayile�mi�, �ehirle�mi�, 
okuryazarl�k oran�n�n artt���, kitle ileti�im ve ula��m araçlar�n�n geli�ti�i, dinamik bir yap�ya geçi�, 
modernle�me olgusunun ortak özelli�i olarak ele al�nmaktad�r. Hakim özellik ise tar�ma dayal� toplumsal bir 
yap�dan sanayiye dayal� toplumsal bir yap�ya geçi� olarak belirmektedir. Toplumda belirgin bir farkl�la�ma ve 
uzmanla�may� beraberinde getiren modernle�me toplumun eski de�erlerinden soyutlan�p yeniden dizayn 
edilmesi anlam�na gelmektedir (Aslan ve Y�lmaz, 2001: 93). Ki�isel ili�kilerde kar��l�kl� güvensizlik, kadercilik, 
empati, dünya hakk�nda s�n�rl� bilgi ve görü�, ki�isel özellikleri geli�tirme eksikli�i, yenilikçilik eksikli�i, s�n�rl� 
istek, s�n�rl� �eyleri alg�layabilmek, ailecilik, hükümete s�k� ba�l�l�k ve dü�manl�k geleneksel toplum 
de�erlerinin, modern toplum de�erleriyle uyu�mad��� noktalar� i�aret etmektedir. Dolay�s�yla, geleneksel 
yap�dan modernli�e geçi� için gerekli olan etkenlerde, yeni deneylere aç�kl�k, aile ve dini otorite gibi 
geleneksel otorite figürlerinden giderek artan ba��ms�zl�k, ülke i�leri ile siyasal lider, sendikalar gibi modern 
kurum ve konulara artan ilgi, fatalizm ve pasifli�in azalmas�, bilim ve t�bb�n etkinli�ine inanç, ki�inin yüksek 
mevkiler elde etmeye duydu�u h�rs olarak s�ralanabilir (Y�lmaz, 1996: 20). Moderniteye geçi�i belirleyen dört 
devrim, bilimsel, siyasal, kültürel, teknik ve endüstriyel devrimlerdir (Jeanniere, 1994: 16). Geleneksel 
toplumda genellikle ya�la ve tecrübeyle elde edilen ve s�n�rl� olan bilgi modern toplumda yerini teknolojinin 
etkilili�i, bilginin yayg�nl��� ve seri üretimin yap�ld��� bir sürece b�rakm��t�r. 

Modern boyutta sivil toplum kavram� genel olarak, bireyleri sosyal bir anla�ma yapmak için bir araya 
getiren ve bu anla�ma sonucu, yasalar� olan bir yönetim içinde ve o yasalara uyan bir devletin varl���n� 
ortaya koymaktad�r. Bu ba�lamda sivil toplum ve devlet aras�nda bir farkl�l�k do�mu�tur. Devlet ya da 
hükümet ve sivil toplum art�k iki ayr� boyut olarak alg�lanmaya ba�lanm��t�r. Burada sivil toplum devletle 
çeli�mez, ancak despotik yönetimle çeli�ir. Bu ba�lamda, sivil bat� anlay��� da zaten, “siyasi güçlerin 
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sultas�ndan kurtulabilme” temelinde bir hürriyet anlay��� ile örtü�mektedir (Kaldor, 2003: 7; Keane, 1994: 54-
59; Mardin, 1992: 13-16, Yorganc�, 2000’den aktaran; Özmutaf, 2007: 9). Modern boyutta sivil toplum 
kavram�n�n yeniden do�usu, on yedi ve on sekizinci yüzy�lla birlikte iki temel görü� çat�s� alt�nda 
belirlenmi�tir. Birinci görü� sosyal bir anla�ma fikri ve bireysel haklar teorisi kapsam�nda “toplumsal (sosyal) 
sözle�me” kavram� çerçevesindeki teoridir. Toplumsal sözle�me teorisinin önde gelen dü�ünürleri Hobbes, 
Locke, Pain ve Rousseau olarak belirtilebilir. �kinci görü� ise, çat��mac� teori çerçevesinde gerçekle�mi�tir. 
Bu teorinin önde gelen dü�ünürleri; Kant, Hegel, Marks ve Gramsci olarak say�labilir (Abay, t.y.: 273, 
Arslantürk ve Amman, 2001: 444-445’den akratan; Özmutaf, 2007: 9-10). Do�a durumunda ya�arken bir 
sözle�me (toplum sözle�mesi) ile do�a durumundan kurtulup uygarl�k durumuna geçildi�ini varsayan sivil 
toplumun “toplum sözle�mesi” teorilerine dayanan dü�üncesi on sekizinci yüzy�lda ortaya ç�km��t�r. Do�a 
hali, bireyin “ilkel ya�am” pozisyonunda ve “do�as�na” uyan davran��lar� sergileyen bir varl�k olarak alg�lar. 
Do�a hali toplumsal ba�lamlar�n tamam�n� yok sayarken, çeli�kili bir �ekilde gelecekte olu�turulacak olan 
ideal bireysel ili�kileri ortaya koyan ve kurallar� olan bir tavr� sergiler. Daha aç�k bir ifadeyle, “sözle�me 
kuram�na göre, insanlar do�a durumunda barbarl�k ko�ulunda ya�arlarken, kendi aralar�nda yapm�� olduklar� 
bir anla�ma ile güvenliklerinin sa�lanmas� için haklar�n�n tamam�n� ya da baz� haklar�n� ortak bir otoriteye 
devretmi� ve uygarl�k durumuna geçmi�lerdir. Burada, ilk tasar�m mutlak hüküm sahibinin devlet oldu�u, 
ikinci tasar�mda ise, devletin de barbar konuma geçebilece�i perspektifinden iki katl� bir sözle�menin (ilk 
ad�mda uygar toplum, ikinci ad�mda siyasal toplumu olu�turmak) yap�lmas� savunulmu�tur (Güne� ve Güne�, 
2003: 119; Althusser, 1987: 13; Mejuyev, 1987: 45, Tunçay, 2006). Thomas Hobbes (1588-1679), sivil 
toplumla siyasal toplumu ayn� anlamda kullanm��t�r. O devlet ve toplumu ayr� dü�ünmeye yönelten 
realitenin/ko�ullar�n döneminde daha olu�mamas�ndan dolay�, tek bir sözle�me çerçevesinde devleti ve 
toplumu ay�rmadan bütün olarak dü�ünme yolunu seçmi�tir (Do�an, 2002: 59, Abay, t.y.: 273). John Locke 
(1632-1704), mutlak egemen bir güç olarak alg�lanan devleti liberal özgürlükler (s�n�f burjuvazisini 
destekleyici olarak) ba�lam�nda, siyasal ve toplumsal dönü�ümü içine alan bir çerçevede devleti sivil toplum 
içine katarak devleti s�n�rland�rm��, bireysel mülkiyet öncelikli ve belirli sivil haklar� kapsayan bir dü�ünceyi 
ortaya koymu�tur (Ba�kaya, ty. : sy.; Karlson, 2002: 76; Ebenstein, 2001: 225’den aktaran: Özmutaf, 2007: 
9-10). Sivil toplumu siyasal toplumla e� anlaml� kullanan bir ba�ka dü�ünür Locke’un da devlete, do�a 
durumunda var olan haklar�n korunmas� görevini yükledi�ini görürüz (Bobbio, 2003: 92’den aktaran; Özalp, 
2007: 49-50). Locke’un sözle�mesi, liberal anayasal devletin en iyi teorik kayna��d�r. Locke’un kurgulad��� 
do�a durumu rasyonel davranan ve bar�� içinde ya�amaya e�ilimli bireylerden olu�maktad�r. Do�a 
durumunda birbirlerine e�it olan bireyler güçlerini, mallar�n� istedikleri gibi kullanma özgürlüklerine sahip 
olduklar� bir kar��l�kl� ili�ki durumu yaratmaya e�ilim gösterirler (Keane, 1994: 68). Locke’un do�a durumunda 
var oldu�unu söyledi�i mülkiyet hakk�, yaln�zca maddi anlamda mülkiyet hakk� de�il, mülkiyetin maddi 
olmayan k�sm�n� yani ya�am hakk�n� ve özgürlük hakk�n� da içerir. Locke’ta do�a durumu pazar ili�kilerinin 
mülkiyet haklar� çerçevesinde ortaya ç�kt��� bar��ç�l bir durumdur. Zamanla do�a yasalar�na uymayarak 
irrasyonel davranan bireylerin varl��� bu düzeni bozdu�u için insanlar, Hobbes’ta oldu�u gibi bir araya 
gelerek do�a durumunda bireysel olarak sahip olduklar� yarg�lama ve cezaland�rma yetkisini devlete 
yükledikleri bir sözle�me yaparlar. Bu iki yetki ile me�ru �iddet kullanma tekelini verdikleri devlete, bireylerin 
mülkiyetini korunmas� ödevini yüklerler. Locke’un kayg�s�, sözle�me ile me�ru �iddet tekelini elde eden 
siyasal erkin s�n�rland�r�lmas� ve denetlenmesidir. Bu da anayasayla getirilen s�n�rlama ile birlikte hukuksal 
kurumlar�n olu�turulmas�n� gerektirir. Locke, do�a durumunu olumsuzlamam��t�r ama do�a durumunda var 
kabul etti�i haklar�n düzenlenmesi ile tamamlanmas� i�levini devlete yükleyerek, devletin s�n�rland�r�lmas�n� 
öngörse bile, sonuçta devlet ayg�t�n�n varl���n� olumlam��t�r. Locke’un fark�, modern devletin sahip oldu�u 
iktidar�n sivil toplum lehine ne ölçüde ve nas�l s�n�rland�r�laca��n� sorunsal�na almas�d�r (Özalp, 2007: 50). 

 Thomas Pain (1737-1809), Locke’dan ilham alarak sivil toplumda bireysel özgürlük ve do�al 
toplumculu�u ele alm��t�r. En olumlu gereklili�in devlet de�il, sivil toplum oldu�unu savunmu�tur (Karlson, 
2002: 76). Jean Jacques Rousseau (1712-1778), do�a, sivil toplum ve politik toplum üçlemesi içinde, genel 
bir irade kapsam�nda, bireysel iradenin yok olaca�� dolay�s�yla siyasal toplum (devlet) ve sivil toplumun 
ortaya ç�kaca��n� vurgulam��t�r (Abay, 273-274). Çat��mac� teori, devleti ve sivil toplumu ayr�mla�t�ran 
dü�ünce yap�s�n� ortaya ç�karm��t�r. Politik bir bütün olarak tasarlanan sivil toplum, her zaman halkla özde� 
de�ildir ya da ba�ka bir ifade ile genel irade bireylerin iradesinin toplam� de�ildir; ki�isel ç�karlar�ndan 
soyutlanm�� yurtta�lar�n iradesidir. Çünkü “�nsan her zaman kendi iyili�ini ister ama bunun ne oldu�unu her 
zaman kestiremez. Halk hiçbir zaman bozulmaz ama ço�u kez aldat�labilir.”, “gözü ba�l� bir kalabal�k” olan 
halk�n “kendisi her zaman iyilik ister ama kendi ba��na iyili�in nerede oldu�unu göremez her zaman. Genel 
istem her zaman do�rudur ama onu yöneten kafa her zaman ayd�n de�ildir” (Rousseau, 1994: 39, 50, 
145’ten aktaran; Özalp, 2007: 49). Rousseau, içinde ya�ad���, kapitalist ili�kiler a��n�n yerle�meye ba�lad��� 
topluma güvensizlik duymaktad�r. Bu güvensizli�i a�man�n yolu siyasal toplumun (sivil toplum) 
yüceltilmesidir. Bu nedenle, genel irade kavram� dü�ünürün kendisinin niyetlerine ayk�r� sonuçlar 
do�urmu�tur (Cang�zbay, 2003). Bu ba�lamda, kimi dü�ünürler devleti sivil topluma egemen k�larken, kimileri 
de tam z�tt� bir dü�ünsel yönelim çerçevesinde konuya yakla�m��lard�r.  

Kant’a göre, “sivil toplum”, yurtta�lar�n yasamaya kat�ld��� toplum ya da düzendir (Kabasakal, 2008: 
13). Sivil toplum kavram� günümüzdeki anlam�n� büyük ölçüde Hegel’in Alman birli�i olu�turma ideali 
çerçevesinde yazd��� devlet felsefesi üzerine dü�üncelerinde bulmu�tur (Çaha, 1997: 29). G. W. F. Hegel 
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(1770-1831), bireyselcili�in hakim oldu�u liberal bir görüsü ortaya koymu�tur. Hegel, toplumu aile, sivil 
toplum ve devlet �eklinde üç ana boyutta ayr�mla�t�rd�. Ona göre sivil toplum (Bürgerliche Gesellschaft), 
devletten ba��ms�z di�er bir deyi�le piyasa toplumuna has ekonomik ili�kilerin bulundu�u, bu ekonomik 
ili�kilerde çe�itli toplumsal ç�kar gruplar�n�n (bu gruplar özel ya da birbirleriyle ba�lant�l� olabilir) yer ald��� ve 
bir hukuk düzeni içinde ya�ayan bir yap�y� ortaya koymaktad�r. Piyasa ko�ullar�nda ya da pazarda sosyo-
ekonomik gereklilikler belirli rekabet ve çat��may� beraberinde getirmektedir. Hegel’e göre devlet ya da 
siyasal toplum (siyasal devlet), sözü edilen rekabetçi ve çat��mac� sivil toplum ortam�ndaki adaleti, e�itli�i, 
evrensel de�erleri, geneli kapsayan kamu menfaatlerini korumak ve geli�tirmekle yükümlüdür. Hegel 
dü�üncesinde devlet özel alan� ve sivil toplumu bir çerçeve içinde ku�at�r. Ona göre sivil toplum, aile ile 
devlet aras�nda yer alan bir farkl�la�man�n a�amas�n� ifade eder. Hegel’e göre bir bireyin özgürlü�ü ise, onun 
sadece ekonomik özgürlü�ü de�il, ayn� zamanda kurumsal yasam ve yasa bilinci arac�l���yla daha fazla 
üniversal özgürlük beklentisinin yan� s�ra etik bir yap�y� kapsar (�aylan, 1995: sy.; Azakl�, 1996: 52-57; 
Tosun, 2001: 38, Karlson, 2002: 77; Peddle, 2002: sy’den aktaran, Özmutaf, 2007: 10-11). Karl Marx (1818-
1883), Hegel’in görüsüne geni� bir �ekilde adapte olmu�tur. Ancak, Marx’a göre devlet ve sivil toplum 
tamamen ayr�d�r. Di�er bir deyi�le, ona göre devlet sivil toplumu ku�atan yar� Tanr�sal bir yap� de�ildir, 
toplumu düzenleme ve toplumdaki çat��malar� uzla�t�rma i�levi üstlenmez. Aksine, devleti sivil toplumun bir 
arac� olarak ortaya koymaktad�r. Marx’a göre toplum “üretim araçlar�” ve “üretim ili�kileri”ni kapsayan alt yap� 
ve “kültür, din, dil, devlet, örf, adet” gibi unsurlar� kapsayan üst yap�dan olu�maktad�r ve maddi yasam 
çerçevesinde olan alt yap� üst yap�y� belirler. Di�er bir ifadeyle, insanlar�n maddi ya�amlar� bilinçlerini 
belirlemektedir. Ona göre, gerek önceki toplumlarda gerekse feodalizm sisteminin içinden ç�kan ça�da� 
burjuva cemiyetinde olsun çat��malar�n tamam� s�n�f çat��mas� �eklinde ortaya ç�k��t�r. Marx’a göre, onun 
döneminde bu çat��malar daha da karma��k ve güçlü hale gelerek, toplumda birbirine kar�� duran iki s�n�f� 
“Burjuvazi ve Proletarya” ortaya ç�karm��t�r. O, burjuvazinin bütün hürriyetleri vicdans�z ve bencil ticaret 
hürriyeti ile de�i�tiren yakla��m�n�, burjuvaziye kars� olan di�er s�n�flar içinde yer alan ve gerçek bir devrimci 
s�n�f ve zincirinden ba�ka kaybedecek bir �eyi kalmad���nda (zenginin daha zenginle�ti�i ya da fakirin daha 
fakirle�ti�i bir ortam� kast ederek) eyleme geçecek olan proletarya s�n�f� ile ortadan kald�rmay� ve yeni bir 
olu�umu meydana getirme görüsünü savunmaktad�r. Di�er bir deyi�le, Marx görü�ünü, -ça�da� devlete göre 
ele�tirisel olan- sivil toplum ve devlet aras�ndaki gergin durumun gelecekte s�n�f toplumunun sivil toplumda 
kaybolu�u ve her nas�lsa politik alanda birle�mesi olarak ortaya koymaktad�r. (Savran, 1987: sy.; Karlson, 
2002: 77; Arslantürk ve Amman, 2001: 91-95, Bozkurt, 2004: 36-38’den aktaran; Özmutaf, 2007: 11). 
Marx’�n sözünü etti�i ba�lamda ise devlet toplumla organik bir ba�a sahip olup ki�isel ç�karlar�n 
�ekillendirdi�i geçici bir ayg�tt�r (Mardin, 1992: 14). �kincisi, sivil toplumun anatomisi ekonomi politikte 
aranmal�d�r. Marx, Önceki tüm tarihsel a�amalarda mevcut üretici güçler taraf�ndan belirlenen ve sonuçta 
kar��l�k olarak bunlar� belirleyen ili�kilerin bütünü sivil toplumdur diyerek, tarihi, devletlerin ve prenslerin 
eylem alan� ile s�n�rlamak yerine, üretici güçlerin geli�iminin belli bir a�amas�nda bireylerin bütün maddi 
ili�kilerini (meta üretimi ve mübadele) kapsayan sivil toplumla aç�klar (Aktaran Keane, 1995: 301’den 
aktaran; Özalp, 2007: 51-52). Böylece, minimum, anayasal, demokratik devlet ama bir �ekilde devlet içeren 
modellerin yerine, devlet/sivil toplum ayr�m�n� geçici gören, devleti yabanc�la�m�� toplumsal iktidar olarak 
alg�layarak, bu yabanc�la�may� ortadan kald�rma mücadelesi sonunda yok olacak bir ayg�t olarak öngören 
yeni bir model tasar�mlar. Sanayile�mi� toplumun ba��ml� unsuru olan proletaryan�n üretim araçlar�n�n özel 
mülkiyetini kald�rmas� yoluyla istikrarl� ve uyumlu bir düzende öz bilinçli bir örgütlenme hem otoriteyi hem 
devleti gereksiz k�lacakt�r. Marx’�n sivil toplum anlay���, altyap� ile üst yap�n�n kar��l�kl� ili�kilerine dayal� ama 
ilk kez, yap�y� vurgulad��� için liberal gelene�in bir k�r�lma noktas�d�r (Özalp, 2007: 52).  

 Antonio Gramsci (1891-1937), �talya’da hapis ya�am� çerçevesindeki hayat�nda, dü�üncelerini hem 
Hegel, hem de Marx’dan etkilemi� bir boyutta ortaya koymu�tur. O, Hegel gibi devleti sivil toplumu kapsay�c� 
�ekilde ifade etmi�tir. Ancak, Hegel gibi devleti total ç�karlar� savunan bir baki kurumdan farkl� olarak üretim, 
kültürel ve siyasal hegemonyay� elinde bulunduran bir grubun ç�kar�n� savunur seklinde ifade etmi�tir. Devlet 
hegemonyay� korumak için sert davranabilirken, sivil toplum hegemonyan�n ikna boyutu içinde yer 
almaktad�r. Ayr�ca Gramsci, sivil toplumu da sadece ekonomik bir ç�kar alan� de�il, Hegel gibi hukuksal ve 
etik ö�eleri içeren bir alan olarak ifade etmi�tir. Ona göre, sivil toplum devletin kaplad��� politik toplumu içine 
al�p onu kendi yönünde dönü�türece�i ve bunun da entelektüeller vas�tas�yla yap�laca��n� varsaymaktad�r 
(Çaha, 2000: 38-40.; Do�an, 2002: 216-223; Belge, t.y.: sy., Arslan, 2001: 56-57’den aktaran; Özmutaf, 
2007: 11-12). Gramsci’de ise devlet, Marx’ta oldu�u gibi, evrensel olan� de�il fakat bir ayg�t olarak tikel 
ç�karlar� temsil etmektedir. Toplumun üzerinde egemenlik süren ayr� ve üst düzeyde bir olu�um olmayan, 
toplumca ko�ullanm�� ve ona ba��ml�la�m��, toplumsal dönü�ümle birlikte zorunlu biçimde ortadan kalkacak, 
geçici bir kurumdur. Kendisini, bütün toplumu kendi kültür ve ekonomi düzeyine özümleyebilen burjuva, 
devletin i�levini de de�i�tirmi�tir. Toplumu özümseme yetene�ine sahip oldu�unu iddia eden ve ayn� 
zamanda, gerçekten böyle bir süreci aç�klayabilen bir s�n�f, hukuk ve devlet anlay���n� mükemmelle�tirebilir 
ve böylece, devletin ve hukukun sivil toplum taraf�ndan özümsenebilece�ini onlar�n fonksiyonlar�n� 
yitirdiklerinden dolay� faydas�z olabilece�ini dü�ünerek devletin ve hukukun sonunu tasarlayabilir 
(Gramsci,1977: 260’dan aktaran; Özalp, 2007: 53-54). Devletle ilgili bu görü�lerini göz önünde tutarak, 
Gramsci’nin sivil toplumu aç�klamakta kulland��� modellerin her birini kendi ba��na ele al�p birbirinden kopuk 
olarak incelemek yerine her birini bu son u�ra�a do�ru giden u�raklar olarak almak, �u iki sonucu göz 
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önünde bulundurmay� sa�layacakt�r: Gerçekte, sivil toplum ve devlet bir ve ayn� �eydir; sivil toplum, kendi 
kabu�unu olu�turan devleti özümseyecektir. Modelde kullan�lan kavramlardan politik toplum, egemenlik, 
tahakküm, diktatörlük, hükümet kavramlar�n� içermektedir. Sivil toplum ise, hegemonya, r�za, entelektüel 
moral alan�n� ve özel kurumlar� kapsamaktad�r. Gramsci, ilk modelde sivil toplum /devlet ikili�ine, üstyap� 
içerisinde yer vermi�tir. Burada sivil toplum, egemenlik ili�kilerinin r�za dayana��n� olu�turmaktad�r. Devlet ise 
politik toplumla özde�le�tirilerek, politik toplumun içerdi�i ö�elerle bir tutulmu�tur. �lk modelde söz konusu 
olan bu ikilikte hem sivil toplum hem devlet dar anlam�yla kullan�larak, hükümet ayg�t� olarak devletin 
kar��s�na, yönetici s�n�f�n hegemonya ayg�t� olarak sivil toplum ç�kar�lm��t�r. Dar anlam�yla ele al�nd���nda 
sivil toplum, genellikle özel organizmalar�n yer ald��� aland�r. Bu aç�dan yaln�zca siyasal partileri ya da bas�n 
gibi kurumlar� de�il, ayn� zamanda ekonomiyi ve aileyi de bar�nd�r�r. Öyleyse, bu modelde sivil toplum, 
ekonomik yap� ile devlet aras�nda kal�r, ancak yine de 18. yy. dü�üncesinden farkl� olarak bu ayr�m, 
görünürde bir ayr�mken bile sivil toplum-siyasal toplum, yap�-üstyap� aras�nda var olan gerçek ili�kiyi 
göstermektedir. Gramsci’nin, sivil toplumu dar anlam�yla kulland��� metodolojik modelde de, sivil toplumun 
salt özel ç�karlarla içkin ekonomik tan�m�yla yetinmedi�ini klasik ekonomi ele�tirilerinden de anlayabiliriz. 
Gramsci “Ekonomi Politi�in Ele�tirisi”nin, pazar�n belirlenmi�li�inin tarihselli�inden hareket etmesine ra�men, 
salt ekonomistlerin pazar�n unsurlar�n� de�i�mez, sonsuz kabul ettiklerini belirtmektedir. Ele�tiri, pazar� 
belirleyen güç ili�kilerini gerçekçi biçimde çözümler, çeli�kileri derinle�tirir, yeni unsurlar�n ortaya ç�kmas�na 
neden olur ve bu unsurlara ba�l� de�i�ikliklerle de�erlendirir (Gramsci, 1997:118’dan akratan; Özalp, 2007: 
54). Devlet kavram�n� geni� anlamda kulland��� ikinci modelinde ise Gramsci, devleti politik toplumla sivil 
toplumun ya da diktatora ya da hegemonyan�n birlikteli�i olarak ele al�r. Texier’e göre (Texier, 1982) Devlet, 
zorlama z�rh�yla korunan hegemonyad�r. Art�k devlet deyince, yaln�z hükümet ayg�t� de�il ama özel 
hegemonya ayg�t� yani sivil toplumda anla��lmal�d�r. Devlet = sivil toplum + politik toplum. Gramsci, bu 
modelde devletin alan�n� geni�letmekle devletin o ana kadar yap�lan formel tan�mlamas� d���nda, hegemonik 
yönünü de kavrama dahil etmi�tir. Son kertede, somut gerçeklikte devlet=sivil toplumdur. Çünkü, yap�sal 
ö�elerle üstyap�sal ö�eler organik bir bütünlük olu�tururlar. Üstyap�lar teorisinin kendisi, tarihin ya�ayan 
diyalekti�ini kendi bütünlü�ü içinde kavramay� amaçlayan daha geni� bir bütünün parças�n� olu�tururlar. 
Politik toplumla sivil toplum aras�nda yap�lan ayr�m, gerçekte ayr�lmas� imkâns�z bir organik bütünlü�ün 
çözümleme arac�, yöntembilimsel pratik bir ara�t�rma kural� olarak kullan�lm��t�r (Özalp, 2007: 54).  

 Yukar�da klasik ve modern boyutta ortaya konulan devlet ve sivil toplum iliksisinin ça�da� anlamda 
yap�sal çerçevesini olu�turan yakla��m�n, tüm dü�ünürlerin fikirlerinden etkilenmekle birlikte, temelde 
Hegel’in yapm�� oldu�u aile, sivil toplum ve devlet ayr��t�rmas�ndan itibaren ba�lad��� söylenebilir. Bu 
ba�lamda Marx, Hegel’in boyutuna s�n�fsall���, Gramsci ise, yo�un sivil toplum dü�üncesini eklemlemi�tir. 
Di�er taraftan, gerek toplumsal sözle�me kapsam�nda, gerekse çat��mac� teori kapsam�nda yer alan 
dü�ünürler, sivil toplumu ortaya koyarken devletin konumunu esas alm��lard�r. Di�er bir ifadeyle, kimi 
dü�ünürler devleti mutlak hakim (a�k�n, tek hakim, kimseye hesap vermeyen), kimileri yar� mutlak hakim ve 
kimileri de sivil toplumun güçlenmesi ba�lam�nda ve devlet aç�s�ndan da devletin konumunu ça�da� 
gerçeklik anlam�nda yükselten bir enstrüman (rasyonel bir aç�klamada; liberal boyutlu, demokratik, çe�itlili�e 
aç�k, ço�ulcu, özerkli�e önem veren, insan haklar�na sayg�l�) olarak alg�lam��lard�r. Bu ba�lamda, ikinci 
görü� ça�da� yakla��ma daha yak�n gözükmektedir. 

 
Liberal ve Toplumcu Yakla��m 
Liberal dü�ünce, devleti toplumun d���nda, ona �ekil veren bir çerçeve olarak kabul etmektedir. 

Devletin haklar� tan�mlanarak devletin d���nda bir hareket alan� b�rak�r ve Liberal yakla��m, vatanda�lar�, hak 
ve ödevleri aç�s�ndan tan�mlanan ekonomik ve rasyonel unsurlar olarak görür. Vatanda�lar, ç�kar gruplar� 
olarak kendilerini düzenlerler ve de devlet de evrensel olarak geçerli bireysel haklar� güvence alt�na al�r. Sivil 
toplum, bireysel haklar�n hayata geçirildi�i ölçüde geli�ebilir. Toplumcu teoriye göre, vatanda�lar, kendilerinin 
belirledikleri de�erler esas�nda kurulmu� olan bir toplumun üyeleridir. Bireyler kendi i�levlerini, bireyle devlet 
aras�ndaki ili�kiler sisteminde yerine getirmeli, davran��lar�n� toplumun hedefleriyle örtü�türmelidir. 
Demokratik yakla��ma göre ise, sivil toplum, demokratik tart��malar�n sadece fikir olu�turmakla kalmad���, 
standartlar da getirdi�i bir siyasi bilinçlilik yaratmaktad�r. Böylelikle, bilgilendirme süreci, ayn� zamanda bir 
karar olu�turma süreci haline gelmekte ve sivil toplum, ortak de�erler üzerinde anla�maya varabilmektedir 
(Kabasakal, 2008; Ulu, 2007).  

Sivil toplum kavram� da liberalizmin ortaya ç�kmaya ba�lamas�ndan bu yana özellikle devletle olan 
ili�kisine göre anlam farkl�la�mas� ve ikili�i ya�am��t�r. Tarihsel süreç aç�s�ndan irdelendi�inde sivil toplumun 
dört a�amadan geçti�i söylenebilir (Sar�bay, 1998: 90). �lk a�ama, sivil toplumun devletle ya da siyasal 
toplumla özde�le�en anlam�ndan kurtulmas�d�r. �kinci a�ama, sivil toplumun devlete kar�� özerklik kazanmas� 
ile sivil toplum içerisinde yer alan topluluklar�n kendilerini devlete kar�� savunmalar�n�n me�ruiyet 
kazanmas�d�r. Üçüncü a�ama, sivil toplumun içerdi�i özgürlü�ün gerçekle�tirilmesinde devlet 
müdahalelerinin toplumsal çat��malar� önleyici rolüyle gerçekle�tirildi�i dü�üncesinin geçerli oldu�u 
dönemdir. Son a�ama ise, devletin müdahaleci rolünün artmas�na tepki olarak devlet müdahalesi d���nda bir 
alan�n varl���n�n savunuldu�u, devlet müdahalesinin sivil toplumu bo�aca��ndan korkulmaya ba�land��� 
dönemdir (Özalp, 2007: 43). Belirtmemiz gerek dördüncü dönem ise, 80’li y�llar; yani yeni sa� politikalarla 
dünyan�n ideolojik olarak yap�land�r�lmaya ba�land��� dönemdir. Bu politikalar�n uygulama alan� bulmas� için 
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askeri darbelerin düzenlendi�i ya/ya da desteklendi�i hat�rlanacak olursa, sivil toplumun, askeri rejimlerin 
bask�c� devletine kar�� piyasa mekanizmas�na dayanan bireysel özgürlüklerin gerçekle�ece�i alan olarak 
görüldü�ü söylenebilir. S�k s�k tekrarlanan askeri diktatörlüklerle sivil toplumun zay�fl��� aras�nda ba�lant� 
kurularak sivil toplumun özerk bir alan olarak geli�imi olumlanm��t�r (Savran, 2003: 10). Günümüzde ise bu 
sürecin devam�nda “yeni toplumsal hareketlerin”, “kimlik” siyasetinin ve “STK’c�l���n (sivil toplum kurulu�lar�)” 
etraf�nda dönen sivil toplum tart��malar�n� görmekteyiz (Co�ar & Özman, 2003; K�l�çbay, 2003; Keyman, 
1998; Laclau, 2000; Mouffe, 1992; Turner,1992; Walzer, 1992’dan aktaran: Özalp, 2007: 43-44). 

James Madison gibi kimi dü�ünürler de, sivil toplumu güç ili�kisi aç�s�ndan ele alm��t�r. Madison’a 
göre (Ulu, 2007: 12) "sivil toplum güç istismar�na kar�� en önemli denetim ve denge unsurlar�ndan biridir. 
Otoritenin kayna�� toplumdur ancak toplum da birçok ç�kar grubu ve s�n�fa ayr�lmaktad�r. Bu da bireylerin 
veya az�nl���n haklar�n�, ço�unluk kar��s�nda tehlikeye dü�ürebilmektedir" . Bu görü�ten yola ç�karak, 
egemen güç olan devletin  d���nda, kolayl�kla s�n�rlanamayacak ve denetlenemeyecek bir ba��ms�z 
kurulu�lar ve örgütler a��n�n geli�mesi zorunludur. Sivil toplumu aktif vatanda�l�k ile ili�kilendiren Ralph 
Dahrendorf ise, sivil toplumu "ba�kalar�na sayg� gösteren, ba�kalar�n� cesaretlendirip, harekete geçmek 
isteyen ve geçebilen, eyleme yönelik araçlar� yaratabilen, kendinden emin, korkusuz ve korku duymak için 
nedeni olmayan kad�nlar ve erkekler, yani vatanda�lar" olarak tan�mlam��t�r. Ça�da� toplumlarda sivil 
toplum, devlete kar�� ç�k�� olmay�p, devlet, ekonomik pazar ve vatanda�lar aras�nda üçüncü sektör olarak bir 
rol üstlenmi�tir (Gülo�lu ve Es, 2006: 147’den aktaran: Ulu, 2007: 12-13).  

 
Güncel ve Postmodern Yakla��m ve STK’lar 
�lk defa Arnold Toynbee taraf�ndan 1939’da yay�nlanan bir eserinde kullan�ld��� san�lan 

Postmodernizm terimi, birazda konunun gerçek anlamda tart���lma eksikli�inden dolay�, bir yandan son 
derece karma��k ve zor felsefi anlamlar ile dile getirilirken di�er yandan ça�da� kültürde yer alan nihilist ve 
sinik bir e�ilimi olu�turan son derece basit ifadelerle tan�mlanmaktad�r. Ayr�ca Postmodernizmi do�as� gere�i 
tan�mlamakta pek do�al say�lmamaktad�r (Aslan ve Y�lmaz, 2001: 98). Nitekim �aylan, postmodernin, 
kavram olarak estetik anlay�� ve ölçüsünden toplum düzeni ya da i�leyi�ine, toplumla ilgili kuramsal 
çözümlemelere ve bilim felsefesine kadar uzanan çok geni� bir alanda ortaya ç�kan yeni yakla��m ya da 
tart��ma biçimlerini kapsamas�ndan dolay� tan�mlanmas�n�n güç oldu�unu (�aylan, 1996: 6) ifade etmektedir. 
Postmodernizmin tabiat� itibariyle sa�c� ya da solcu olmamas�ndan dolay� ondan yararlananlar, onunla 
birlikte bilinçsiz olarak siyasi bir ideolojiye ba�lanm�� olmamaktad�rlar. Ama bunun çok rahatlat�c� bir �ey 
olarak da görmemek gerekir. Bu siyasi tarafs�zl�k anlam�na gelmez. Sadece, postmodernizmin her türlü 
siyasi yönelime uyabilecek kadar soyut ve bulan�k bir �ey oldu�unu da gösteriyor olabilir (�aylan, 1996: 6; 
Rosenau, 1998: 265). Postmodernizmin kes yap��t�r karakteri, bütünlükten yoksun olu�u hem güçlü hem de 
zay�f yan�d�r. Herkes onda gönlüne göre bir �eyler bulabilir. Postmodernizmin, modernizeden bir kopma 
oldu�unu savunanlar oldu�u gibi Modernizmin kendi içindeki bir ele�tiri oldu�unu iddia edenler de vard�r 
(Huyssen, 1994: 108). Örne�in Habermas, postmodernistlerin savunduklar�n�n aksine, modernlik 
tamamlanmam�� bir projedir ve Postmodernizm içinde yer alan unsurlar Ona göre zaten Modernizmin içinde 
vard�r (K�z�lçelik, 1994: 88). �ster bir yeniden yap�lanma süreci olarak kapitalizmin geli�imine ba�lans�n ister 
hiçbir makro de�i�ken ile ili�kilendirilmeden köklü bir de�i�imden söz edilsin, göz ard� edilemeyecek olan �ey 
son 25-30 y�l içinde ya�anan büyük ve evrensel dönü�üm ve bunu ifade eden postmodern durumdur. 
Postmodern bilgi modern süreç de olu�an bilimsel bilgi tekeline kar�� bir özgürle�im çabas�d�r (Lyotard, 1994: 
9). Postmodernizm parçalanmay� savunur. Postmodern insan, ister toplumsal, ister bilgisel ve hatta estetik 
tarzda olsun her türlü bütünle�meyi, sentezi hor görür, onlar� d��lar. Bu özgürle�meyi Rorty �öyle ifade eder: 
“Yüceli�i isteyenler postmodernist bir entelektüel hayat biçimini amaçlamaktad�rlar. Güzel toplumsal ahenkler 
isteyenlerse, bir bütün olarak toplumun kendi kendisini temellendirme kayg�s�yla can�n� s�kmaks�z�n kendisini 
teyit etti�i bir postmodernist toplumsal hayat biçimi istemektedir (Rorty, 1994: 169; Fraser-Nicholson, 1994: 
280’dan aktaran: Aslan ve Y�lmaz, 2001: 99). Postmodern söylemin öznesi tabi k�lma ve boyun e�dirme 
pratiklerini sorgulayabilen ve yeni öznellik tarzlar�n� in�a etmeye giri�ebilen bir öznedir. Bunun nedeni bizzat 
dilin kapal� bir sistem olmamas�ndan ileri gelir. Dilin ak��kan ve çokkatl� do�as� söylemlerin, ne kadar 
u�ra��l�rsa u�ra��ls�n, yekpare birer türde�lik olmalar�n� engeller (Küçük, 1994: 223). Postmodernizm 
geleneksel modern kabulün aksine, bilgilerimizin gerçe�e birebir kar��l�k gelmedi�ini, gerçe�in hep yeniden 
üretildi�ini iddia eder ve bunun için de hep yeni modeller geli�tirilmesi gerekti�inin alt�n� çizer. 

�nsanl�k tarihi makro bir bak�� aç�s�yla incelendi�inde birbirine dönü�erek öne ç�kan ve dönü�meye 
devam etmekte olan üç safha belirlenebilir. Alvin Toffler,bu safhalar�, birbirini iten ve birbiri içine geçen 
özelli�e sahip bir nitelikte olan “dalga”lar seklinde nitelendirmi�tir. Birinci dalga içinde, insanl���n bilinen on 
bin y�ll�k tarihi ve bu süreçteki a��rl�kl� olarak toprak ve tar�ma yönelik ya�ant�y�, ikinci dalga toplumu ve is 
süreçlerini tümüyle de�i�tiren ve sanayi devrimi ile ba�layan, bir taraftan önceki binlerce y�ll�k sürece göre 
ola�an üstü geli�melerin ya�and��� bir taraftan zenginle-fakir aras�ndaki uçurumun gittikçe artt��� son üç 
yüzy�l� ve üçüncü dalga ise, bir yandan teknolojinin çok h�zl� geli�ti�i ve bilginin (bilgi toplumunun) öne ç�kt���, 
ileti�imin son derece artt���, ulusal devletin rolünün dönü�tü�ü ve demokrasinin sürekli geli�ti�i, üretici ve 
tüketici aras�ndaki ba�lant�n�n artt���, bir yandan da yine zenginle-fakir aras�ndaki uçurumun artmaya devam 
etti�i ama f�rsatlar� da içinde bulunduran ya�anmakta olan safhad�r (Toffler, 1981: 386-396). Yukar�da sözü 
edilen sürecin son üç yüz küsur y�l� içinde ya�anan önemli olaylar aras�nda Frans�z �htilâli (1789), Sanayi 
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Devrimi özellikle de onun ba�lang�c� olan buhar motorunun ke�fi (1712), elektri�in aktif kullan�m� (1831), 
dünyan�n ilk programlanabilir bilgisayar� ENIAC’�n (Electronic Numerical Integrator and Calculator, 1930-
1946) yarat�lmas�, iki büyük dünya savas�, Sovyetler Birliginindag�lmas� ve Berlin Duvar�’n�n y�k�l�s�yla 
dünyan�n tek kutuplu hale gelmesi, bilgisayar ve ileti�im teknolojilerinde 1980’lerden buyana önceki 
dönemlere göre görülmemi� biçimde ya�anan çok h�zl� ilerleme bunlar�n getirisi olan ekonomik ve ticari, 
devlet (hükümet) ya da politik, toplumsal, sosyal, bireysel, kültürel, terör, teknolojik ve ileti�im, e-devlet, e-
ticaret, e-e�itim…gibi süreçlerde ya�anan küreselle�me yönelimli de�i�im göze çarpmaktad�r (Koray, 1998: 
5; Barutçugil, 2002: 20-21; Beito vd., 2005: 1-4, Oktay vd., t.y.: s.y.). Tarih ya da zaman yukar�da sözü edilen 
süreçle birlikte daha yo�un bir biçimde ya�an�r hale gelirken sivil toplum, devlet ve bireye yönelik 
dönü�ümler de bu süreçte artan bir ivmelenme ya�amaktad�r. Ortaya konulan sürekli dönü�üm süreci içinde, 
sivil toplum ba�lam�nda önemli de�i�imler 1960 y�llar�n sonlar�ndan itibaren ça�da� anlamda daha belirgin 
bir yap�ya kovu�maya ba�lam��t�r (Çaha, 2000; 74). Mary Kaldor (2003: 8) sivil toplumun ça�da� 
kullan�m�nda aktivist (etkinci), neo-liberal ve post modern sivil toplumu üç farkl� versiyonunu ortaya 
koymaktad�r (Özmutaf, 2007: 12-13). 

 
1- Aktivist (Etkinci) Sivil Toplum Versiyonu: 1970 ve 1980’lerde Latin Amerika ve Do�u Avrupa’da 

ortaya ç�kan aktivist (etkinci) versiyonudur. Bu terim ve Do�u Avrupa’daki totaliter komünist rejim ve Latin 
Amerika’da otoriter devlet ve askeri diktatörlük ba�lam�nda özerk kamu alan� yaratmak için bir topluluk 
olmaks�z�n es zamanl� olarak ortaya ç�km��t�r. Latin Amerika’da entelektüeller hem Gramsci’nin fikirleri ve 
hem de liberal teoloji fikirlerinden etkilenmi�tir (Howell ve Perace, 2001: s.y.; Levis, 2001: s.y., al�nt�layan 
Kaldor, 2003: 8). Do�u Avrupa’da rejime kars� Parague s�çray��� ba�ar�s�zl�kla sonuçlanm��t�r. Devletle 
u�ra�ma yerine, devlet ve toplum aras�nda de�i�im için devletten ba��ms�z devlete meydan okuyarak birey 
örgüt yap�lanmalar�n� savunan antipolitiklik ya da yasama hakk� olarak da ifade edilen bir versiyondur. Sivil 
toplum ABD ve Avrupa’daki entelektüel taraf�ndan (1968 sonras� çevre bar�s�, kad�n, insan haklar� gibi yeni 
sosyal hareketlerle birlikte) dünyan�n di�er bölgelerinde özellikle Hindistan’da “Yeni Politikalar” kapsam�nda 
geleneksel olarak gücü elinde tutma yerine devletin demokratikle�mesine yard�m etmek için bireylerin ve 
gruplar�n politik partilerin d���ndaki bölge fikrini ortaya koymu�tur. Bu ba�lamda, Alman Felsefecisi Jürgen 
Habermas’a göre (Ehrenberg, 1999: 222-223; al�nt�layan Kaldor, 2003: 9), sivil toplumu liberal burjuva 
toplumundan, Hegel’in ihtiyaçlar sistemi olarak kavramla�t�rmas�ndan ve Marks’�n sermaye ve çal��an� 
merkeziyetçi bir yasal çerçevede ele almas�ndan farkl� bir anlamda sosyal çal��an ve yayg�n e�ya de�i�imi 
kapsam�nda bir pazar sistemi olarak ifade etmektedir. Bu ba�lamda kurumsal çekirde�i yasayan dünyan�n 
sosyal bile�enlerindeki kamu alan�n�n ileti�im yap�s�na güven kayna�� olarak hükümet d��� ve ekonomi d��� 
ba�lant� ve gönüllü birlikler olu�turmaktad�r. Özetle bu çerçevede sivil toplum, bireyin yasam alan�ndaki 
sosyal problemlere balans ayar� yapabilmek için, kamu alan�na reaksiyon gösteren az çok kendili�inden 
olarak ortaya ç�kan birlikler, organizasyonlar ve hareketleri birle�tiren bir Network birliktelikleridir (Kaldor, 
2003: 8’den aktaran; Özmutaf, 2007: 15). 

 
2- Neo-Liberallerin Tan�mlad��� Sivil Toplum Versiyonu: 1970 ve 1980’lerde ABD’de geli�en STK 

ya da üçüncü sektör fikriyle birle�mektedir. Bu fikre göre, devletin ve pazarlar�n kontrolü d���nda ama onlar 
hakk�nda önemli rol oynayan ve Tochquevillian’�n vurgulad��� devletin rolünün minimize edilmesi (neo-liberal 
dü�ünce) yöneliminde ama devlete hay�r islerinde vekalet edebilen ve kurumlar� faaliyetleriyle hesap 
verebilirli�e yönelten gönüllü örgütlenmeler (STK’lar) bulunmaktad�r. Bu ba�lamda Robert Putnam’�n sosyal 
kapital ve Francis Fukuyama’n�n güven ve sosyal etkile�im hakk�ndaki fikrileri de sivil toplumun bu versiyonu 
çizgisinde yer almaktad�r (Kaldor, 2003: 9’den aktaran; Özmutaf, 2007: 15). 

 
3- Post Modern Sivil Toplum Versiyonu: Hem aktivist hem de neo-liberal versiyonlar�n tart��t��� 

neo-modern bir mit olarak ortaya konulabilir. Sivil toplumun post-modern versiyonu, çe�itli ulusal ve inançsal 
gruplar ve bir çat��ma öyküsü kapsam�nda daha çok kültürel yo�unlukta bir kavram� ortaya koymaktad�r. 
Ancak, örne�in kad�nlara bask� yapabilen bir rejim bat�sal anlamda sivil toplum d���nda b�rak�lmaktad�r. Post-
modernistler, bat�la�m�� bir sivil toplumun mal� ve sivil olmayan toplumun geleneksel kötüsü aras�nda 
denetimsiz bir bölümleme olamayaca��n� önermektedirler (Kaldor, 2003: 10). Günümüzde sivil toplum 
kavram� ideolojik çerçeveden ç�karak demokrasi, kat�l�mc�l�k, yurtta�l�k bilinci, hem�erilik, aktif vatanda�l�k, 
insan haklar�, fikir ve inanç özgürlü�ü, ço�ulculuk ya da çok kültürlülük, ho�görü, empati, �effafl�k, 
kamusall�k, kamu oyu, yasall�k, özerklik, güven, gönüllülük ve bireysel r�za, yard�m severlik, ait olma 
(aidiyet), etik, lobicilik, hesap verebilme, kamu yarar� kapsam�nda serbest örgütlenebilme, sosyalle�me, 
hizmet odakl�l�k, küresel normlu olabilme, serbest piyasa ekonomisi, kesintisiz demokrasi gibi olgular� 
kapsayan zengin bir kavram haline gelmi�tir. Bu yönüyle, günümüzde ideolojiden ziyade yukar�daki de�erler 
ve kazan�mlar�n maksimize edilmesi ön plana ç�kmaktad�r. Sözü edilen de�erlerin kamuda sürekli 
geli�tirilerek gerçekle�tirilmesi için en mükemmel ve pratik araç STK’lar olarak gösterilebilir (Bayhan, 2002: 8, 
Y�ld�r�m, 2004: 214-233). 1980’lere kadar Marksist ideoloji için, sivil toplum demek eme�in sömürüldü�ü ve 
kapitalist ili�kilerin rol ald��� bir burjuva toplumu alan� olarak alg�lanm��t�r. Bu gün bu anlay�� de�i�mektedir. 
Yukar�daki de�erleri sivil toplum kavram� içinde geli�tirmek ve hayata aktarmak için pek çok kar amac� 
gütmeyen kurulu�, hangi derinlikte olursa olsun sa� ya da sol ideolojileri insanl���n yarar� yönünde bir 
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konsensüse götürmektedir (Keyman, 2004; Beito vd. 2005: 1-4). Klasik, modern ve ça�da� boyutta sivil 
topluma dönü�üm konusuna genel bir bak�� aç�s�yla yakla��ld���nda, eski Yunan’da mitolojik prensipler 
çerçevesinde aristokrasinin egemen oldu�u Tanr�sal Devlet’in; felsefi ve rasyonel prensiplerin çerçevesinde 
olan, ticaret ve sanayinin geli�mesi ve kasabalar�n kentlere dönü�mesi sonuç olarak bu süreçte kentli orta 
s�n�f�n (burjuvazi) ortaya ç�k�s� ile ba�layan ve devleti daha araçsal alg�layan süreç günümüzde de -her ne 
kadar bire bir örtü�mese de- iki dü�ünce kapsam�nda, çe�itli boyutlar�n (siyasal, kültürel, ekonomik ve 
sosyal…gibi) etkisiyle farkl� sa��n�mlar sergilemektedir Bu sal�n�m içinde, pozitif ya da negatif yönün ölçüsü 
olarak demokratikle�me düzeyinin hangi konumda oldu�unun önemi büyüktür. Di�er bir de�i�le, sivil toplum 
kavram�na yönelik olarak yukar�da ortaya konulan de�erlerin maksimizasyonu gerçek anlamda kat�l�mc� 
demokratikle�me düzeyinin art�s� oran�nda do�ru olacakt�r (�enel 2004: 123–124’den aktaran; Özmutaf, 
2007: 15-16). 

 
Sonuç 
Sivil toplum kavram� özellikle son iki yüzy�l diyebilece�imiz zaman dilimi içerisinde öncelikle Bat�’da 

ve sonras�nda da di�er toplumlarda oldukça geni� bir literatüre sahip olmu�tur. Ya�ad���m�z son yüzy�lda ise 
önemini bir hayli fazla artt�rd���ndan dolay� da daha çok ayd�n�n, dü�ünürün ve bilim adam�n�n ilgi alan�na 
girmi�tir. Ancak yap�lan tan�m çal��malar�nda dahi gördü�ümüz husus, hemen herkes kavram� ba�ka 
aç�lardan ele alm��, farkl� yönlerini ön plana ç�karm�� ve evrensel ortak bir tan�ma ula��lamam��t�r. 

Anal,iz etmeye çal��t���m�z bu kavram�n Klasik Yakla��m’da herhangi bir siyasal düzlem içine 
yerle�tirilmedi�i, daha çok toplum içerisinde “do�ru” olana yak�n olarak ya�amay� ve bununda kurallara uyma 
ya da devlete yararl� olabilme ile özde�le�tirildi�ini görmekteyiz. Özellikle hala otoritenin varl���n�n kabulü ve 
bu kabulün yan�nda ona itaati a�ama a�ama da olsa geçerli oldu�unu görebilmekteyiz. Modern yakla��ma 
geldi�imizde ise sivil toplum kuram�n, otorite ile çeli�ti�ini aç�kça fark edebiliriz. Bu dönemde sivil toplum 
anlay��� “siyasi güçlerin bask�s�ndan feragat etme” temelli bir özgürlük anlay��� ile örtü�mektedir. Yine bu 
dönemde sivil toplum hem bir toplumsal sözle�me olarak tan�mlamak hem de devlet ile halk aras�nda bir 
farkl�la�man�n ya da özgürlük savunusunun simgesi olarak görebilmekteyiz. Liberal yakla��ma geldi�imizde 
ise sivil toplumun dört a�amal� bir sistem izledi�ini ve nihai kertede devletin müdahaleci rolünün artmas�na 
kar��n, evet müdahalesi d���nda bir alan�n varl���n� savunan ve devlet müdahalesinin sivil toplumu ortadan 
kald�rabilece�ine inan�lan bir yakla��m�n sergilendi�ini görebilmekteyiz. Son olarak postmodernist yakla��m�n 
da sivil toplum ile alakal� söylemini üç farkl� versiyonda ifade etti�ini belirtebiliriz. �lki aktif bir sivil toplum 
yakla��m�d�r. Özelikle 1968’lerde ABD ve Avrupa’da etkin olan bir yap�ya bürünmü�tür. �kinci olarak ise noe-
liberallerin tan�mlad��� bir yakla��m mevcuttur, bu yakla��ma göre devletin rolü minimize edilmelidir. Ve son 
olarak da her iki yakla��m�n birle�ti�i bir noe-modern bir yakla��m ortaya ç�km��t�r, bu yakla��ma göre sivil 
toplum kavram� oldukça geni� bir manada demokratik olgular� kapsayan zengin bir kavram ve yap� haline 
gelmi�tir.   

Her dü�ünürün farkl� bir anlam verdi�i “sivil toplum” kavram� sivil toplum kavram� bat�l� bir kavram 
olup yine bat�l� bir kavram olan demokrasinin geli�mesinde ve yerle�mesinde de önemli ölçüde katk�s� 
olmu�tur.  Sivil toplum tek ba��na demokrasi için yeterli olmad��� gibi ayn� �ekilde de demokrasi tek ba��na 
sivil toplum için yeterli de�ildir. Lakin öte yandan sivil toplum, günümüze gelindikçe demokrasiyle birlikte 
dü�ünülen, demokrasi kavram�ndan ayr��t�r�lamayan bir kavram haline dönü�mü�tür. Bu çerçevede, 
demokratik toplumun, sivil toplum örgütlerinin rahatça serpildi�i, devletle özel sermaye i�letmeleri aras�nda 
bir “üçüncü sektöründe (Erözen, ?: 13)” boy gösterebildi�i toplum olarak tan�mlanmaya ba�land���n� 
söyleyebiliriz. Tüm anlat�lanlar�n bir tahlili olarak sivil toplumu, toplum yarar�na çal��an, demokrasinin 
geli�mesine katk�da bulunan, kâr amac� gütmeyen devlet d��� kurulu�lar olarak tan�mlamak mümkünüdür 
(Erözen, ?: 13) Bu ba�lamda demokratik yönetimler ile sivil toplum beklentileri ve hedefleri aras�nda 
paralellik vard�r. Sivil toplum ile sivil dayan��ma kavramlar�n�n benzer telaffuzlara sahip olmalar�na ra�men 
ayn� anlama gelmediklerini ifade etmek gerekir. Sivil toplum kavram�n�n devlet kar��s�nda anlam kazand���n� 
hat�rlayacak olursak, sivil toplum kavram�n�n siyasal bir yönünün de oldu�u rahatl�kla söylenebilir.  
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Özet 
Sosyal sermaye, toplumun temelini olu�turan ve bireylerin ortakla�a hareketini kolayla�t�ran bir 
kavramd�r. Bu kavram, toplumun etkinli�ini artt�ran; güven, normlar ve sosyal a�lar gibi unsurlar� 
kapsamaktad�r. Sosyal sermaye, bir toplumdaki; suç oranlar�n�n azalt�lmas�, yolsuzluk ve yoksullu�un 
önlenmesi gibi ya�am kalitesini artt�racak getirilerin sa�lanmas�nda kullan�labilmektedir.  
Çal��mada sosyal sermayenin unsurlar�n�n ve hay�rseverli�in, yoksullukla mücadele sürecindeki rolünün 
irdelenmesi, �llerin sosyal sermaye endeksinden hareketle Türkiye’de sosyal sermaye birikimi ile 
yoksulluk aras�ndaki ili�kinin incelenmesi ve yoksullukla mücadelede izlenebilecek politikalar�n bu 
çerçevede de�erlendirilmesi amaçlanm��t�r.  
Çal��man�n sonuçlar� ile toplumsal refah�n sa�lanmas�nda sosyal sermaye kayna��ndan 
yararlan�lmas�na yönelik öneriler, sivil toplum kurulu�lar�n�n ve politika üreticilerin kullan�m�na 
sunulmaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Yoksulluk, Refah. 

 
THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN STRUGGLING WITH POVERTY 

 
Abstract 
Social capital is a concept that constitutes the foundation of society and facilitating the joint movement  
of individuals. This concept includes trust, norms and networks which enhances the effectiveness of 
community. Social capital can be used in improving the quality of life by ensuring the returns such as 
reducing crime rates, preventing of corruption and poverty in a society.  
The study aims to investigate the role of elements of social capital and charity’s in struggling with 
poverty, to examine the relationship between social capital accumulation and poverty with the support of 
social capital index of Turkey’s provinces and to consider policies which can be used in struggling with 
poverty in this respect.  
With the results of study, suggestions that is intended to evaluate the social capital as a resource, for 
providing the social welfare are represented to civil society organizations and policy makers. 
Keywords: Social Capital, Poverty, Welfare. 

 
Giri� 

 Yoksullukla mücadele tüm insanl��� yak�ndan ilgilendiren bir konudur. Buna neden olarak, 
yoksullu�un; bireylerin “insanca ya�ama” hakk�n� elinden almas� ve buna ba�l� olarak, toplumsal yap�da 
olumsuz geli�melere yol açabilecek sonuçlar do�urma olas�l���n� bar�nd�rmas� gösterilebilir. Özellikle 
bireylerin içerisinde ya�ad�klar� toplumla ba�lar�n�n zay�flamas� ve ortadan kalkmas� durumunu ifade eden 
sosyal d��lanma durumunun ortaya ç�kmas�, yoksulluk temelinde meydana gelen bir olgudur. Bu tür bir 
problemin varl���, toplumdaki bireylerin ba��ms�zl���n� ortadan kald�rarak, fiili ya�amda sosyal d��lanma ile 
birlikte ba��ml�l�k gibi sorunlar�n görülmesine sebep olabilmektedir (Aktan ve Vural, 2002: 11-12). 
 �ktisat bilimi, her ne kadar sosyal bir bilim olsa da, sahip oldu�u geçmi� incelendi�inde, sosyal 
yönünün üzerinde yeterince durulmad��� belirtilebilir. Bu süreçte, özellikle sosyal olaylar�n ya da sorunlar�n, 
üretim ve bölü�üm süreci üzerindeki olumsuz etkileri büyük ölçüde göz ard� edilmi�tir. Son dönemde ise 
temel üretim faktörlerinin yan�na, bireylerin bilgi ve becerileri üzerinden de�erlendirilen bir kavram olan be�eri 
sermaye ve bireyler aras�ndaki ili�kilerin niteliklerine ba�l� olarak ortaya ç�kan bir kaynak olan sosyal 
sermaye kavramlar� eklenmi�tir (Karagül ve Dündar, 2006: 64). 
 Ekonomik kalk�nmada fiziki ve be�eri sermayenin oynad��� rol gibi, sosyal sermaye de önemli bir role 
sahiptir. Dolay�s�yla bir toplumdaki bireylerin sosyal sermaye seviyelerinin yükseltilmesi, yoksulluk gibi 
toplumu yak�ndan ilgilendiren belli ba�l� problemlerin çözümünde olumlu sonuçlar verebilecektir. Bu çal��ma 
ile Türkiye’deki �statistiki Bölge Birimlerinin mevcut sosyal sermaye ve yoksulluk durumlar�n�n ortaya 
konulmas� yoluyla, yoksullukla mücadele sürecinde bireyler aras�ndaki ili�kilerden do�an bir kaynak olan 
sosyal sermayeden yararlan�lmas� ba�lam�nda bir de�erlendirmenin yap�lmas� amaçlanm��t�r. Bu 
do�rultuda, sosyal sermaye ve yoksulluk kavramlar�na ili�kin teorik bilgilere yer verilmesinin ard�ndan, 
Türkiye’de mevcut durum ortaya konulmakta ve sivil toplum kurulu�lar� temelinde izlenebilecek politikalar 
s�ralanmaktad�r. Böylece yoksulluk gibi toplum genelini ilgilendiren bir soruna yönelik yeni çözüm 
aray��lar�nda bulunulmaktad�r. 
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 Kavramsal Çerçeve 
 Sosyal Sermaye 

Sosyal sermayenin, k�saca sosyal ili�kilerin ekonomik faaliyetleri nas�l etkiledi�i ile ilgilenen bir 
kavram oldu�u belirtilebilir. Bu kavram, bireylerin gruplar ya da sosyal a�lardaki üyeliklerinin onlara sa�lad��� 
getirileri ifade etmektedir (Sobel, 2002: 139). Kavram�n içerdi�i “sosyal” sözcü�ü, sosyal sermayenin 
bireylerin tek ba��na elde edemeyece�i bir kavram oldu�u vurgusunu yaparken, “sermaye” sözcü�ü ise 
kavram�n, di�er sermaye türleri gibi verimlili�e olumlu bir katk�s�n�n oldu�una ve di�er sermaye çe�itleriyle 
kar��l�kl� bir etkile�ime sahip oldu�una vurgu yapmaktad�r (Özdemir, 2008: 82). Sosyal sermaye kavram�n�n 
sahip oldu�u kapsam nedeniyle, disiplinler aras� bir özellik gösterdi�i ve farkl� bak�� aç�lar�ndan ele al�nd��� 
belirtilebilir. Bu durum, kavram�n daha zengin hale gelmesini sa�lamakta ve farkl� yönlerinin göz önünde 
bulundurulabilmesine imkân tan�maktad�r (Meçik, 2010: 3).  

Sosyal sermaye kavram� ile ilgili olarak, “bir bireyin neyi bildi�inden daha önemli olan�n, kimleri 
tan�d��� oldu�u” gerçe�ine dikkat çekilmektedir. Buradan hareketle, bireylerin dâhil olduklar� gruplar�n, 
topluluklar�n ya da a�lar�n, onlar�n özel cemiyetlerde yer alabilmesi imkân�n� do�urdu�u, i� ili�kilerinde 
rekabet üstünlü�ü sa�lad��� ve genellikle yüksek mevkilerdeki bireylerle aralar�ndaki ili�kilerin, bireylerin 
ba�ar�ya ula�ma ihtimâlini artt�rd��� bilinmektedir. Hatta bireylerin dâhil oldu�u a�lar�n temelinde yer alan 
yak�n çevrelerinin ve akrabalar�n�n, olumsuz geli�melerle kar��la��ld���nda emniyeti sa�layacak güveni 
olu�turan bir role sahip olduklar� da aç�kt�r (http://www.oecd.org/dataoecd/5/13/1824913.pdf Eri�im Tarihi: 09 
Temmuz 2010). 

Sosyal sermaye kavram�n�n en popüler tan�m�n�, 1993 y�l�nda “Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy” isimli eseri ile yapan Robert D. Putnam, kavram�; “sosyal kurumun koordine 
edilmi� eylemleri kolayla�t�rarak toplumun etkinli�ini artt�ran güven, normlar ve ileti�im a�lar� gibi özellikleri” 
olarak tan�mlam��t�r (Putnam, 1993: 169). Dolay�s�yla Putnam’�n ele ald���; güven, normlar ve ileti�im a�lar� 
sosyal sermayenin unsurlar� olarak kabul edilmektedir. Böylece belirtilen unsurlara ili�kin ölçüm ve 
saptamalara ba�vurularak, bir bireyin ya da bir toplumun sosyal sermaye düzeyi belirlenebilmektedir.  

Sosyal ya�amda önemli ve kal�c� etkilere sahip olan sosyal sermayenin geni�lemesi; toplumdaki suç 
oranlar�n�n azalmas�, hükümetlerin daha etkin çal��mas�, yolsuzluklar�n azalmas� gibi olumlu sonuçlar 
do�ururken (Putnam, 1995), kamu otoriteleri ve siyasi çevrelerin etkin ileti�im kurabilmesine, toplumsal konu 
ve sorunlarda kar��l�kl� i�birli�i imkân�n�n artmas�na ve radikal e�ilimlerin törpülenmesine yol açmakta ve 
böylece toplumsal bar��� hâkim k�larak, özellikle toplum temelinde yer alan problemlerin çözümünün 
kolayla�mas�na olanak tan�maktad�r (Çal��kan ve Meçik, 2010: 59). Bir örgütte, yap�da ya da toplumda 
yeterli sosyal sermayenin bulunmamas�, ortak ak�l ve de�er üretiminin eksik olmas�na yol açmakta, 
farkl�l�klar�n çe�itlilik ve zenginlik olarak de�il de, çat��ma unsuru olarak görülmesine neden olmakta ve bu 
yap� içerisindeki be�eri, fiziki ve do�al sermayenin de oldukça etkisizle�mesi sonucunu do�urmaktad�r 
(Töremen ve Ersözlü, 2010: 15). Dolay�s�yla bir toplumun sosyal sermaye birikiminin, ayn� zamanda bu 
toplumun sahip oldu�u sosyo-ekonomik durum ve refah üzerinde de etkili oldu�u öne sürülmektedir.  
 Yoksulluk 
 Yoksulluk kavram�, genel olarak insanlar�n temel ihtiyaçlar�n� kar��layamama durumunu ifade 
etmektedir. Buna göre, bireylerin açl�ktan öldü�ü ve bar�nacak yerlerinin olmad��� bir durum, dar anlamda 
yoksulluk olarak de�erlendirilirken, bireylerin g�da, giyim ve bar�nma gibi olanaklar�n�n ya�amlar�n� devam 
ettirmeye yetti�i halde, toplumun genel seviyesinin gerisinde kald��� durum ise geni� anlamdaki yoksulluk 
kavram� ile tan�mlanmaktad�r (TÜ�K, 2008: 32). 
 Yoksullu�un farkl� kriterlerden hareketle üç ayr� �ekilde tan�mlanabildi�i görülmektedir. Buna göre, 
yoksulluk bireylerin ya�amdan tatmin olmak için yeterli kabul ettikleri bir seviyede gelire sahip olup 
olmad�klar�n�n beyan�na göre de�erlendirildi�inde, subjektif yoksulluk kavram� ile tan�mlan�rken, yoksullu�un 
bireyin gereksinimlerini kar��lama derecesinin toplumun di�er bireyleri kar��s�ndaki durumuna göre 
de�erlendirilmesi halinde ise göreli yoksulluk kavram�na ula��lmaktad�r. Yoksulluk bir di�er tan�ma göre ise 
mutlak yoksulluk kavram� ile bireylerin asgari ya�am standard�n�n gerektirdi�i temel gereksinimlerini 
kar��lamaya yeterli gelir elde edememesi olarak tan�mlanmaktad�r (Da�demir, 2002: 24). 
 Dünya Bankas�’n�n 2000’li y�llar�n ba��nda haz�rlad��� Dünya Kalk�nma Raporu’na göre, yoksulluk 
problemi; ekonomik, siyasi ve sosyal süreçlerin kar��l�kl� etkile�imi ve birbirlerini beslemeleri sonucu 
olu�makta ve yoksul bireylerin ya�am�n� güçle�tirmektedir. Rapor, özellikle yoksul bireylerin sosyal 
sermayelerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi üzerinde durmaktad�r. Buna göre, sosyal normlar ve sosyal 
a�lar, bireylerin yoksulluktan kurtulmas� için bir anahtar olma özelli�i ta��maktad�r. Raporda ayn� zamanda, 
sosyal normlar�n ve a�lar�n yoksul bireyleri destekleyece�i ve arac� organizasyonlarla onlar aras�nda bir ba� 
olu�turarak, daha geni� alanlara ve toplumsal kurumlara eri�melerini mümkün k�laca�� belirtilmektedir (World 
Bank, 2001: 1, 10). 
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Türkiye’de Sosyal Sermaye ve Yoksulluk 
 Yoksullukla mücadelede sosyal sermayenin oynad��� rolün ele al�nmas� a�amas�nda Türkiye’de 
illerin veya bölgelerin sosyal sermaye ve yoksulluk durumlar�n�n incelenmesi gerekmektedir. Bu do�rultuda, 
be�eri ve yarat�c� sermayelerin belirli bölgelerde y���nla�mas�n�n nedenlerini aç�klama çabalar�n�n sonucu 
olarak ortaya ç�kan, baz� illerdeki sosyal ortam�n yüksek e�itimli ve yarat�c� insanlar� bir araya getirdi�i 
görü�ünün sorgulanmas� amac�yla Türkiye’de 81 il için olu�turulan Tablo 1’deki sosyal sermaye endeksi 
incelendi�inde, Ankara’n�n birinci s�rada yer ald���, bunu �stanbul, Mu�la, �zmir ve Yalova’n�n izledi�i 
görülmektedir. Türkiye’deki illerin sosyal sermaye endeksine göre s�ralanmas� halinde, özellikle büyük�ehirler 
olmak üzere bat� bölgelerinde yer alan iller sosyal sermaye endeksinde yüksek de�erlere sahiptir. Sosyal 
sermaye endeksinde son s�ralarda ise ��rnak, Bitlis, Mardin, A�r� ve Mu� gibi Do�u ve Güneydo�u Anadolu 
Bölgesi s�n�rlar� içerisinde yer alan iller bulunmaktad�r. Yine Diyarbak�r gibi küreselle�me sürecine ba�ar�l� bir 
�ekilde eklemlenme ve iyi yönetim ile önemli bir kent havzas� olma potansiyeli bulunan kentlerin de sosyal 
sermaye endeksi s�ralamas�nda son s�ralarda yer ald��� görülmektedir. Güneydo�u ve Do�u Anadolu’da 
gerekli olan de�i�imin, bölgede bu de�i�ime önderlik yapabilecek kent havzalar�n�n geli�tirilmesi ile 
olu�abilece�i ve bu temelde ya�anacak dönü�ümün; ekonomik dinamizm, orta s�n�f�n geni�lemesi ve refah 
art���na yol açarak kimlik, yoksulluk, i�sizlik, d��lanma, ekonomik azgeli�mi�lik, terör ve �iddet gibi sorunlar�n 
çözümünü sa�layaca�� belirtilmektedir (Keyman ve Koyuncu Lorasda��, 2010: 15). 
  
Tablo 1: Türkiye �çin Sosyal Sermaye Endeksi 

S�ra �l Endeks 
De�eri 

S�ra �l Endeks 
De�eri 

S�ra �l Endeks 
De�eri 

1 Ankara 100 28 Mersin 55,2 55 Kahramanmara� 38,8 

2 �stanbul 99 29 Isparta 54,7 56 Erzincan 38,6 

3 Mu�la 90,8 30 Zonguldak 54,5 57 Aksaray 38,3 

4 �zmir 89,6 31 Manisa 53,9 58 Çank�r� 38,2 

5 Yalova 86,6 32 Artvin 52 59 Kilis 36,7 

6 Tekirda� 84 33 Trabzon 51,9 60 Ordu 36,6 

7 Antalya 81,4 34 Amasya 49 61 I�d�r 36,2 

8 Eski�ehir 80,5 35 Konya 48,1 62 Bayburt 33,9 

9 Kocaeli 77,6 36 Kütahya 47,8 63 Gümü�hane 33,2 

10 K�rklareli 75,1 37 Karaman 46,5 64 Erzurum 31,7 

11 Bursa 74,4 38 Hatay 45,7 65 Tokat 31,7 

12 Edirne 71,6 39 Sinop 45,4 66 Kars 27,5 

13 Çanakkale 69,5 40 Nev�ehir 44,8 67 Yozgat 26,1 

14 Bal�kesir 67,7 41 Bart�n 44,6 68 Diyarbak�r 25,8 

15 Sakarya 67 42 Gaziantep 43,7 69 Ardahan 24,3 

16 Bilecik 66,6 43 Giresun 43,6 70 Ad�yaman 24,2 

17 Denizli 64,5 44 K�r�kkale 43,6 71 Bingöl 22,7 

18 Düzce 63 45 Elaz�� 43 72 Hakkari 19,5 

19 Bolu 63 46 Çorum 43 73 Van 17,9 

20 Ayd�n 61 47 Kastamonu 42,6 74 �anl�urfa 17,3 

21 Burdur 60,3 48 Ni�de 42,4 75 Batman 16,8 

22 Rize 59,6 49 Tunceli 42,4 76 Siirt 15,2 

23 Karabük 59,4 50 Afyonkarahisar 41,8 77 ��rnak 14,4 

24 Adana 58 51 Osmaniye 41,8 78 Bitlis 14,1 

25 U�ak 57,4 52 Malatya 41,5 79 Mardin 12,9 

26 Samsun 56,8 53 K�r�ehir 40,3 80 A�r� 11,2 

27 Kayseri 55,4 54 Sivas 40,3 81 Mu� 7,9 

Kaynak: http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/t%FCrkiye%20icin%20bir%20rekabet%20endeksi.pdf Eri�im Tarihi: 29 
Haziran 2010.  
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 Ekonomi ve D�� Politikalar Ara�t�rma Merkezi (EDAM) ve Deloitte taraf�ndan Türkiye için olu�turulan 
sosyal sermaye endeksi; hanehalk� büyüklü�ü, yüz bin ki�i ba��na doktor ve sinema say�s�, bin ki�i ba��na 
gazete tiraj� ve sivil toplum kurulu�u say�s�, k�z okulla�ma oran�, ki�i ba��na konut elektrik tüketimi, net göç 
oran� ve okuma yazma oran� gibi de�i�kenlerden yararlan�larak olu�turulmu�tur (EDAM ve Deloitte, 2010). 
Ku�kusuz endeksin olu�turulmas�nda yararlan�lan de�i�kenlerin sosyal geli�mi�li�i olumlu yönde etkileyen 
türden niteli�e sahip olduklar� aç�kt�r. Ancak bu noktada, sosyal sermayenin unsurlar� olarak ifade edilen 
güven, normlar ve ileti�im a�lar�n�n endeks hesaplamas�nda yeterli ölçüde temsil edilmedi�ini de belirtmek 
mümkündür.  
 Türkiye için olu�turulan sosyal sermaye endeksi 81 ildeki bireylerin sahip oldu�u sosyal sermaye 
birikimini temsil etmeyi amaçlamaktad�r. Kentin, sadece sakinlerine ya�am alan� sa�layan bir fiziksel yap� 
olmamas� ve mekân�n sosyal olarak üretili�i ve diyalekti�i ba�lam�nda farkl� ritimleri bir arada tutabilen bir 
mekân olarak kabul edilebilece�i, onun ba�ta sermaye ve emek olmak üzere, çe�itli sosyoekonomik 
dinamiklerin farkl� örgütlenmeler ve a��rl�k merkezleriyle bir araya geldi�i, birlikte ya�ama ve ya�am� 
sürdürebilme ili�kilerinin kurumsalla�t�r�ld��� bir kapsay�c� olarak de�erlendirilebilece�i belirtilmektedir. Bu 
do�rultuda, ho�görünün hâkim oldu�u, farkl� kültürlerin bir arada ya�ayabildi�i ve sivil toplumun etkin oldu�u 
bir kentin, sermaye ve mekân diyalekti�ini ba�ar�l� bir �ekilde olu�turdu�unun belirtilmesi mümkündür. Ancak 
çal��malar, ekonomik geli�me ve dinamizmin, ya�anabilirlik ve demokratik birlikte ya�ama alanlar� 
olu�umunda otomatik bir etkiye sahip olmad���n� göstermektedir (Keyman ve Koyuncu Lorasda��, 2010: 28-
29). Belirtilen türden niteliklere sahip bir mekân�n olu�turulabilmesinin, sosyal sermaye birikiminin 
artt�r�lmas�na, sa�duyunun ve hay�rseverli�in yayg�nla�t�r�lmas�na ba�l� oldu�u vurgulanmal�d�r. 
 Türkiye’deki �statistiki Bölge Birimleri S�n�fland�rmas�na göre, Tablo 2’deki sosyal sermaye ve 
yoksullu�un mevcut durumuna ili�kin veriler incelendi�inde, sosyal sermaye endeks de�eri en yüksek 
seviyede olan bölgenin �stanbul oldu�u ve bu bölgede yoksulluk riski oran�n�n Türkiye’deki en dü�ük de�eri 
ald��� görülmektedir. Yine Bat� Anadolu Bölgesinde sosyal sermaye endeks de�eri ikinci en yüksek de�eri 
al�rken, yoksulluk riski oran� ikinci en dü�ük de�eri alm��t�r. Tabloda alt s�ralarda yer alan, sosyal sermaye 
endeks de�eri göreli olarak dü�ük olan bölgelerin, yoksulluk riski oranlar�n�n genel olarak di�erlerine nazaran 
daha yüksek de�erler ald��� görülmektedir. Ancak bu s�ralaman�n baz� istisnalar içerdi�i de görülmektedir. 
Bu noktada, sosyal sermaye endeksi olu�turulurken yararlan�lan de�i�kenlerin, sosyal sermayenin temel 
unsurlar� olarak kabul edilen güven, normlar ve sosyal a�lar� yeterli ölçüde temsil etmemesinin ve endeks 
de�erlerinin olu�turulmas�nda yararlan�lan ölçüm yöntemlerindeki baz� eksikliklerin etkili olabilece�i 
dü�ünülmektedir. Ayn� zamanda sosyal sermayenin, refah düzeyinin olu�umunu do�rudan etkileyen tek 
de�i�ken olmamas� da, gözlenen ili�kinin do�rusal bir özellik göstermesi beklentisinin olu�mas�n� 
engellemektedir.  
 
Tablo 2: Türkiye’de �statistiki Bölge Birimleri S�n�fland�rmas�na Göre Sosyal Sermaye ve Yoksulluk Verileri 

Bölge Sosyal Sermaye Endeks De�eri1 Yoksulluk Riski Oran�2 

�stanbul 99,00 7,2 

Bat� Anadolu 83,15 7,8 

Do�u Marmara 73,97 10,7 

Bat� Marmara 73,34 12,1 

Ege 72,14 14,0 

Akdeniz 57,37 14,9 

Bat� Karadeniz 48,01 12,3 

Do�u Karadeniz 46,14 9,2 

Orta Anadolu 43,81 9,1 

Kuzeydo�u Anadolu 26,86 18,9 

Ortado�u Anadolu 26,03 13,0 

Güneydo�u Anadolu 25,02 11,0 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8369&tb_id=6 Eri�im Tarihi: 02 Temmuz 2010. 
1 Endeks de�eri, Ekonomi ve D�� Politikalar Ara�t�rma Merkezi (EDAM) ve Deloitte’in, “Türkiye �çin Bir Rekabet Endeksi” (2009) isimli 
çal��mas�nda yer alan, iller için Sosyal Sermaye Endeksi’ndeki verilerin, Türkiye �statistik Kurumu’nun (TÜ�K) �statistiki Bölge Birimleri 
S�n�fland�rmas�na göre, illerin nüfus yo�unluklar� göz önünde bulundurularak elde edilmesi ile olu�turulmu�tur. 
2 2007 y�l�nda, �statistiki Bölge Birimleri S�n�fland�rmas�na göre, bölgelerde medyan gelirinin %50’si kullan�ld���nda belirlenen yoksulluk 
s�n�r�n�n alt�nda ya�ayanlar�n yüzde olarak ifadesidir. 

 
 Türkiye’de sosyal sermaye ve yoksullu�a ili�kin mevcut durum göz önünde bulunduruldu�unda, 
Dünya Bankas�’n�n yoksullukla mücadele sürecinde sosyal sermayeye biçti�i rolün, özellikle Tablo 2’nin alt 
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s�ralar�nda yer alan bölgeler için uygulanabilecek bir politika özelli�i ta��d��� belirtilebilir. Böylece özellikle 
Do�u Anadolu Bölgesinde yoksulluk riski oranlar�nda kayda de�er bir iyile�meye ula��labilece�i 
dü�ünülmektedir. Bu �ekilde, önceden vurgulanan ekonomik ve sosyal problemlerinden hafifletilmesi ve 
sonland�r�lmas� mümkün olabilecektir.  

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermaye  
 Yoksulluk nedeniyle meydana gelebilecek sorunlar�n ekonomik ve sosyal maliyetinin, yoksullu�u 
engellemenin maliyetinden çok daha yüksek olmas�, yoksullu�un engellenerek, do�abilecek sak�ncalar�n 
önlenmesini ulusal ekonomi politikalar�n�n ve sosyal politikalar�n öncelikli hedefleri aras�na sokmu�tur (Altan, 
2004: 149). Bu do�rultuda, toplumlar� yak�ndan ilgilendiren bir ekonomik problem olan yoksullu�un 
önlenmesinde sosyal sermayeden yararlan�labilece�i öne sürülmektedir. Zira bir toplumda sosyal 
sermayenin geli�mesi ve geni�lemesi ile bireyler ve kaynaklar bir araya gelmektedir. Özellikle gelir 
da��l�m�n�n e�it olmad��� toplumlarda, geli�en sosyal sermayenin, gruplar� bir araya getiren ortam� 
olu�turdu�u ve yoksullu�un azalmas� ile sosyal uyumun artmas�nda önemli bir rol oynad��� belirtilmektedir 
(Altay, 2007: 348). Pek tabii, bunun için sosyal sermayenin unsurlar� olan; güven, normlar ve a�lar�n 
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktad�r. Özellikle toplumsal yap�n�n ve kamu politikalar�n�n �ekillenmesinde 
rol sahibi bir mekanizma olan sivil toplum kurulu�lar�n�n, hay�rseverlik anlay���na dayal� olarak e�itim, kültür, 
sa�l�k gibi alanlardaki etkinlikleriyle bu i�leyi�e yön vermesi, yoksulluk sorunu ile mücadele edilmesinde yeni 
bir dinamizmin yarat�lmas�n� mümkün k�lacakt�r. Zira sivil toplum kurulu�lar�, sosyo-ekonomik kalk�nmaya 
dolayl� veya do�rudan katk� sa�lamak amac�yla gönüllülük, ba��ms�zl�k, kâr amac� gütmemek ve ki�isel 
ç�kar� gözetmemek gibi esaslara dayanmaktad�r. Bu kurulu�lar�n benzer kurulu�lardan ayr�lmas�nda; 
gönüllülük, kalk�nma odakl�l�k, hay�rseverlik, kâr amaçs�zl�k gibi özellikler ta��yor olmas�na önem arz 
edilmektedir. Dolay�s�yla sivil toplum kurulu�lar�; toplumdaki insanlar�n milli, dini ve siyasi görü� farkl�l�klar�na 
bakmaks�z�n, insan hak ve özgürlüklerinin korunmas� amac�yla, sosyal yard�mlarda bulunmakta ve çevrenin 
korunmas�nda ortakla�a hareketi geli�tirmektedir (Y�ld�r�m, 2004: 52-54). Gününüzde yoksulluk problemi ile 
mücadeleye neoliberalizmin getirdi�i yakla��m, devlet müdahalesinin arzu edilmemesine de ba�l� olarak, 
hay�rseverli�e dayal� çözüm önerilerinin geli�tirilmesi sonucunu do�urmu�tur. Böylece devletin yoksullukla 
mücadele amaçl� sosyal politikalar�n�n yan�na, özel sektörün ve sivil toplum kurulu�lar�n�n hay�rseverlik 
temal� çal��malar� eklenmi�tir (Aky�ld�z, 2010: 6).  
 Ekonomik kalk�nma süreci, milli gelirdeki art���n yan�nda toplumun; ya�ay���nda, sosyo-ekonomik 
yap�s�nda, refah düzeyinde ve niteliklerinde meydana gelen olumlu yöndeki de�i�iklikleri ifade etmektedir. Bu 
do�rultuda, ülkelerin büyüme ve kalk�nma sürecini sürdürülebilir k�larak, yoksulluk gibi toplumsal boyutta 
çözülmesi gereken problemlerin üstesinden gelmeye çal��t�klar� belirtilebilir (Demiral, 2007: 2). Ara�t�rmalar, 
ekonomik kalk�nma ve geli�menin sa�lanmas�nda ate�leyici role sahip olan destek unsurunun sosyal 
sermaye oldu�una dikkat çekmektedir. Dolay�s�yla sosyal sermayeden yararlan�larak, ekonomideki yoksulluk 
ve yolsuzluk gibi aksakl�klar�n çözüme kavu�turulabilece�i belirtilmektedir (KOSGEB, 2005: 30). 
Genelle�tirilmi� güven seviyesi olarak ele al�nan sosyal sermayenin ve mülkiyet haklar�n�n korunmas�, siyasi 
istikrar, yolsuzluklarla mücadele, hukukun üstünlü�ü gibi göstergelerden elde edilen kurumlar�n etkinli�inin 
yüksek oldu�u ülkelerde, ki�i ba��na dü�en gelir ve be�eri kalk�nma endeksi rehberli�inde gözlenen 
ekonomik kalk�nman�n yüksek oldu�u belirtilmektedir. Böylece sosyal sermayenin, ekonomik kalk�nma 
sürecinde önemli bir etken olarak kabul edilebilece�i sonucuna ula��lmaktad�r (Kovac�, Belke ve Koç, 2009: 
15). 
 Ekonomik kalk�nman�n sa�lanmas�n� ve sürdürülebilir hale getirilmesini gözeten kurulu�lardan biri 
olan Dünya Bankas� da, sosyal sermayenin yoksullu�un azalt�lmas�ndaki rolü üzerinde çal��malar 
yürütmektedir. Dünya Bankas� bu do�rultuda, yoksullar lehine reformlar yap�lmas� ve sosyal engellerin 
ortadan kald�r�lmas�n� önermektedir (Grootaert ve Bastelaer, 2002: 1-2). Modern toplumsal ya�am�n önemli 
bir parças� olarak görülen sivil toplum kurulu�lar�, kamusal otoritenin yetersiz kald��� e�itim, sa�l�k, sosyal 
hizmetler, çevre, k�rsal kalk�nma ve kentsel dönü�üm gibi alanlarda önemli i�levler üstlenmekte olup, Dünya 
Bankas� taraf�ndan da, sosyal bar���n ve refah�n artt�r�lmas�nda, yoksullu�a dikkat çekilmesinde, çevrenin 
korunmas�nda, temel sosyal hizmetlerin sa�lanmas�nda ve sosyal geli�mede önemli role sahip bir 
mekanizma olarak gösterilmektedir. Bu ba�lamda, yeni kalk�nma yakla��mlar� sivil toplum kurulu�lar�n�, 
kalk�nma sürecinde devletle birlikte hareket eden kalk�nman�n yeni aktörleri olarak tan�mlamaktad�r. Sivil 
toplum kurulu�lar�n�n bu �ekilde ön plana ç�kmas�nda, uygulanan merkezi politikalar�n, adil olmayan gelir 
da��l�m� ve yoksulluk problemlerini ortadan kald�rmada etkili olmamas� sonucunda, hükümetlerin sorumluluk 
ve maliyet payla��m�na yönelmesinin rol oynad��� belirtilmektedir. Ancak sivil toplum kurulu�lar�n�n 
yoksullukla mücadele sürecinde, kaynaklar yerine sonuçlara yo�unla�mas�, yoksulluk probleminin 
süreklili�inin önlenmesine engel olmakta ve böylece belirtilen soruna yönelik köklü bir çözümün getirilmesi 
mümkün olmamaktad�r. Bu nedenle, sivil toplum kurulu�lar�n�n i�birli�i içerisinde, bireysel yoksulluk ve 
sorunlar�n çözümüne odaklanmak yerine, toplumsal yoksulluk ve sorunlar�n çözümüne odaklanmas� 
gerekmektedir. Sivil toplum kurulu�lar� önderli�inde, bireylerin ya�amlar�ndaki dayan��ma ve yard�mla�ma 
amaçl� sosyal a�lar�n geli�tirilerek, geleneksel ili�kilere yoksullu�un azalt�lmas� stratejilerinde yer verilmesi, 
Dünya Bankas�’n�n da kabul etti�i sosyal sermayeye dayal� bir kalk�nma program� olarak de�erlendirilebilir 
(Demiral, 2007: 9-10, 19-20). 
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 Sosyal sermayenin yoksullukla mücadelede kullan�lmas� görü�üne yönelik olarak, kamunun 
yoksullu�u azaltma politikalar�n� belirli ölçüde sivil topluma devrederek, kamu politikalar�n�n ikame 
edilmesinde yoksullar�n; ileti�im gruplar�ndaki, a�lardaki, birliklerdeki ve özellikle hanehalk� ile topluluklarda 
ücretsiz olarak sunduklar� i�gücünden yararlan�lmas�n�n ve bir anlamda yoksullu�u azaltmay� amaçlayan 
politikalara ili�kin sorumlulu�un, yoksullar�n üzerine yüklenmesini öngören bir yakla��m geli�tirilmi�tir. Bu 
yakla��m�n, yoksullar�n kendi çabalar� ile kendilerini içerisinde bulunduklar� dezavantajl� durumdan 
kurtarabilmeleri yolunu benimsedi�i görülmektedir (Staveren, 2003: 421). Bu görü�e göre, yoksullar�n sahip 
olduklar� i�gücü, refah düzeylerinin artt�r�lmas� kar��l���nda yine yoksullukla mücadele için 
de�erlendirilecektir. Dolay�s�yla devletin sosyal politikalar�n�n yerine, sivil toplum kurulu�lar�n�n 
yönlendirmesine b�rak�lan yoksullukla mücadele, toplumun kendi dinamiklerine dayal� olarak 
gerçekle�tirilebilecektir. Yine yoksullukla mücadelenin kentler baz�nda de�erlendirilmesi halinde ise belediye, 
sanayi ve ticaret odalar�, genç i�adam� ve kad�n giri�imcilik dernekleri, sivil toplum, üniversite ve yerel medya 
gibi farkl� ekonomik, sivil ve e�itsel aktörlerin, kent yönetiminde etkili ve vizyon sahibi bir kentsel arabulucu 
(interlokütör) liderli�inde, kent mekân�n�n örgütlenmesi ve yönetimi ile sürdürülebilir kalk�nman�n, 
ya�anabilirli�in ve birlikte ya�aman�n sa�lanmas�n�n mümkün olabilece�i belirtilebilir (Keyman ve Koyuncu 
Lorasda��, 2010: 31). Sosyal sermaye birikiminde meydana gelen bir art�� yoluyla yoksullukla verilen 
mücadelenin, yeni yoksulluk olarak ifade bulan küreselle�me sürecinde gerçekle�en kente göçün yaratt��� 
yoksulluk olgusunun; sosyal de�erlerde, normlarda, bir toplum halinde ya�ama al��kanl�klar�nda ve toplum 
içerisindeki güvende meydana getirdi�i erozyonu onarma i�levi görebilece�i söylenebilir (Altay, 2007:350). 
 Yoksulluk problemi ile mücadelede sosyal sermayeden yararlan�lmas�na yönelik görü�lerin, 
literatürde önemli bir yere sahip olmas�na kar��n, yeterli uygulama alan� bulmad��� gözlenmektedir. 
Dolay�s�yla sosyal sermaye birikiminin artt�r�lmas� yoluyla yoksullukla mücadele sürecinin sivil toplum 
kurulu�lar�n�n önderli�inde sürdürülmesi önerilerinin gerçekle�tirilmesi, toplumdaki sosyal sermaye 
unsurlar�n�n güçlendirilmesi ile mümkün olacakt�r. Bunun için en önemli ad�m, toplumun genel güven 
düzeyinin iyile�tirilmesi ve güvenin toplumda yayg�nla�t�r�lmas� olacakt�r. Ayr�ca bireylerin normlara 
ba�l�l���n�n artt�r�lmas� ve ileti�im a�lar�na daha fazla dâhil olmas�n�n sa�lanmas� da sürece önemli katk� 
sa�layacakt�r. Bu noktada, sivil toplum kurulu�lar�n�n üstlenmesi gereken en önemli görev, devlet ve bireyler 
aras�ndaki mesafeden kaynaklanan, toplum içerisinde güvenin yeterince tesis edilememesi eksi�inin 
giderilmesidir. Böylece toplumda sosyal sermaye birikiminin artt�r�lmas� sa�lanarak, ekonomik ve sosyal 
problemlerin çözümünde önemli a�ama kaydedilebilecektir.  

Sonuç 
 Günümüzde bireyler aras�ndaki ili�kilerin ekonomide oynad��� rolün üzerinde daha fazla 
durulmaktad�r. Bu do�rultuda, sosyal sermaye kavram� ve bu kavram�n güven, normlar ve a�lar olarak kabul 
edilen unsurlar� ön plana ç�kmaktad�r. Sosyal sermayenin ve unsurlar�n�n ekonomik i�leyi�teki rolünün önem 
kazanmas� ayn� zamanda bu unsurlar�n ölçülmesi ve etkilerinin belirlenmesi çabalar�n� daha da artt�rm��t�r. 
Dünya Bankas� gibi önemli kurumlar ve ara�t�rma gruplar� da, ekonomik etkinli�in sa�lanmas� ve refah�n 
artt�r�lmas� eksenlerinde belirtilen yeni kavramlardan yararlan�labilmesi için çal��malar yürütmektedir. 
Özellikle yoksullukla mücadele sürecinde sosyal sermayenin kullan�lmas�na yönelik önerilerin Dünya 
Kalk�nma Raporu’nda da yer almas�, konuya daha büyük önem atfedilmesi sonucunu do�urmu�tur. Bu 
çal��mada da, sosyal sermaye ve yoksulluk aras�ndaki ili�kiye yönelik bir inceleme yap�lmas� öngörülmü�tür. 
 Türkiye’de �statistiki Bölge Birimleri için olu�turulan sosyal sermaye endeksi ve yoksulluk riski 
oranlar� incelendi�inde, içerisinde baz� istisnalar bar�nd�rmakla birlikte, yüksek sosyal sermaye endeks 
de�eri alan bölgelerin, dü�ük yoksulluk riski oranlar�na, dü�ük sosyal sermaye endeks de�erine sahip 
bölgelerin ise yüksek yoksulluk riski oranlar�na sahip olduklar� görülmü�tür. Pek tabii, buradaki temel amaç, 
Türkiye’de bölgelerin sosyal sermaye ve yoksulluk yönündeki mevcut durumlar�n�n incelenmesi olmay�p, 
Dünya Bankas� taraf�ndan da bir yoksullukla mücadele arac� olarak öne sürülen sosyal sermayeden 
yararlan�labilece�ine dikkat çekmektir.  
 Bireyler aras�ndaki ili�kilerden kaynaklanan bir de�er olarak ele al�nan sosyal sermaye, ekonomik 
getirilere yol açarak, kalk�nmada ve yoksulluk problemi üzerinde olumlu etkilere yol açabilecektir. Ancak 
bilindi�i üzere, yoksulluk tek ba��na milli gelirin artt�r�lmas� ile çözümlenebilecek bir problem de�ildir. Bu 
noktada, hay�rseverlik temas�yla sivil toplum kurulu�lar�na biçilen rolün önem kazand��� belirtilmelidir. Sivil 
toplum kurulu�lar�n�n, toplumda hay�rseverlik ba�lam�nda gerçekle�tirece�i çal��malar�n, ayn� zamanda gelir 
da��l�m� üzerinde de olumlu sonuçlar do�uraca�� dü�ünülmektedir.  
 Yoksullukla mücadelede sosyal sermayeden yararlan�lmas� sürecinde, sivil toplum kurulu�lar�n�n 
temel amac�; toplumdaki güvenin yayg�nla�t�r�lmas�, bireylerin normlara ba�l�l���n�n geli�tirilmesi ve bireylerin 
ileti�im a�lar�na dâhil olmas�n�n te�vik edilmesi olarak belirlenmelidir. Özellikle Türkiye için gerçekle�tirilen 
çal��malarda elde edilen güven düzeyinin oldukça dü�ük olmas�, toplumun genel güvenini düzenleyici ve 
artt�r�c� yönde politikalar izlenmesinin gerekti�ine dikkat çekmektedir. Böylece Türkiye’deki en önemli 
ekonomik ve toplumsal problemlerden bir tanesi olan yoksulluk sorununa yönelik, sosyal sermayeye dayal� 
çözümlerin gerçekle�tirilmesi mümkün olacakt�r.  
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 Sivil toplum kurulu�lar�, toplumun sosyal sermaye birikiminin artt�r�lmas� amac�yla güvenin 
yayg�nla�t�r�lmas�, normlara ba�l�l���n artt�r�lmas� ve ileti�im a�lar�na kat�l�m�n te�vik edilmesi amaçl� 
uygulamalar geli�tirerek, toplumun yüz yüze oldu�u ekonomik ve sosyal problemlerin çözümünde etkili 
olabilecektir. Böylece özellikle sosyal sermaye birikimi di�erlerine nazaran dü�ük seviyede olan bölgelerin, 
daha yüksek sosyal sermaye birikimine ula�mas� halinde, bölgede, ekonomik alandaki rekabetçili�ini öne 
ç�karan faktörler olarak kabul edilen be�eri sermaye ve yarat�c� sermayenin de geli�iminin te�vik edilmi� 
olaca�� bilinmektedir. Bu durum, be�eri sermaye ba�lam�nda Türkiye’deki bir di�er önemli problem olarak 
gösterilen beyin göçünün aksi yönde i�lemeye ba�lamas�na, yani rekabetçi gücü artan bölgelerin yeni cazibe 
merkezleri haline gelerek, ekonomik alandaki etkinli�ini artt�rmas�na yol açacakt�r. Bölgelerin sahip oldu�u 
sosyo-ekonomik ko�ullar�n daha iyi bir noktaya ta��nmas�, ekonomik problemlerin yan� s�ra, sosyal ve 
kültürel sorunlar�n da çözümünü sa�layacakt�r. Bu durum, bölgelerin ya�anabilirliklerinin artmas�na ve 
aralar�ndaki ciddi niteliksel farkl�l�klar�n azalt�larak, bölgeler aras�nda sinerji olu�turulmas�na imkân 
tan�yacakt�r. Böylece genel olarak, toplumun refah seviyesinin yükselece�i belirtilebilir. 
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Özet 
�nsan haklar� alan�nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin (STÖ’lerin) en önemli i�levlerinden 
birisi, insan haklar� ma�durlar�na do�rudan veya dolayl� olarak hukuksal yard�m sa�lamakt�r. STÖ’lerin 
sa�lad��� hukuksal yard�mlar ulusal yarg�yla s�n�rl� olmay�p, bölgesel ve uluslararas� yarg�y� da 
kapsamaktad�r. Bu çal��mada, STÖ’lerin insan haklar�n� koruma mekanizmalar� nezdinde bireysel 
ba�vuruda bulunmalar�, ma�durlar�n temsilini üstlenmeleri ve yarg�lama sürecine kat�lmalar�, do�rudan 
hukuksal yard�m faaliyetleri olarak ele al�nmaktad�r. STÖ’lerin insan haklar� normlar�n�n geli�tirmesine 
katk�da bulunarak, genel etki do�uran hukuksal giri�imleri ise, dolayl� hukuksal yard�mlar kapsam�nda 
de�erlendirilmektedir. STÖ’lerin hukuksal statüsü ve faaliyetleriyle ilgili bölgesel ve uluslararas� 
düzenlemeler, STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na sa�lad��� hukuksal yard�mlar ba�lam�nda 
incelenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Örgütleri, �nsan Haklar�, Hukuksal Yard�m, Uluslararas� Örgütler, 
Bölgesel Örgütler 
 

LEGAL AID PROVIDED BY NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS  
FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATONS  

 
Abstract 
One of the most important roles of human rights non-governmental organisations (NGOs) is to provide 
direct and indirect legal aid for the victims of human rights violations. Direct legal aid provided by the 
NGOs is not limited to national jurisdictions but also includes regional and international jurisdictions. 
The individual applications introduced by NGOs before the human rights protection mechanisms, their 
legal representation of the victims and their intervention in the proceedings are considered as direct 
legal aid activities in this paper. On the other hand, the legal initiatives of general interest addressed by 
NGOs with a view to contributing to human rights standard setting are accepted as indirect legal aid 
activities. Regional and international rules in relation to the legal status and activities of NGOs are 
analysed within the framework of legal aid provided by NGOs for the victims of human rights violations. 
Keywords: Non-Governmental Organizations, Human Rights, Legal Aid, International Organisations, 
Regional Organisations 

 
Giri� 

 �nsan haklar� alan�nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri (STÖ’ler), insan haklar�n�n korunmas� 
ve geli�tirilmesi amac�yla gerek ulusal, gerek bölgesel, gerekse uluslararas� düzeyde çe�itli faaliyetlerde 
bulunmaktad�r. �nsan haklar� STÖ’lerinin faaliyetleri aras�nda, insan haklar� ihlallerinin tespiti ve tespit edilen 
bulgular�n yay�mlanmas�; ihlalci devlet veya kontrolü elinde bulunduran güçlerin ihlale son vermeleri ve ihlal 
sonuçlar�n� gidermelerine yönelik çe�itli bask� ve eylemler; bölgesel ve uluslararas� örgütler nezdindeki 
giri�imler; insan haklar�yla ilgili ulusal ve uluslararas� hukuk kurallar�n�n haz�rlanmas�na (standard setting) 
katk�da bulunulmas�; e�itim ve yard�m faaliyetleri say�labilir (Karakul, 2006: 59 vd.). �nsan haklar� STÖ’leri 
ayr�ca, insan haklar�n� kötüye kullanan �irketlerle i�birli�i yapmamalar� konusunda yat�r�mc�lar�, bankalar�, 
üniversiteleri ve yerel yönetimleri te�vik etmektedir (Weissbrodt ve Vega, 2007: 359-360). 
 Kalk�nd�rma ve dayan��ma amaçl� STÖ’lerden farkl� olarak, insan haklar� STÖ’lerinin insan haklar� 
ma�durlar�na sa�lad��� do�rudan maddi yard�mlar oldukça s�n�rl�d�r. �nsan haklar� STÖ’leri ancak sava� ve 
silahl� çat��ma bölgeleri gibi yo�un ve a��r insan haklar� ihlallerinin ya�and��� bölgelerdeki ma�durlara, 
bask�c� rejimler taraf�ndan siyasal ifade ve bas�n özgürlü�üne haks�z müdahale edilen, i�kence ve kötü 
muameleye maruz kalan �ah�slara veya yak�nlar�na istisnai ve s�n�rl� olarak maddi yard�mda bulunmaktad�r 
(Amnesty International, 2009). Di�er bir deyi�le insan haklar� STÖ’leri, kaynaklar�n�n büyük bölümünü insan 
haklar� ma�durlar�na do�rudan maddi yard�mda bulunmaya de�il, daha geni� kitleleri kapsayacak biçimde, 
insan haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesine tahsis etmektedir. 
 �nsan haklar� STÖ’leri ma�durlara do�rudan maddi yard�mda bulunamad�klar� için, mevcut ihlale son 
verilmesi, ihlalin sonuçlar�n�n giderilmesi ve gelecekte benzer ihlaller ya�anmamas� için al�nmas� gerekli 
yönetsel ve hukuksal önlemler konusunda siyasal ve hukuksal giri�imlerde bulunmaktad�r. Siyasal giri�imler 
aras�nda ülke yöneticileri ve diplomatik temsilcileriyle görü�me veya yetkili makamlara mektup gönderme, 
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uluslararas� örgütler ve kamuoyunun ilgi ve deste�ini sa�layarak, ülke üzerinde bask� kurma, bas�n bülteni 
yay�mlama ve acil eylem (urgent action) giri�imleri say�labilir. Örne�in, en büyük ve tan�nm�� uluslararas� 
insan haklar� STÖ’leri aras�nda yer alan Uluslararas� Af Örgütü’nün (Amnesty International), ilkini 1973 
y�l�nda Brezilya’da siyasal nedenlerle gözalt�nda tutulan bir akademisyen hakk�nda ba�latt��� acil eylem 
uygulamalar�ndan, bugüne kadar çok say�da olumlu sonuçlar al�nm��t�r (Amnesty International, 2010). 
STÖ’lerin hukuksal giri�imleri aras�nda, insan haklar� ma�durlar�na veya ma�dur yak�nlar�na hukuksal 
yard�m sa�lama, baz� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n� harekete geçirme, görülmekte olan davalarda 
üçüncü taraf s�fat�yla hukuksal mütalaa verme ve insan haklar�yla ilgili hukuk kurallar�n�n haz�rlanmas�na 
katk�da bulunma say�labilir. STÖ’lerin siyasal ve hukuksal giri�imlerinin birbiriyle ba�lant�l� oldu�u, siyasal 
giri�imlerin dolayl� olarak hukuksal sonuçlar do�urabildi�i, sistemli hukuksal giri�imlerin ise siyasal alanda 
etkilerinin görülebildi�i belirtilmelidir. 
 STÖ’lerin insan haklar�n�n korunmas� yönündeki faaliyetlerinde hukukçular�n önemli rol üstlendikleri 
ve üstlenmeleri gerekti�i kabul edilmektedir. Bunun nedeni, bir toplumda medeni ve siyasal hak ihlallerini 
gözlemlemek için genelde en iyi konumdaki ki�iler avukatlar ve yarg�çlar olup, hukukçular�n mesleki 
yetenekleri insan haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesi için ya�amsal niteliktedir (Wiseberg ve Scoble, 1979: 
640-644). Nitekim pek çok ülkede oldu�u gibi Türkiye’de de ba�ta barolar olmak üzere hukuk dernekleri, 
insan haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesine yönelik önemli faaliyetler yürütmektedir. Ancak, hukukçular�n 
katk�lar�n�n insan haklar� alan�nda faaliyet gösteren STÖ’lerin çat�s� alt�nda veya STÖ’lerle i�birli�i halinde 
daha etkin sonuçlar verebildi�i görülmektedir. 
 STÖ’ler, insan haklar� ma�durlar�na öncelikle ihlali gerçekle�tiren ülkede mevcut hukuksal yollar� 
kullanarak ihlale son verilmesi ve ihlalin sonuçlar�n�n giderilmesi amac�yla hukuksal yard�m sa�lamaktad�r. 
�nsan haklar� ma�durlar� veya ma�dur yak�nlar�, genelde içinde bulunduklar� zor ko�ullar nedeniyle, hukuksal 
yollara ba�vurmak konusunda yeterli bilgiye ve maddi ko�ullara sahip olmad�klar� gibi, kimi zaman hukuksal 
yollara ba�vurmamalar� konusunda ihlalci devletlerin kamu görevlilerinin engelleyici bask�s�na maruz 
kalmaktad�r. Bu nedenle, insan haklar� ma�durlar�n�n kar��la�t��� engellerin giderilerek, gerekli hukuksal 
yard�m�n sa�lanmas� büyük önem ta��maktad�r. 
 STÖ’ler, ihlalci devletlerin iç hukuk yollar�ndan etkin bir sonuç al�namamas� durumunda, insan 
haklar� ma�durlar�na,  bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde hukuksal 
yard�m sa�layarak, ma�dur haklar�n�n korunmas� ve ihlal sonuçlar�n�n giderilmesine çaba göstermektedir. 
�nsan haklar� ma�durlar�n�n iç hukuktaki giri�imlerini, ilgili ülkenin iç hukuk yollar�n� iyi bilen ulusal STÖ’ler 
veya uluslararas� STÖ’lerin ülke temsilcilikleri üstlenirken, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma 
mekanizmalar� önündeki hukuksal yard�m konusunda uluslararas� STÖ’lerin daha aktif rol ald��� 
görülmektedir. Ancak son zamanlarda ulusal-uluslararas� STÖ ayr�m� eski önemini yitirmeye ba�lam��t�r. 
Birle�mi� Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi (AK) gibi uluslararas� ve bölgesel devletleraras� (veya 
hükümetleraras�) örgütler (intergovernmental organizations) uluslararas� STÖ’ler gibi, ulusal STÖ’lere de 
çal��malar�nda hukuksal akreditasyon sa�lamakta ve ulusal STÖ’lerle i�birli�ini geli�tirmek istemektedir 
(Peter J. Spiro, 2009: 5-6). Dolay�s�yla ulusal-uluslararas� STÖ ayr�m�n� organik yönden çok i�levsel yönden 
de�erlendirmek daha do�ru olur. 

�nsan haklar� alan�nda faaliyet gösteren STÖ’ler, tematik veya bölgesel olarak insan haklar� 
konusunda sahip olduklar� uzmanl�k sayesinde, iç hukukta, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma 
mekanizmalar� önünde bilinçli ve sistemli hukuksal giri�imlerde bulunmakta ve bu giri�imlerden büyük ölçüde 
ba�ar�l� sonuçlar elde etmektedir. Bu nedenle, maddi yoksunluk ve fiili bask�lar yüzünden hukuksal yollara 
müracaat edemeyen insan haklar� ma�durlar�n�n yan� s�ra, insan haklar� STÖ’lerinin sahip oldu�u 
uzmanl�ktan yararlanarak, hukuksal giri�imden ba�ar�l� sonuç almak isteyen ma�durlar da STÖ’lerin 
hukuksal yard�m�ndan istifade etmek istemektedir. 
 Ulusal ve uluslararas� STÖ’ler, insan haklar� ma�durlar� ad�na yapt�klar� hukuksal giri�imlerde, 
gönüllü veya profesyonel hukukçulardan yard�m almaktad�r. Ancak STÖ’lerin ay�rt edici özellikleri gere�ince, 
ma�dur �ah�slara sa�lad�klar� hukuksal yard�mlardan kar elde amac� gütmemeleri, hatta ba�vurulacak 
hukuksal yollar için yap�lan yarg�lama giderlerini kendi kaynaklar�yla veya adli yard�m mekanizmalar�n� 
i�leterek kar��lamalar� gerekmektedir. Örne�in, iç hukukta veya uluslararas� yarg� organlar� önünde aç�lan bir 
davada ba�vuranlar lehine hükmedilecek maddi ve manevi tazminat miktar�n�n tamam�n�n ma�dur �ah�slara 
aktar�lmas�, yarg�lama giderlerinden ise, ancak ma�dur �ah�slar ad�na yap�lan zorunlu harcamalara ili�kin 
bölümün STÖ’lerce al�nmas� hakkaniyete uygun bir çözüm yolu te�kil etmektedir. 
 Kural olarak, iç hukukta, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde 
bireysel ba�vuru hakk�ndan yararlanabilmek için, ba�vuranlar�n insan haklar� ihlalinden ma�dur olmalar�, 
yani insan haklar� ihlalinden do�rudan zarar görmü� olmalar� gerekmektedir. STÖ’lerin ma�dur �ah�slar�n 
kat�l�m� olmaks�z�n, do�rudan onlar ad�na hukuksal yollara ba�vurmalar� (actio popularis), istisnai birkaç 
örnek d���nda, kabul edilmemektedir (Vierucci, 2008: 160). Dolay�s�yla STÖ’ler, ya ma�durlar�n yasal 
temsilini üstlenerek, ya onlar� hukuksal yollar konusunda yönlendirerek, ya da halen görülmekte olan 
davalara ma�dur �ah�slar lehine müdahil ya da üçüncü taraf s�fat�yla kat�larak hukuksal yard�m 
faaliyetlerinde bulunmaktad�r. STÖ’lerin, sözü edilen do�rudan hukuksal yard�m faaliyetlerinin yan�nda, 
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ma�durlar�n u�rad��� zararlar�n giderilmesi ve yeni ihlallerin önlenmesi amac�yla gerekli genel ve bireysel 
tedbirlerin al�nmas� konusunda ilgili ulusal makamlar veya bölgesel ve uluslararas� örgütler nezdinde yapt��� 
giri�imler de dolayl� hukuksal yard�m faaliyetleri olarak nitelendirilebilir. Nitekim STÖ’lerin insan haklar� 
ihlalleri hakk�nda ulusal ve uluslararas� kamuoyunda yaratt��� tepkiler, ihlalci devletleri insan haklar� 
ihlallerine son verilmesi, ma�durlar�n u�rad��� zararlar�n giderilmesi ve gelecekte benzer ihlallere yol 
aç�lmamas� için gerekli hukuksal tedbirlerin al�nmas� ve uygulanmas� konusunda etkili olmaktad�r. 
 STÖ’ler, insan haklar� ma�durlar�na hukuksal yard�m sa�lamaya çal���rken, ihlalci devletler 
taraf�ndan çe�itli engelleyici ve y�ld�r�c� eylemlerle kar��la�makta veya STÖ’ler aras�nda ayr�mc� 
uygulamalara ba�vuruldu�u görülmektedir (Lindsnæs, Sano ve Thelle, 2007: 117-131). Bu nedenle, 
STÖ’lerin insan haklar�n�n korunmas� yönündeki faaliyetlerini etkin olarak sürdürebilmeleri için iç hukukta ve 
uluslararas� alanda bir tak�m düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad�r. Ancak bu düzenlemelerin, STÖ’leri 
engelleyici de�il, STÖ’lere kar�� ba�vurulan keyfi s�n�rlamalar� önleyici ve STÖ faaliyetlerini hukuksal 
güvenceye al�c� nitelikte olmas� önem ta��maktad�r. STÖ’lerin de, kendilerine duyulan güveni ve itibar� 
koruyabilmek için faaliyet ve harcamalar�nda �effafl�k, nesnellik ve do�ruluk ilkelerine ba�l� kalmalar� 
gerekmektedir (Karakul, 2006: 237-241). 
 STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na sa�lad��� hukuksal yard�mlar� konu edinen bu çal��ma be� 
bölümden olu�maktad�r. Birinci bölümde, STÖ’lerin do�rudan ve dolayl� olarak insan haklar� ma�durlar�na 
sa�lad��� hukuksal yard�mlara genel hatlar�yla de�inilmektedir. �kinci bölümde, STÖ’lerin iç hukukta, ulusal 
makamlar önünde sa�lad��� hukuksal yard�mlar; üçüncü bölümde ise STÖ’lerin bölgesel ve uluslararas� 
insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önündeki hukuksal giri�imleri incelenmektedir. Dördüncü bölümde, 
STÖ’lerin sa�lad��� hukuksal yard�mlar�n etkinli�i üzerinde durulmaktad�r. Be�inci ve son bölümde ise 
STÖ’lerin hukuksal yard�m faaliyetlerinin art�r�labilmesi için ulusal ve uluslararas� alanda yap�labilecek 
hukuksal düzenlemeler konusunda baz� öneriler getirilmektedir. 
 

STÖ’lerin Sa�lad��� Hukuksal Yard�m Türleri 
 Hukuksal yard�m (legal aid - assistance juridique), en genel anlamda, idari ve hukuksal ba�vuru 
yollar�nda, özellikle aç�lacak davalarda ve yarg�lama sürecinin herhangi bir a�amas�nda �ah�slara sa�lanan 
teknik hukuksal deste�i ifade etmektedir. Bu çal��mada hukuksal yard�m kavram� geni� anlamda 
kullan�lmakta olup, yarg�lama hukukunda yer alan adli yard�m kurumunun yan� s�ra, iç hukukta ve 
uluslararas� sözle�melerde düzenlenen bir hak olarak hukuksal yard�m� da kapsamaktad�r. STÖ’lerin 
sa�lad��� hukuksal yard�mlar yaln�zca ceza yarg�lamas�yla s�n�rl� de�ildir, STÖ’ler, uzmanl�k alanlar� 
dahilinde, Özel Hukuk ve �dare Hukukundan kaynaklanan davalar�n taraflar�na da hukuksal yard�m 
sa�layarak, adil yarg�lanma hakk�n�n güvenceye al�nmas�na katk�da bulunmaktad�r (Wilson, 2002: 3-4). 
Di�er yandan, hukuksal yard�m kavram�, ma�dur �ah�slara sa�lanan do�rudan hukuksal destekle s�n�rl� 
görülmeyip, de�i�ik hukuksal araçlar kullan�larak ma�durlar�n durumunun iyile�tirilmesi veya siyasal 
giri�imlerle ma�dur haklar�n�n korunmas� ve geli�tirilmesine yönelik hukuksal sonuçlar elde edilmesi de bu 
ba�l�k alt�nda ele al�nmaktad�r. 
 Adli yard�m (müzaheret-i adliye ya da adli müzaheret) kurumu, iç hukukta, esas olarak yarg�lama 
usulüne ili�kin mevzuatta, ayr�ca avukatl�k ve noterlik mesle�iyle ilgili düzenlemelerde yer almaktad�r 
(Ta�k�n, 2000: 117-136). Ceza yarg�lamas�nda, soru�turma evresinden kovu�turma evresinin sonuna kadar 
avukat yard�m�ndan istifade edebilmeyi, Özel Hukuk ve �dare Hukukuyla ilgili davalarda ise avukat yard�m� 
sa�lanmas�n�n yan� s�ra yarg�lama harç ve giderlerinden muaf tutulmay� kapsamaktad�r. Ceza 
yarg�lamas�n�n özellikle soru�turma evresinde avukat yard�m�ndan istifade edilmesi adil yarg�lanma hakk�n�n 
bir gere�i olmas�ndan ba�ka, ki�i özgürlü�ü ve güvenli�inin sa�lanmas�, ayr�ca i�kence ve kötü 
muamelelerin önlenmesi bak�m�ndan önem ta��maktad�r. Esas olarak hukuksal yard�m�n gereklili�i uzun süre 
a��rl�kl� olarak ceza yarg�lamas� yönünden dü�ünülmü�tür. Özel uyu�mazl�klarda ve idari davalarda, 
hukuksal yard�m�n bir hak olarak kabul edilmesi bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma 
mekanizmalar�n�n kararlar�ndan sonra geli�mi�tir (Ak�nc�, 2008: 201-214). Özel uyu�mazl�klarda ve idari 
davalarda hukuksal yard�m sa�lanmas�, pozitif hukukta düzenlenen haklar�n uygulamada etkin �ekilde 
gerçekle�mesinin güvencesini olu�turmaktad�r. Bununla birlikte, Özel Hukuk ve �dare Hukukuyla ilgili 
davalarda gerek avukat yard�m� sa�lanmas�, gerek yarg�lama harç ve giderlerinden muafiyet tan�nmas�nda, 
yasada öngörülen makamlar�n ve bu arada yarg� organlar�n�n yard�m�n gereklili�i konusunda ikna olmas� 
gerekmekte, di�er bir deyi�le, adli yard�m konusunda iç hukukta öngörülen makamlara bir dereceye kadar 
takdir yetkisi tan�nmaktad�r. Ceza yarg�lamas�nda ise suçlar�n a��rl��� göz önüne al�narak, belli suçlar 
bak�m�ndan ve kendisini gere�i savunamayaca�� dü�ünülen baz� �üpheli ve san�klar yönünden avukat 
yard�m� zorunlu görülmektedir. Nihayet, ceza yarg�lamas� sürecinde avukat tutabilecek durumda olmad���n� 
beyan eden herkes için, istem halinde avukat görevlendirilmesi gere�i benimsenmi�tir. Elbette, ceza 
yarg�lamas�n�n ilerleyen a�amalar�nda, �üpheli ve san���n kendisinin avukat seçme hakk� sakl� tutulmu�tur. 
 Hukuksal yard�m, adil yarg�lanma hakk�n�n bir gere�i olarak uluslararas� ve bölgesel insan haklar� 
sözle�melerinde güvenceye al�nm��t�r. �nsan Haklar� Evrensel Beyannamesi’nde genel olarak etkin bir yarg� 
yoluna ba�vurma hakk�ndan ve ceza yarg�lamas�nda kendisine suç yüklenen herkese savunmas� için gerekli 
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olan tüm güvencelerin sa�lanmas� gere�inden söz edilmektedir. BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözle�mesi’nin 
14. maddesinde ise hakk�nda suç isnad� bulunan kimsenin, adaletin yarar� gerektirdi�i her durumda 
kendisine bir avukat tayin etme ve e�er avukata ödeme yapabilecek maddi olana�� yoksa ücretsiz olarak 
tayin edilecek avukat yard�m�ndan istifade etme hakk� düzenlenmektedir. Ayn� �ekilde, Avrupa �nsan Haklar� 
Sözle�mesi’nin (A�HS) 6/3c maddesinde, bir suçla itham edilen herkesin kendi seçece�i bir avukat�n 
hukuksal yard�m�ndan istifade etme, e�er avukat tutmak için gerekli maddi olanaktan yoksun ise ve adaletin 
yerine gelmesi bak�m�ndan gerekli ise, kendisi için atanacak bir avukat�n yard�m�ndan ücretsiz olarak 
yararlanma hakk� güvenceye al�nmaktad�r. 

Özel Hukuka ili�kin hukuksal yard�m hakk�ndan A�HS’de aç�kça bahsedilmemekle birlikte, Avrupa 
�nsan Haklar� Mahkemesi (A�HM) 9 Ekim 1979 tarihli Airey / �rlanda (Ba�vuru No: 6289/73) karar�nda, 
hukuksal yard�m kurumunun, yarg�ya etkin ba�vuru hakk�n�n bir güvencesi oldu�unu kabul etmi�tir. Airey 
ba�vurusu k�saca, ba�vuran Bayan Johanna Airey’in alkolik olan ve kendisine fiziksel �iddet uygulayan 
e�inden ayr�lmak istemesine ra�men, yeterli maddi geliri olmad��� için hukuksal yollara ba�vuramamas� ve 
söz konusu olaylar�n ya�and��� s�rada, �rlanda’da adli yard�m kurumunun bulunmamas�yla ilgilidir. Dava 
ko�ullar�n� inceleyen A�HM, öncelikle, A�HS’nin güvenceye ald��� haklar yönünden, bireyleri gerçeklikte ve 
uygulamada koruyabilmek için tasarland���n� hat�rlatm��t�r. A�HM, ba�vuran�n, e�inden hukuksal olarak 
ayr�labilmek için yarg�ya ba�vurma hakk�ndan etkin biçimde yararlanamad��� gerekçesiyle, A�HS’nin adil 
yarg�lanma hakk�n� düzenleyen 6/1. maddesinin; ayr�ca dava konusu olaylar nedeniyle �rlanda Hükümetinin, 
ba�vuran�n özel ve aile ya�am�na sayg� kapsam�ndaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedi�i 
gerekçesiyle de A�HS’nin 8. maddesinin ihlal edildi�ine karar vermi�tir.  

A�HM’nin Airey karar�, ki�ilere Özel Hukuk alan�nda hukuksal yard�m sa�lanmas�n�n adil yarg�lanma 
ve bu ba�lamda adalete eri�im hakk�n�n bir gere�i oldu�unun uluslararas� insan haklar� standartlar�nda kabul 
edilmesi yönünde emsal te�kil etmektedir. A�HS, adil yarg�lanma hakk�n�n kapsam�n� medeni hak ve borçlar 
ile bir kimseye isnat edilen suç hakk�nda karar verilmesiyle, yani Özel Hukuk uyu�mazl�klar� ve ceza 
yarg�lamas�yla s�n�rl� tutsa da, A�HM, önüne gelen ba�vurularda, taraf devletlerin uyu�mazl�klar� iç hukuktaki 
nitelendirmelerine göre de�il, yarg�lamaya konu hakk�n ve uyu�mazl���n içeri�ine bakarak belirledi�inden, 
esasen idari yarg�n�n görev alan�na giren tam yarg� (tazminat) davalar�nda da adil yarg�lanma hakk� 
güvencelerinin gerçekle�me ko�ullar�n� aramaktad�r. Bireylerin, idareye atfedilebilecek eylem ve i�lemlerden 
kaynaklanan maddi ve manevi zararlar�n� tazmin talepleri, ma�dur �ah�slara STÖ’ler taraf�ndan sa�lanacak 
hukuksal yard�m�n önemini daha da artt�rmaktad�r. Çünkü idari eylem ve i�lemlerden kaynaklanan maddi ve 
manevi zararlar�n kar��lanmas�, insan haklar�n�n korunmas� veya insan haklar� ihlallerinin sonuçlar�n�n 
giderilmesiyle do�rudan ba�lant�l�d�r. 
 Özel Hukukla ilgili uyu�mazl�klarda, �ah�slar�n yarg�lama yetkisine sahip ülkelerde hukuksal yollara 
ba�vurabilmelerini kolayla�t�rmak amac�yla, talep eden �ah�slara adli yard�m sa�lanmas� konusunda 
devletleraras� i�birli�inin geli�tirilmesine yönelik iki uluslararas� sözle�me bulunmaktad�r. Bunlardan ilki, AK 
kapsam�nda adli yard�m konusunda kabul edilen 27 Ocak 1977 tarihli, Adli Yard�m Ba�vurular�n�n �letilmesi 
Hakk�nda Avrupa Antla�mas�d�r. Ayn� y�l yürürlü�e giren AK Antla�mas�na göre, taraf devletler, ülkelerinde 
ikamet eden �ah�slar�n, bir di�er taraf devlette özel, ticari ve idari konularda yapaca�� adli yard�m taleplerini 
ilgili devlete ücretsiz olarak iletmeyi ve bu amaçla bir veya birkaç makam� görevlendirmeyi taahhüt 
etmektedir. 2001 y�l�nda kabul edilen ve 2002 y�l�nda yürürlü�e giren AK Anla�mas�na Ek Protokol hükümleri 
ile adli yard�m yoluna ba�vuranlarla avukatlar� aras�nda etkin ileti�im sa�lanmas� ve genel olarak adli yard�m 
sürecinin etkinli�inin art�r�lmas� amaçlanm��t�r. Türkiye, Adli Yard�m Ba�vurular�n�n �letilmesi Hakk�nda 
Avrupa Antla�mas�na ve Ek Protokole taraft�r. Adli yard�m konusundaki di�er uluslararas� düzenleme ise, 25 
Ekim 1980 tarihli Adalete Uluslararas� Eri�im Hakk�nda Lahey Sözle�mesidir. 1988 y�l�nda yürürlü�e giren 
Lahey Sözle�mesine göre bir taraf devlet, di�er taraf devlet vatanda�lar�n�n veya bu ülkelerde ikamet eden 
�ah�slar�n özel ve ticari uyu�mazl�klara ili�kin ba�vurular�nda, kendi ülke vatanda�lar� ya da kendi ülkesinde 
ikamet eden �ah�slar gibi adli yard�m sa�lamay� ve bu amaçla bir merkezi otoriteyi görevlendirmeyi taahhüt 
etmektedir. Türkiye 2010 y�l�n�n �ubat ay� itibariyle Adalete Uluslararas� Eri�im Hakk�nda Lahey 
Sözle�mesine taraf de�ildir.  

STÖ’lerin, insan haklar� ma�durlar�na sa�lad��� hukuksal yard�m faaliyetleri, ulusal, bölgesel ve 
uluslararas� yarg�sal ve yarg�-benzeri (quasi judicial) organlar önünde do�rudan veya ma�durlar� temsilen 
ba�vuruda bulunmak, görülen dava ve ba�vurulara müdahil olmak, olaylar�n tespiti veya hukuki konularda 
bilirki�ilik yapmak, tan�k s�fat�yla ifade vermek ve yarg�lama sürecine amicus curiae s�fat�yla kat�lmakt�r. 
Mahkemenin dostu olarak Türkçeye çevrilebilecek olan amicus curiae (ço�ulu amici curiae), mahkemenin 
izniyle, dava konusu olaylar ve hukuki sorunlar hakk�nda bilgisi dahilinde mahkemeye görü� sunmay� ifade 
etmektedir (Shelton, 1994: 611). STÖ’lerin, amicus curiae s�fat�yla davaya kat�lma amac� genel nitelikte olup, 
kamu yarar�n� gerçekle�tirmeye yöneliktir. Amicus curiae s�fat�yla davaya kat�lan STÖ’ler, verilecek kararla 
ba�l� de�ildir. Mahkeme karar�n�n aleyhte ç�kmas� durumunda, dava konusu olaylar hakk�nda –ba�vuru 
ko�ullar�n�n sürmesi �art�yla– amicus curiae s�fat�yla davaya kat�lan STÖ’ler, di�er hukuk yollar�na 
ba�vurabilir. Ayr�ca STÖ’ler, bu hukuksal süreçte, davada taraflarca ileri sürülen görü�lerle s�n�rl� de�ildir. 
Belirtilen ko�ullar, amicus curiae kat�l�m�n� STÖ’ler için avantajl� duruma getirmektedir. Bununla birlikte, 
dezavantajl� yönlerine de de�inilecek olursa, amicus curiae kat�l�mc�s�, davan�n yönünü kontrol edememekte, 
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mahkemeye delil sunamamakta, tan�klar� sorgulayamamakta ve mahkemenin özel izni olmadan yarg�lama 
sürecinde ifade verememektedir (Lindblom, 2005: 302-303). 
 STÖ’ler, yukar�da belirtilen iç hukuk düzenlemeleri ve uluslararas� sözle�meler kapsam�nda, insan 
haklar� ma�durlar�na do�rudan hukuksal yard�m sa�lamaktad�r. Ancak STÖ’lerin faaliyetleri, do�rudan 
hukuksal yard�m sa�lamakla s�n�rl� de�ildir. STÖ’ler, iç hukukta, bölgesel ve uluslararas� örgütler nezdinde 
çe�itli hukuksal yollara ba�vurarak, insan haklar� ihlallerine son verilmesi ve insan haklar� ma�durlar�n�n 
zararlar�n�n giderilmesine yönelik giri�imlerde bulunmaktad�r. Bu kapsamda, STÖ’ler, iç hukukta insan 
haklar� ma�durlar�n�n do�rudan hukuksal temsilini üstlenmeseler bile, insan haklar� ihlaline ili�kin bulgular�n� 
yetkili makamlara ileterek, ihlal ko�ullar�n�n ortaya ç�kar�lmas� ve sorumlular hakk�nda gerekli yapt�r�m 
sürecinin ba�lat�lmas�n� sa�layabilmektedir. STÖ’ler, ihlale neden olan devletin yetkili organlar�na bask� 
yaparak, ayr�ca ulusal ve uluslararas� kamuoyunun deste�ini sa�layarak, insan haklar� normlar�na ayk�r� iç 
hukuk düzenlemelerinin de�i�tirilmesine veya ihlalin sonuçlar�n� giderici yeni hukuksal düzenlemeler 
yap�lmas�na katk�da bulunabilmektedir. Ço�u zaman ma�dur �ah�slar�n bilgisi ve onay� d���nda gerçekle�en 
bu hukuksal geli�meler, STÖ’lerin dolayl� olarak sa�lad�klar� hukuksal yard�mlar aras�nda say�labilir. 
Özellikle, STÖ’lerin iç hukukta mevzuat ve uygulaman�n insan haklar� standartlar�na uyumuna yönelik elde 
etti�i ba�ar�lar, ülke genelinde etkisini gösterdi�i ve pek çok ma�dur veya potansiyel ma�duru ilgilendirdi�i 
için, bireysel hukuksal yard�mdan daha önemli sonuçlar do�urucu niteliktedir. 
 

STÖ’lerin �ç Hukukta Ulusal Makamlar Önünde Sa�lad��� Hukuksal Yard�mlar 
STÖ’lerin iç hukukta ulusal makamlar önünde sa�lad��� hukuksal yard�mlar, bu kurulu�lar�n faaliyet 

gösterdi�i ülkelerdeki hukuksal statüleriyle ve devletlerin STÖ’lere fiilen (de facto) ve hukuksal yönden (de 
iure) sa�lad��� faaliyet olanaklar�yla yak�ndan ili�kilidir. Uluslararas� STÖ’ler, faaliyetlerini bölgesel ve 
uluslararas� alanda yürütseler de, merkez ve �ubelerini belli ülkelerde seçmek ve örgütlemek zorundad�r. 
Dolay�s�yla, STÖ’lerin, belli bölgesel ve uluslararas� güvenceleri bulundu�u dü�ünülse bile, uluslararas� 
alanda faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, bu kurulu�lar�n tamam� hem kurulu� ve örgütlenmeleri, hem 
yürüttükleri faaliyetler bak�m�ndan asl�nda devletlerin iç hukuk düzenlemelerine tabiidir (Kamminga, 
2005:107-108). Devletlerin ifade ve örgütlenme özgürlü�üne ba�l�l���, genelde iç hukuk hükümlerine göre 
tüzel ki�ilik biçiminde örgütlenen STÖ’leri do�rudan etkilemektedir. Di�er bir deyi�le, insan haklar� 
ma�durlar�na yard�m etmeyi amaçlayan STÖ’ler, devlet organlar�n�n baz� eylem ve i�lemleri nedeniyle, ba�ta 
ifade ve örgütlenme özgürlü�ü olmak üzere, kendileri de insan haklar� ihlallerine maruz kalabilmektedir. 

Türkiye’de, 1982 Anayasas�nda 1995 y�l�nda yap�lan de�i�ikliklerden önce, Anayasan�n 33. maddesi 
uyar�nca, dernekler, temel hak ve hürriyetlere ili�kin genel s�n�rlamalara ayk�r� hareket edemedikleri gibi, 
derneklerin siyasi amaç gütmeleri, siyasi faaliyette bulunmalar�, siyasi partilerden destek görmeleri ve onlara 
destek olmalar�, sendikalarla, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ve vak�flarla bu amaçla ortak 
hareket etmeleri yasaklanm��t�. Genelde örgütlenme özgürlü�üne, özelde de dernekle�me özgürlü�üne 
ili�kin olarak mevzuattan kaynaklanan s�n�rlay�c� hükümlerin uygulamada daha da kat� yorumland��� 
görülmü�tür. Örne�in, �nsan Haklar� Derne�i’nin genel af ç�kart�lmas� ve ölüm cezalar�n�n kald�r�lmas� 
yolundaki kampanyalar� “siyasi nitelikte bir faaliyet” say�l�p, baz� dernek yöneticilerinin dört y�la kadar varan 
hapis cezas�yla cezaland�r�lmalar� istenirken, Ankara Cumhuriyet Savc�l���’n�n 11 A�ustos 1988 tarih ve 
1988/78 say�l� iddianamesinde �u görü�lere dayan�lm��t�r: “Filhakika, bir genel af ilan� ve ölüm cezalar�n�n 
kald�r�lmas� keyfiyeti, yasama organ�n�n siyasi tercihine b�rak�lm�� siyasi bir tasarruftur. Bu yoldaki isteklerin 
salt insan hak ve özgürlükleri ile de bir ilgisi yoktur. Suç i�lemek suretiyle, Devletçe cezaland�r�lm�� bir ki�inin 
affedilmesi, do�u�tan veya Anayasa ile ki�ilere tan�nm�� bir hak ve özgürlük de�il, toplumsal bir at�fettir. 
Dernek yöneticileri, genel af ilan� ve ölüm cezalar�n�n kald�r�lmas� gibi bir sloganla kamuoyu olu�turmaya ve 
yasama organ�n� etkilemeye çal��makla, derne�in insan hak ve özgürlükleri konusunda çal��mak olarak 
belirlenen amac� d���na ta�arak siyasi nitelikte bir faaliyet içerisine girmi�ler ve bu suretle 2908 yasan�n 
(mülga Dernekler Kanunu) 37. maddesi hükmünü ihlal etmi�lerdir.” (Tanör, 1994: 103). Ulusal bir STÖ olan 
�nsan Haklar� Derne�i yöneticileri hakk�nda haz�rlanan iddianamede suç unsuru olarak nitelendirilen fiiller, 
hemen her insan haklar� kurulu�unun çal��malar�nda ba�vurabilece�i yöntemler oldu�undan, an�lan 
dönemde ulusal veya uluslararas� STÖ’lerin Türkiye’de insan haklar� alan�nda yasal olarak faaliyet 
gösteremedikleri anla��lmaktad�r. Yurtd���nda kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri hakk�nda, 2908 
say�l� mülga Dernekler Kanununun 12. maddesinde -2003 y�l�nda madde yürürlükten kald�r�l�ncaya kadar- 
yer verilen s�n�rlamalar olmasayd� bile, sözü edilen dönemde, uluslararas� insan haklar� STÖ’lerinin 
Türkiye’de temel kurulu� amaçlar�n� savunmalar� bile mümkün olmayacakt�. Bu arada halen yürürlükte olan 
5253 say�l� Dernekler Kanununun 5. maddesine göre, “Yabanc� dernekler, D��i�leri Bakanl���n�n görü�ü 
al�nmak suretiyle �çi�leri Bakanl���n�n izniyle Türkiye'de faaliyette veya i�birli�inde bulunabilir, temsilcilik veya 
�ube açabilir, dernek veya üst kurulu� kurabilir veya kurulmu� dernek veya üst kurulu�lara kat�labilirler.” 
Ayr�ca, Dernekler Kanununun 21. maddesine göre, “Dernekler mülkî idare amirli�ine önceden bildirimde 
bulunmak �art�yla yurt d���ndaki ki�i, kurum ve kurulu�lardan aynî ve nakdî yard�m alabilirler. Bildirimin �ekli 
ve içeri�i yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yard�mlar�n bankalar arac�l���yla al�nmas� zorunludur.” Türkiye’de, 
mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve �effafl���n sa�lanmas� amac�yla kabul edilen düzenlemeler istisna 
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tutulursa, mevzuat ve uygulama bak�m�ndan uluslararas� STÖ’lere temkinli yakla��m�n mevcut Dernekler 
Kanununun yürürlük sürecinde de korundu�u görülmektedir.  

STÖ’ler bulunduklar� ülkenin iç hukuk kurallar�na göre, dernek, vak�f veya �irket �eklinde 
örgütlenmektedir. Dolay�s�yla STÖ’ler, kurulu�, örgütlenme ve faaliyetleri yönünden merkez, alan ofisi ve 
�ubelerinin bulundu�u ülkelerin iç hukukuna tabi olmaktad�r. Dernek veya vak�f statüsünde örgütlenen 
STÖ’lerin kurulu�lar� yönünden, devletlerin iç hukukta farkl� sistemleri benimsedi�i görülmektedir. Dernek ve 
vak�flar�n kurulu� sistemleri aras�nda, serbest kurulu� sistemi, izin sistemi ve tescil sistemi say�labilir. Bu 
sistemlerden herhangi birinin iç hukuk düzeninde benimsenmesinde, devletlerin STÖ’lere kar�� tutumu 
belirleyici olmaktad�r (O�uzman, Seliçi ve Oktay, 2002: 178-179). Devletlerin STÖ’lere kar�� tutumu ülkeden 
ülkeye ve bölgeden bölgeye farkl�l�klar göstermektedir. �nsan haklar�n�n bölgesel ve uluslararas� alanda 
korunmas�na yönelik giri�imlerin dünya genelinde olumlu bir etkisi oldu�u yads�namaz. Bununla birlikte, 
otoriter e�ilimli baz� rejimlerin STÖ’leri hukuksal ve idari yönden s�n�rland�rmaya ve bask� alt�nda tutmaya 
yönelik düzenleme ve uygulamalar� sürdürdü�ü görülmektedir (Cleary, 1997: 7-12). STÖ’lere, siyasal 
muhaliflere ve gazetecilere idari s�n�rland�rmalar koymak, hükümetlerin insan haklar� ve demokrasi 
savunucular�n� engellemek için ba�vurdu�u oldukça aç�k bir taktiktir. �dari engeller, STÖ’lerin kaynaklar�n� ve 
çal��anlar�n�n enerjilerini as�l yapmak istedikleri i�lerden farkl� yöne sapt�rmay� hedeflemektedir. Daha vahim 
olarak, STÖ’lerin tüzel ki�i olarak tescilini reddetmek ve yabanc� kaynak kabul etmelerini yasaklamak gibi 
kat� s�n�rlamalara ba�vuran devletler de bulunmaktad�r (Barr, 2008: 29).  

Uluslararas� STÖ’lerin, bir merkez örgütünün yan� s�ra, çe�itli bölge ve ülke ofisleri bulunmaktad�r. 
Uluslararas� STÖ’lerin, özellikle merkez örgütlerini, faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekleri ve amaçlar�n� 
daha etkin gerçekle�tirebilecekleri ülke ve �ehirlerde kurduklar� görülmektedir. Uluslararas� alanda faaliyet 
gösteren baz� �nsan haklar� STÖ’lerinden örnek vermek gerekirse, Uluslararas� Af Örgütü’nün merkezi 
Londra’da, �nsan Haklar� �zleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) merkezi New York’ta, Uluslararas� 
Hukukçular Komisyonu’nun (International Commission of Jurists) merkezi Cenevre’de, Uluslararas� �nsan 
Haklar� Birlikleri Federasyonu’nun (Fédération Internationale des ligues de Droits de l’Homme - FIDH) 
merkezi ise Paris’tedir. Uluslararas� STÖ’lerin alan ofisi ve �ubelerinin ise dünyan�n farkl� bölge ve ülkelerine 
da��ld��� gözlenmektedir. 

Ulusal ve uluslararas� STÖ’lerin iç hukukta, ulusal makamlar önünde ma�dur �ah�slara sa�lad��� 
hukuksal yard�mlar, bulunduklar� ülkede adil yarg�lanma hakk� ve hak arama özgürlü�üne verilen öneme, 
yani insan haklar�n�n genel durumuna ba�l�d�r. Bir ülkede temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen �ah�slar�n 
ba�vurabilece�i etkin iç hukuk yollar�n�n bulunmamas� durumunda, STÖ’lerin ulusal düzeyde sa�layabilece�i 
hukuksal yard�mdan da bahsedilemez. �nsan haklar� ihlal edilen �ah�slar�n ba�vurabilece�i ulusal hukuk 
yollar� bulunmad���, bu yollar etkin olmad��� veya makul bir süre içinde sonuçlanmad��� takdirde, ma�dur 
�ah�slar�n devletlerin taraf oldu�u bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�na 
ba�vurmaktan ba�ta hukuksal çaresi kalmamaktad�r. Ancak tam olarak etkin olmasa ve ba�ar� �ans� dü�ük 
de olsa, genelde insan haklar� ma�duru �ah�slar�n ulusal düzeyde ba�vurabilece�i hukuksal yollar 
bulunmaktad�r. Uluslararas� �nsan Haklar� Hukukunun ortak bir prensibine göre, iç hukuktaki ba�vuru yollar� 
tüketilmeden, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�na ba�vuruda 
bulunulamayaca�� kabul edilmektedir (Shaw, 2003: 254-255). STÖ’lerin ulusal makamlar önünde sa�lad��� 
do�rudan hukuksal yard�mlar, iç hukukta öngörülen hukuksal ba�vuru yollar� çerçevesinde 
gerçekle�mektedir. STÖ’lerin ulusal düzeyde sa�lad��� do�rudan hukuksal yard�mlar, yetkili makamlara 
do�rudan ba�vuruda bulunma veya dava açma, görevlendirdi�i avukatlar yoluyla ma�dur �ah�slar�n hukuksal 
temsilini üstlenme, ma�dur �ah�slar�n açt��� davalara müdahil olma veya mahkemeye ma�durlar� destekleyici 
yönde bilgi ve belge sa�lama �eklinde s�ralanabilir. 

STÖ’lerin insan haklar� ihlalleri hakk�nda, ulusal düzeyde yetkili makamlara do�rudan ba�vuruda 
bulunabilme imkan� oldukça s�n�rl�d�r. Bunun nedeni, ulusal makamlar önünde davac� olabilmek için, genelde 
ihlalden do�rudan zarar görmü� olma, yani ma�dur olma ko�ulunun aranmas�d�r. Türkiye’de, idari organlar�n 
eylem ve i�lemlerine kar�� ba�vurulabilecek idari yarg� yoluna ili�kin usul ve esaslar� düzenleyen 2577 say�l� 
�dari Yarg�lama Usulü Kanununun 2. maddesine göre, idari dava türleri, “�dari i�lemler hakk�nda yetki, �ekil, 
sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka ayk�r� olduklar�ndan dolay� iptalleri için menfaatleri ihlal 
edilenler taraf�ndan aç�lan iptal davalar�”n�, “�dari eylem ve i�lemlerden dolay� ki�isel haklar� do�rudan 
muhtel olanlar taraf�ndan aç�lan tam yarg� davalar�”n� ve “Tahkim yolu öngörülen imtiyaz �artla�ma ve 
sözle�melerinden do�an uyu�mazl�klar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yap�lan her türlü 
idari sözle�melerden dolay� taraflar aras�nda ç�kan uyu�mazl�klara ili�kin davalar”� kapsamaktad�r. 
Dolay�s�yla, STÖ’lerin insan haklar� ihlalleri kar��s�nda idari dava açabilmeleri, iptal davalar�nda 
menfaatlerinin ihlal edilmesine, tam yarg� davalar�nda ise ki�isel haklar�n�n do�rudan etkilenmesine ba�l�d�r. 
Dan��tay�n 10 Temmuz 2007 tarih, 2007/985 E. ve 2007/3950 K. say�l� karar�nda aç�klad��� üzere, “�darenin 
eylem ve i�lemlerinin hukuka uygunlu�unun yarg�sal denetim yoluyla sa�lanmas�n�n en etkin araçlar�ndan 
biri iptal davalar� oldu�undan, iptal davalar�nda " menfaat ihlali" olarak tan�mlanan subjektif ehliyet ko�ulunun 
ki�iye ba�l� subjektif hak ihlallerinin giderilmesinin yan� s�ra idari i�lemlerin hukuka uygunlu�unun 
denetlenebilmesi kapsam�nda da belirlenmesi gerekmektedir. Davac� ile iptali istenilen idari i�lem aras�nda 
kurulabilecek bir ili�ki veya ilgi, menfaat ihlali ko�ulunun varl��� için yeterlidir. Bu itibarla yarg�sal kararlarda 
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menfaat ihlali ko�ulu, davac�n�n idari i�lemle me�ru, ki�isel ve güncel bir menfaat ilgisinin kurulmas� gerekti�i 
�eklinde tan�mlanm��t�r. Ayr�ca, bir menfaatin, ki�isel menfaat say�labilmesi, iptali istenilen i�lemin do�rudan 
do�ruya davac� hakk�nda al�nmas�n� gerektirmemektedir. Çevre, tarihi ve kültürel de�erlerin korunmas�, imar 
uygulamalar� gibi kamu yarar�n� ilgilendiren konularda dava açma ehliyetinin bu durum göz önünde 
bulundurularak, geni� yorumlanmak suretiyle saptanaca��, Dan��tay içtihatlar�yla kabul edilmi� 
bulunmaktad�r.” Dan��tay�n, iptal davalar�nda menfaat kavram�n� hukuk devleti ilkesi çerçevesinde geni� 
yorumlamas�, STÖ’lerin idari yarg�da do�rudan dava açma olana��n� artt�raca�� için olumludur. Ancak, 
bireysel idari i�lemlerde menfaat kavram�n�n geni� yorumlanmaya elveri�li olmad��� ve tam yarg� davalar�nda 
davac� olabilmek için ki�isel haklar�n do�rudan etkilenmesi gerekti�i dü�ünüldü�ünde, STÖ’lerin kamu 
yarar�na yönelik idari dava açma yetkisinin oldukça s�n�rl� oldu�u anla��lacakt�r. �dari Yarg�lama Usulü 
Kanununun 31. maddesinde, üçüncü �ah�slar�n davaya kat�lmas�nda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
hükümlerinin uygulanaca�� belirtilmektedir. Bu durumda, STÖ’ler, idari yarg� mercilerinde görülmekte olan 
davalarda, davan�n konusu ve sonucu ile do�rudan ilgilerinin bulundu�unu kan�tlamalar� halinde, davaya 
kat�lma talebinde bulunabilirler. �dari davalar�n genelde dosya üzerinden incelendi�i ve istisnai olarak 
duru�ma yap�ld���, ayr�ca idari davalara kat�l�m taleplerinin yo�un olmad��� unutulmamal�d�r. Sonuçta, insan 
haklar� ihlalleriyle ilgili idari davalarda, STÖ’lerin, görevlendirdikleri gönüllü veya ücretli avukatlarla ma�dur 
�ah�slar�n vekâletini üstlenerek hukuksal yard�mda bulunmalar�, daha uygun ve elveri�li bir hukuksal yol 
te�kil etmektedir. 

STÖ’lerin do�rudan hukuksal yard�m sa�layabilme ihtimaline ceza yarg�lamas� yönünden 
bak�ld���nda, ilk akla gelen husus, insan haklar� ihlallerinin önlenmesi amac�yla, öncelikle �üpheli ve san�k 
haklar�n�n korunmas�d�r. 5271 say�l� Ceza Muhakemesi Kanununda, �üpheli ve san�k haklar�n�n uluslararas� 
insan haklar� standartlar� do�rultusunda korunmas�na yönelik önemli güvenceler yer almaktad�r. Bu 
güvenceler aras�nda, yakalama ve gözalt�, tutuklama, adli kontrol, arama ve el koyma, telekomünikasyon 
yoluyla ileti�imin denetlenmesi, gizli soru�turmac� ve teknik araçlarla izleme gibi koruma tedbirleri s�ras�nda 
uyulmas� gereken kurallar; koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep etmek hakk�; ifade ve sorgu usulleri; 
müdafi seçimi ve görevlendirilmesi; kovu�turma a�amas�ndan hüküm kesinle�inceye kadar uyulmas� 
gereken usul kurallar� bulunmaktad�r. Nihayet, ceza yarg�lamas� sonunda verilen cezalar�n infaz� 
a�amas�nda uyulmas� gereken usul ve güvenceler de 5275 say�l� Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin �nfaz� 
Hakk�nda Kanunda düzenlenmektedir. STÖ’lerin ceza yarg�lamas�nda �üpheli ve san�klara, infaz 
a�amas�nda ise hükümlülere sa�layaca�� do�rudan hukuksal yard�mlar, insan haklar� ihlallerinin önlenmesi 
yönünden büyük önem ta��maktad�r. Ceza Muhakemesi Kanununun 158/1. maddesinde, suça ili�kin ihbar 
veya �ikâyetlerin, Cumhuriyet Ba�savc�l���na veya kolluk makamlar�na yap�labilece�i düzenlenmektedir. 
E�er insan haklar� ihlali, ayn� zamanda suç te�kil eden bir fiil niteli�indeyse, takibi �ikâyete ba�l� olmayan 
suçlar yönünden, insan haklar� STÖ’lerinin suçu yetkili makamlara ihbar ederek, ma�dur �ah�slara hukuksal 
yard�mda bulunmalar� mümkündür. Takibi �ikâyete ba�l� suçlarda ise ma�dur �ah�slar�n do�rudan veya 
vekilleri arac�l���yla, yetkili makamlara �ikâyette bulunmalar� gerekmektedir. Ma�dur ve �ikâyetçinin haklar� 
Ceza Muhakemesi Kanununun 234. maddesinde düzenlenmektedir. Görevlendirdikleri avukat yard�m�yla, 
ma�dur veya �ikâyetçiyi temsil eden STÖ’ler, yarg�laman�n soru�turma ve kovu�turma evrelerinde kanunda 
say�lan haklar� ma�dur ve �ikayetçi ad�na kullanabilirler. Yine Ceza Muhakemesi Kanununun 237/1. 
maddesine göre “Ma�dur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel ki�iler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece 
mahkemesindeki kovu�turma evresinin her a�amas�nda hüküm verilinceye kadar �ikâyetçi olduklar�n� 
bildirerek kamu davas�na kat�labilirler.” Görüldü�ü gibi, STÖ’lerin ceza yarg�lamas�nda insan haklar� 
ma�durlar�na sa�layabilece�i hukuksal yard�mlar da, özellikle, insan haklar� ihlalinden zarar gören �üpheli, 
san�k, suç ma�duru ve �ikâyetçi �ah�slar�n vekâletini görevlendirecekleri avukatlarla üstlenilmesi yoluyla 
etkinlik kazanabilmektedir. 

STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na ulusal düzeyde sa�layabilece�i hukuksal yard�mlar idare ve 
ceza yarg�lamalar�yla s�n�rl� de�ildir. STÖ’ler, hukuk yarg�lamas�nda da, kanunun verdi�i yetki çerçevesinde 
ma�dur �ah�slara hukuksal destekte bulunabilirler. STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na sa�layaca�� 
hukuksal deste�in, yaln�zca uyu�mazl���n taraflar�ndan birinin kamu otoritesi oldu�u davalarla s�n�rl� 
olmad���, bazen özel �ah�slar aras�ndaki uyu�mazl�klarda da devletin sorumlulu�unu gerektirecek bir insan 
haklar� sorunu ortaya ç�kabilece�i belirtilmelidir. Kamu otoriteleriyle bireylerin kar�� kar��ya geldi�i 
durumlarda insan haklar�n�n dikey uygulamas�ndan, bireyler aras�ndaki uyu�mazl�klarda ise insan haklar�n�n 
yatay uygulamas�ndan bahsedilmektedir. Alman mahkemeleri taraf�ndan geli�tirilen ve daha sonra bölgesel 
ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� taraf�ndan da kullan�lan drittwirkung kavram�, bir 
görü�e göre, insan haklar� hükümlerinin özel �ah�slar aras�ndaki ili�kilerde de uygulanabilece�ini, di�er 
görü�e göre ise bir kimsenin temel haklar�n� di�er �ah�slara kar�� ileri sürebilme imkân�n� ifade etmektedir. 
(Van Dijk, 2006: 28 vd.). Özellikle �nsan Haklar� Hukukunda yeni geli�mekte olan haklar�n ulusal makamlar 
önünde kabul edilmesi ve korunmas� yönünden, insan haklar� STÖ’lerinin, özel uyu�mazl�klarda, ma�dur 
�ah�slara hukuksal yard�m sa�lamalar� önem kazanmaktad�r. Ancak medeni ve ticari uyu�mazl�klarda 
STÖ’lerce sa�lanacak hukuksal yard�m�n da, idare ve ceza davalar�nda oldu�u gibi, ma�dur �ah�slar�n 
vekâletini üstlenecek uzman avukatlar�n görevlendirilmesi yoluyla daha etkin yürütülebilece�i 
dü�ünülmektedir. 
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STÖ’lerin iç hukukta, ulusal yarg� organlar� önünde sa�lad��� do�rudan hukuksal yard�mlar�n yan� 
s�ra, bir ülkede insan haklar�yla ilgili mevzuat�n geli�tirilmesine katk�da bulunarak, mevcut ve potansiyel insan 
haklar� ma�durlar�na dolayl� olarak katk�da bulundu�u söylenebilir. STÖ’lerin müzakereci demokrasinin 
önemli aktörleri aras�nda yer ald��� kabul edilmekte olup, idari inceleme ve karar alma süreçlerinde 
olu�turulan sürekli veya geçici komisyon çal��malar�nda STÖ temsilcilerine de yer verildi�i, önemli siyasal ve 
hukuki kararlar�n al�nma a�amas�nda devletin yetkili organlar�n�n STÖ’lerin görü�lerine ba�vurdu�u, ayr�ca 
STÖ’lerin de kendi inisiyatifleriyle devlet organlar�na yön gösterecek yasa önerileri haz�rlad�klar� 
görülmektedir. �nsan haklar� STÖ’lerinin, insan haklar�na ili�kin ulusal standartlar�n geli�tirilmesine yönelik 
hukuksal faaliyetleri, genelde kamu otoritelerine yol gösterici nitelik ta��makta, kimi zaman da kamu 
otoritelerinin olumsuz bir karar al�nmas�n� engelleyici i�lev üstlenmektedir. 
 

STÖ’lerin Bölgesel ve Uluslararas� �nsan Haklar� Mekanizmalar� Önündeki Hukuksal 
Giri�imleri 

 Uluslararas� Hukukta, STÖ’lere, iç hukukun ötesinde hukuksal güvence sa�layacak ve bu konuda 
devletlerin yetkisini s�n�rlayacak bir uluslararas� düzenleme henüz mevcut de�ildir. Bu nedenle STÖ’ler, 
Uluslararas� Hukukun kurgusal (fictional) ve kanun d��� (outlaw) özneleri olarak nitelendirilmektedir 
(Skjelsbaek, 1975: 3). STÖ’lere uluslararas� düzeyde olmasa bile, bölgesel düzeyde hukuksal statü vermeyi 
amaçlayan ilk ve tek uluslararas� sözle�me, AK nezdinde 24 Nisan 1986 tarihinde kabul edilen, “Uluslararas� 
STÖ’lerin Tüzel Ki�iliklerinin Tan�nmas� Hakk�nda Avrupa Sözle�mesi”dir. STÖ’lere oldukça s�n�rl� haklar 
getirdi�i ve son derece ihtiyatl� hükümler içerdi�i dikkat çeken AK Sözle�mesi, yürürlük için üç ülkenin 
onay�n� yeterli gördü�ü halde, ancak kabul edildikten be� y�l sonra, 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlü�e 
girebilmi�tir (Karakul, 2006: 42-44). AK Sözle�mesinin kabul edilmesinden 24, yürürlü�e girmesinden ise 19 
y�l� a�k�n bir süre geçmesine ra�men, Sözle�me henüz 11 AK üyesi taraf�ndan onaylanm�� durumdad�r. 
Bununla birlikte, STÖ’lerin uluslararas� statüsünün geli�tirilmesine yönelik çal��malar�n BM ve AK nezdinde 
sürdürüldü�ü belirtilmelidir. 

STÖ’leri Uluslararas� Hukukta güvenceye alan bir uluslararas� sözle�me bulunmamakla beraber, 
uluslararas� ve bölgesel hükümetlerlaras� örgütler, STÖ’lerle i�birli�ini geli�tirmek amac�yla, STÖ’lere özel 
hukuksal statüler vermektedir . Ulusal ve uluslararas� STÖ’lere, ba�ta Birle�mi� Milletler olmak üzere, AK, 
Amerikan Devletleri Örgütü ve Afrika Birli�i gibi uluslararas� ve bölgesel örgütler nezdinde, dan��ma veya 
isti�ari (consultative), kat�l�mc� (participatory), ortakl�k (partnership) ve gözlemci (observer) gibi hukuksal 
statüler verilmekte ve bu sayede STÖ’lerin hükümetleraras� örgütlerin faaliyetlerine daha aktif kat�lmalar� 
sa�lanmaktad�r (Lindblom, 2005: 366 vd.). Bunun üç temel nedeni olabilece�i dü�ünülmektedir. Birincisi, 
bölgesel ve uluslararas� örgütlerin, çal��malar�nda ulusal ve uluslararas� STÖ’lerin co�rafi ve/veya teknik 
uzmanl�klar�ndan yararlanmak istemeleridir. �kincisi, organlar� uzman sekretarya personelinden ve üye devlet 
temsilcilerinden olu�an hükümetleraras� örgütler, ya�ad�klar� demokratik me�ruiyet krizini, STÖ kat�l�m�yla 
a�maya çal��maktad�r. Üçüncüsü, STÖ kat�l�m�n�n üye devletlerin diplomatik giri�imlerle hükümetleraras� 
örgütleri pasifize etmelerini önleyece�i, bir bak�ma STÖ’lerin hükümetleraras� örgütlere gerçek amaçlar�n� 
hat�rlatarak, çal��malar�n� dengeleyebilece�i görü�üdür. 

STÖ’lerin, bölgesel ve uluslararas� örgütlerin faaliyetlerine fiilen kat�l�m� ve etkilerinin, bu örgütlerin 
STÖ’lere tan�d��� hukuksal statülerden ve STÖ’lerle geli�tirdi�i resmi i�birli�i yöntemlerinden daha önde 
oldu�u dikkat çekmektedir. Nitekim, STÖ’lere tan�d��� hukuksal statünün derecesi ne olursa olsun, STÖ’lerin 
do�rudan ya da dolayl� olarak faaliyetlerini etkilemedi�i herhangi bir hükümetleraras� örgüt bulundu�unu 
söylemek güçtür. STÖ’ler, do�al olarak, hukuksal statüye sahip olduklar� hükümetleraras� örgütlerin 
çal��malar�na daha aktif olarak kat�lmakta ve karar alma süreci üzerinde daha etkili olmaktad�r. Bunun yan� 
s�ra, STÖ’ler, uluslararas� toplant�lara kat�larak, uluslararas� sözle�melerin ya da di�er uluslararas� hukuk 
kurallar�n�n olu�turulmas�na katk�da bulunmakta, devletlerle ve hükümetleraras� örgütlerle mutabakat zapt�, 
çerçeve veya proje anla�malar� yapmaktad�r (Karakul, 2009a). Buraya kadar say�lan faaliyetler, STÖ’lerin 
insan haklar� ma�durlar�na bölgesel ve uluslararas� örgütler nezdinde sa�lad��� dolayl� hukuksal yard�m 
faaliyetleridir. STÖ’lerin bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde ma�dur 
�ah�slara sa�lad��� do�rudan hukuksal yard�m faaliyetleri ise, insan haklar� ihlalleri hakk�nda do�rudan 
ba�vurularda bulunmak; bireysel ba�vurularda ma�dur �ah�slar� temsil etmek veya bireysel ba�vurular� 
organize etmek; ayr�ca görülmekte olan ba�vurulara ma�dur �ah�slar lehine müdahil ya da üçüncü taraf 
s�fat�yla kat�larak uzman görü�leri sunmakt�r. 
 STÖ’lerin, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde sa�lad��� 
do�rudan hukuksal yard�mlardan ilki insan haklar� ihlalleri hakk�nda, ma�dur �ah�slar�n bilgisi ve onay� 
aranmaks�z�n, bireysel ba�vuruda bulunmakt�r. Ulusal makamlar önünde yap�lan hukuksal ba�vurular gibi 
bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�na yap�lan ba�vurular�n genelinde, 
ba�vuranlar�n insan haklar� ihlalinden dolay� ma�dur olmas�, yani ihlalin olumsuz etkilerinden do�rudan 
etkilenmi� olmas� ko�ulu aranmaktad�r. Uluslararas� yarg�sal ve yarg� benzeri organlar�n kurulu� belgeleri 
veya içtüzükleri incelendi�inde, hemen hepsinin devletler d���ndaki öznelerin ba�vurular�na olanak tan�d��� 
görülmektedir. Ancak bunlardan yaln�zca be� tanesi yani A�HM, Amerikan �nsan Haklar� Komisyonu, Afrika 
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�nsan ve Halklar�n Haklar�n Komisyonu ve yeni kurulan Afrika Mahkemesi ve bir dereceye kadar Avrupa 
Adalet Divan� farkl� ölçülerde de olsa STÖ’lere hukuksal ba�vuru hakk� tan�maktad�r. A�HM ve Avrupa Adalet 
Divan� (ve �lk Derece Mahkemesi), ma�dur olma ko�ulunu oldukça s�n�rlay�c� yorumlamakta ve Sözle�me 
ihlallerinden ki�isel olarak etkilenmeyen STÖ ba�vurular�n� reddetmektedir. �nsan haklar�n�n korunmas�nda 
en etkin mekanizmay� geli�tirdi�i kabul edilen Avrupa sisteminde STÖ’lere actio popularis hakk� 
tan�nmazken, Avrupa d���ndaki sistemlerin STÖ’lerin yarg�lamaya do�rudan kat�lmalar�na izin verme 
konusunda daha aç�k olmalar� ilginçtir. Amerikan �nsan Haklar� Komisyonu, Afrika �nsan ve Halklar�n 
Haklar�n Komisyonu ve yeni kurulan Afrika Mahkemesi, do�rudan kendi haklar�n�n ihlal edildi�ini kan�tlama 
zorunlulu�u aramaks�z�n, STÖ’lere ba�vuruda bulunma hakk� tan�maktad�r. Örne�in, Amerikan �nsan Haklar� 
Komisyonu’nun yarg�lama usulüne göre, STÖ’lerin Sözle�me ihlalleri hakk�nda, kendisinin do�rudan zarar 
görme �art� aranmaks�z�n, kendisi ad�na veya üçüncü �ah�slar ad�na ba�vuru yapmalar�na aç�kça olanak 
tan�nm��t�r. STÖ’lerin, Amerikan �nsan Haklar� Komisyonu’na ba�vuruda bulunabilmeleri için tek ko�ul 
ba�vuruda bulunan STÖ’nün Amerikan Devletler Örgütü’ne üye devletlerden biri taraf�ndan hukuksal olarak 
tan�nm�� olmas�d�r. Ba�vuruda bulunan STÖ’yü tan�yan ülkenin daval� devlet olmas� �art de�ildir. Ba�vurucu 
STÖ’yü Amerikan Devletler Örgütü’ne üye herhangi bir devletin tan�m�� olmas� yeterlidir. Ayr�ca Amerikan 
�nsan Haklar� Komisyonu’na yap�lacak ba�vurularda ma�dur �ah�s ya da �ah�slar�n isminin verilmesi de 
kabul edilebilirlik ko�ulu olarak zorunlu tutulmam��t�r (Vierucci, 2008: :157-159). 

STÖ’lerin, bölgesel ve uluslararas� düzeyde sa�lad��� do�rudan hukuksal yard�mlardan ikincisi, 
ma�dur �ah�slar� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde temsil etmektir. STÖ’ler, ma�dur s�fat� 
ta��mad�klar� için do�rudan ba�vuramad�klar� bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma 
mekanizmalar�na, görevlendirdikleri hukukçular�n ba�vuranlar�n vekâletini üstlenmesi yoluyla müracaat 
edebilmektedir. Bölgesel veya tematik olarak insan haklar� alan�nda uzmanl�k sahibi olan STÖ’lerin, 
ba�vuranlar�n temsilini üstlenmesi, gerek ba�vuranlar yönünden, gerek insan haklar�n� koruma 
mekanizmalar� ve adaletin kalitesi yönünden olumlu sonuçlar do�urmaktad�r. Ba�vuranlar, uzman STÖ’lerin 
vekâleti sayesinde, ba�vurular�ndan olumlu sonuç alma �anslar�n� artt�rmakta, dolay�s�yla hak arama 
özgürlüklerini en etkin �ekilde kullanm�� olmaktad�r. Ayr�ca devletlere kar�� bireysel ba�vuruda bulunanlar�n 
bask� görme ihtimali varken, STÖ’lerin bu bask�lara direnme gücü insan haklar� ma�durlar�ndan daha 
fazlad�r. STÖ’lerin temsiline insan haklar�n� koruma mekanizmalar� yönünden bak�lacak olursa, taraflar�n 
dava ko�ullar�n� ortaya koymalar� yani dosyay� haz�rlamalar� bak�m�ndan, STÖ kat�l�m�, yarg�lama sürecini 
kolayla�t�rmakta ve derinle�tirmektedir. Bu nedenle, STÖ’lerin ba�vuranlar�n temsilini üstlendi�i davalarda, 
insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n�n daha ayr�nt�l� ve emsal niteli�inde kararlar verdi�i dikkat 
çekmektedir.  

A�HM’ye yap�lan bireysel ba�vurular�n yönlendirilmesi ve ma�dur �ah�slar�n A�HM önünde temsili 
konusunda faaliyet gösteren çe�itli ulusal ve uluslararas� STÖ’ler bulunmaktad�r. �nsan haklar� STÖ’lerinin 
ba�vuranlara A�HM önünde hukuksal yard�m sa�lad��� ba�vurular, STÖ’lerin uzmanl�k alan�na ve faaliyette 
bulundu�u bölgelere göre farkl�l�k göstermektedir. Türkiye ve Rusya aleyhine A�HM’ye yans�t�lan baz� 
bireysel ba�vurular�n sistematik niteli�i ve benzer iddialar içeren ba�vurular�n say�ca çoklu�u göz önüne 
al�nd���nda, özellikle bölgesel insan haklar� alan�nda faaliyet gösteren STÖ’lerin bu yöndeki giri�imlerinin ön 
plana ç�kt��� söylenebilir. A�HM’ye yap�lan çok say�da bireysel ba�vuruda, ba�vuranlar� A�HM önünde temsil 
ederek, ba�vuranlara hukuksal yard�m sa�layan ilk STÖ, Londra merkezli Kürt �nsan Haklar� Projesi (Kurdish 
Human Rights Project - KHRP) adl� kurulu�tur. Ad� geçen örgüt, Türkiye’nin Güneydo�u Anadolu Bölgesi’nde 
1990’l� y�llar�n ba�lar�nda yo�unla�an terör olaylar� kapsam�nda, A�HS’de güvenceye al�nan ya�am hakk�, 
i�kence yasa��, ki�i özgürlü�ü ve güvenli�i, adil yarg�lanma hakk�, özel ve aile ya�am�na sayg� hakk�, ifade 
ve örgütlenme özgürlü�ü, iç hukukta etkin ba�vuru yolu hakk� ve mülkiyet hakk� gibi önemli insan haklar� 
ihlali iddialar�n�n A�HM’ye yans�t�lmas�nda ma�durlara hukuksal yard�m sa�lam��t�r. A�HM’ye yap�lan ikinci 
büyük bölgesel ba�vuru grubunu yönlendiren ve ba�vuranlar� A�HM önünde temsil eden STÖ’ler ise 
Moskova merkezli Memorial �nsan Haklar� Merkezi ve Hollanda merkezli Rus Adalet Giri�imi’dir (Russian 
Justice Initiative – SRJI). Memorial �nsan Haklar� Merkezi ile Rus Adalet Giri�imi adl� STÖ’ler, KHRP’den 
farkl� olarak, A�HM’ye insan haklar� ma�durlar� ad�na yapt�klar� ilk bireysel ba�vurudan itibaren, A�HM 
taraf�ndan, ba�vuranlar� temsil eden STÖ’ler olarak tan�nm��lar ve ba�vuranlara sa�lad�klar� hukuksal 
yard�m, dava sonucunda hükmedilen yarg�lama giderlerinde Mahkemece dikkate al�nm��t�r. Türkiye ve 
Rusya Federasyonu aleyhine yap�lan bireysel ba�vurularda, ba�vuranlar�n A�HM önünde temsilini üstlenen 
STÖ’lerin faaliyetleri say�ca ve içerikleri yönünden ön plana ç�kmakla birlikte, farkl� ulusal ve uluslararas� 
STÖ’ler de do�rudan ba�vuranlar�n temsilini üstlenerek veya dolayl� olarak ba�vuranlar� yönlendirerek A�HM 
önündeki yarg�lama sürecine katk�da bulunmaktad�r. Örne�in, Londra merkezli AIRE Centre ve 
INTERIGHTS gibi STÖ’ler, önemli insan haklar� ihlali iddialar� içeren bireysel ba�vurularda, ba�vuranlar� 
A�HM önünde temsil ederek, söz konusu ba�vurular kapsam�nda A�HM’nin emsal niteli�inde kararlar 
vermesinin yolunu açm��t�r (Karakul, 2009b: 113-119). 
 STÖ’ler son olarak, bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde 
görülmekte olan (derdest) ba�vurulara ma�dur �ah�slar lehine müdahil ya da üçüncü taraf s�fat�yla kat�larak 
uzman görü�leri sunmakta ve ba�vurular�n ma�dur �ah�slar lehine sonuçlanmas� için katk�da bulunmaktad�r. 
STÖ’lerin müdahil olarak veya amicus curiae s�fat�yla insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde görülen 
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davalara kat�lmas�, yarg�lama makam�n�n bu istemi adaletin sa�lanabilmesi yönünden uygun bulmas�na 
ba�l�d�r. Bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�, bilgi ve uzmanl�klar�ndan 
yararlanmak üzere, STÖ’leri, görülmekte olan ba�vurular hakk�nda do�rudan görü� vermeye davet 
edebilmektedir. Ancak genelde, görülmekte olan ba�vurulara müdahil olma veya amicus curiae görü�ü 
sunma talebi, STÖ’lerden gelmektedir. STÖ’lere, A�HM, Amerikan �nsan Haklar� Mahkemesi ve uluslararas� 
ceza mahkemeleri önünde görülen davalar kapsam�nda, belli ko�ullar alt�nda, amicus curiae görü�leri sunma 
yetkisi verilmektedir. STÖ’lerin insan haklar�n� koruma mekanizmalar�na sundu�u amicus curiae görü�lerinin 
faydal� i�levleri bulunmaktad�r. Birincisi, amicus görü�leri, davada taraflar�n mahkemeye sunamad��� maddi 
ve hukuki unsurlar� içerebilir. �kincisi, amicus görü�leri, taraflar�n siyasal veya taktik nedenlerle mahkemeye 
sunmak istemedi�i hukuksal ayr�nt�lar� sa�layabilir. Üçüncüsü, amicus görü�leri zor ve kapsaml� davalar�n 
karara ba�lanmas�nda mahkemelere yard�mc� olabilir. Son olarak, amicus görü�leri mahkemeye, davan�n 
taraflar�n�n özel ç�karlar�n�n ötesinde, daha geni� ve genel yararlar hakk�nda bilgi verebilir ve mahkeme 
karar�n�n daha geni� kapsaml� etkilerinin olaca��n� gösterebilir. K�sacas� amicus curiae görü�leri mahkemeye 
alternatif ve ek argümanlar ile olaylara ili�kin bilgiler sunarak, hukuksal tahlilde önemli rol oynamaktad�r 
(Wilkowska-Landowska, 2006: 103-104; Frigessi di Rattalma, 2005: 58).  
 

STÖ’lerin Sa�lad��� Hukuksal Yard�mlar�n Etkinli�i 
 STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na sa�lad��� hukuksal yard�mlar�n etkinli�ini iki �ekilde 
de�erlendirmek mümkündür. Birincisi, STÖ’lerin hukuksal yard�m sa�lad��� somut ba�vuru ve davalar�n, 
ma�dur �ah�slar lehine sonuçlan�p, sonuçlanmad���d�r. �kincisi ise, STÖ’lerin hukuksal giri�imleri sonucunda 
al�nan yarg�sal kararlar�n veya yap�lan idari ve hukuksal düzenlemelerin pratikte etkin bir �ekilde uygulan�p, 
uygulanmad���d�r. Birinci ölçüt ulusal ve uluslararas� yarg�sal ve yarg� benzeri kurumlara yap�lan 
ba�vurulardan al�nan sonuçlar� ve hukuk kurallar�n�n haz�rlanmas� yönünde yap�lan katk�lar�n ulusal 
makamlar ile hükümetleraras� örgütler taraf�ndan ne ölçüde dikkate al�nd���yla ilgilidir. �kinci ölçüt ise, insan 
haklar� ihlallerine sebep oldu�u gibi, insan haklar� ihlallerinin sonuçlar�n�n giderilmesi ve gelecekte benzer 
ihlallere yol aç�lmamas�ndan da sorumlu olan ulusal makamlar�n, yarg�sal kararlar�n sonuçlar�n� yerine 
getirmesini ve insan haklar� normlar�n� gere�i gibi uygulamas�n� ifade etmektedir. 
 Amerika Birle�ik Devletleri, �ngiltere ve Almanya’da faaliyet gösteren dokuz ulusal (ya da yerel) 
STÖ’den yola ç�karak, ulusal insan haklar� STÖ’lerinin etkinli�ini de�erlendiren bir ara�t�rmaya göre, ulusal 
STÖ’lerin etkinli�ini belirleyen temel etmenler, çevresel faktörler de�il, örgütsel yeteneklerdir. Ayn� 
ara�t�rmaya göre, insan haklar�n�n korunmas�nda rol alan ana aktörler, her zaman en etkili STÖ’ler aras�nda 
yer almayabilmektedir (Calnan, 2008: 325-326). STÖ’lerin örgütsel yetenekleri ve çabalar�n�n hukuksal 
yard�m faaliyetlerinin ba�ar�s�nda en belirleyici etmen oldu�u kabul edilmektedir. Ancak sözü edilen 
ara�t�rmada da belirtildi�i üzere, ulusal STÖ’lerin etkinli�i hakk�nda genel ç�karsamalarda bulunabilmek için, 
farkl� bölgelerde, farkl� örnek olaylar ele al�narak incelemenin geli�tirilmesi gerekmektedir. 
 Türkiye’de insan haklar� ma�durlar�na hukuksal yard�m, a��rl�kl� olarak, barolar bünyesinde 
olu�turulan adli yard�m bürosu ve insan haklar� merkezi/komisyonu taraf�ndan sa�lanmaktad�r. Ancak 
barolar, kamu kurumu niteli�inde meslek kurulu�lar� aras�nda yer ald��� için, bu çal��ma kapsam�nda dar 
anlamda STÖ’ler aras�nda ele al�nmamaktad�r. 1982 Anayasas� ve bu dönemde ç�kar�lan (mülga) 2908 
say�l� Dernekler Kanunu hükümleri uyar�nca, Türkiye’de STÖ’lerin insan haklar� alan�nda faaliyet 
göstermeleri uzun süre engellenmi�tir. Türkiye’nin A�HM kararlar�n�n yerine getirilmesi ve Avrupa Birli�i’ne 
(AB) uyum sürecinde ifade ve örgütlenme özgürlü�ü önünde iç hukuktan kaynaklanan ve demokratik toplum 
gerekleriyle ba�da�mayan s�n�rland�rmalar büyük ölçüde kald�r�l�nca, ulusal insan haklar� STÖ’lerinin 
örgütlenme ve faaliyetlerinde art�� görülmü�tür. Bununla birlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal 
STÖ’lerin, insan haklar� ma�durlar�na hukuksal yard�m sa�lamak konusundaki çal��malar�n�n sistemli ve 
yeterli oldu�u söylenemez. Bunun en belirgin göstergesi, insan haklar� ma�durlar�n�n vekâletinin Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri uyar�nca barolar taraf�ndan görevlendirilen müdafiler, özel ve idari 
uyu�mazl�klarda ise yine barolar taraf�ndan adli yard�m kapsam�nda görevlendirilen avukatlar d���nda, 
genelde insan haklar� STÖ’leriyle organik veya i�levsel ba�lant�s� olmayan serbest avukatlar taraf�ndan 
üstlenilmesidir. Di�er yandan, maddi gücü olmayanlara adli yard�mdan yararlanma konusunda uygulamada 
ne ölçüde güçlüklerle kar��la��ld���na yönelik avukatlara uygulanan bir anket çal��mas�na yan�t verenlerin 
büyük ço�unlu�u, ihtiyaç sahibi �ah�slara adli yard�m sa�lanmas�nda orta düzeyde veya çok zorluk 
ya�and���n� ifade etmi�lerdir (Ak�nc�, 2008: 213-214). 
 Ulusal STÖ’lerin, örgütlenme yetene�i ve maddi olanaklar gibi içsel, örgütlenme özgürlü�ü ve 
toplumsal destek gibi d��sal etmenlere ba�l� olan do�rudan hukuksal yard�m sa�lama faaliyetleri henüz 
yeterli düzeye ula�amam��t�r. Ancak ulusal STÖ’lerin, insan haklar�yla ilgili mevzuat�n geli�tirilmesi, idari 
inceleme ve karar alma süreçlerinde olu�turulan sürekli veya geçici komisyon çal��malar�na kat�l�m ve görü� 
bildirme gibi dolayl� hukuksal yard�m faaliyetlerinin daha yo�un oldu�u belirtilmelidir. Ulusal insan haklar� 
STÖ’lerinin iç hukuktaki etkinliklerini belirleyen bir di�er faktör ise, STÖ’lerin insan haklar�n�n korunmas�nda 
tarafs�zl���n� korumas�, uluslararas� insan haklar� standartlar� d���nda siyasal tutum almamas� ve kültürel 
rölativizmin etkisinden olabildi�ince kurtulmas�d�r. Aksi halde, ulusal STÖ’lerin Orta Do�u’da ve Asya’da 
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örnekleri görülen baz� insan haklar� kurulu�lar� gibi, siyasal iktidar�n, belli devlet organlar�n�n veya kontrolü 
elinde bulunduran güçlerin güdümünde, nominal veya insan haklar� kar��t� birer örgüt haline dönü�me riskleri 
bulunmaktad�r. 
 STÖ’lerin bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önündeki etkinliklerinin 
ulusal ölçekten daha fazla oldu�u görülmektedir. STÖ’lerin organize etti�i veya ba�vuranlar�n temsilini 
üstlendi�i davalarda, insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n�n ma�dur �ah�slar lehine verdi�i kararlar dikkat 
çekicidir. A�HM, Amerikan �nsan Haklar� Komisyonu ve Afrika �nsan ve Halklar�n Haklar� Komisyonu, ma�dur 
�ah�slar�n temsilini STÖ’lerin üstlendi�i veya amicus curiae görü�leriyle katk�da bulundu�u ba�vurular 
hakk�nda önemli emsal kararlar vermektedir. Dolay�s�yla STÖ’lerin bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� 
koruma mekanizmalar� önünde sa�lad��� hukuksal yard�mlar�n etkileri yaln�zca davan�n taraflar�yla s�n�rl� 
kalmamakta, benzer durumdaki insan haklar� ma�durlar�n� da kapsay�c� genel etki do�urmaktad�r. 
 STÖ’lerin sa�lad��� hukuksal yard�mlar�n etkinli�inin ikinci göstergesi olarak kabul edilen, 
uluslararas� insan haklar� normlar�n�n ve yarg� kararlar�n�n uygulanmas� sorununa gelince, ulusal 
makamlar�n, bu konuda yeterince istekli ve kararl� olmad�klar� söylenebilir. Bunun en belirgin göstergesi, 
A�HM kararlar�n�n daval� devletler taraf�ndan yerine getirilmesini denetleyen AK Bakanlar Komitesinin insan 
haklar� gündemli toplant�lar�nda, belli karar gruplar�n�n sürekli gündem maddesi olu�turmas�d�r. Daval� 
devletler, özellikle sistematik insan haklar� sorunu te�kil eden A�HM kararlar� uyar�nca almalar� gereken 
genel ve/veya özel tedbirleri gere�i gibi almad�klar� için, kararlar�n icra süreci AK Bakanlar Komitesinde uzun 
y�llar görü�ülmekte ve sonuç al�namamaktad�r. A�HM kararlar�n�n yerine getirilmemesi, bazen AK Bakanlar 
Komitesi ve di�er AK organlar�nda y�lg�nl�k yaratmakta ve daval� devletlerin diplomatik bask�lar� sonucunda, 
daval� devletlerin yapabildi�i veya uygun gördü�ü kadar�yla yetinmek zorunda kal�nmaktad�r. Bölgesel ve 
uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� aras�nda en etkini oldu�u kabul edilen Avrupa sisteminde 
durum böyle olunca, BM ve di�er bölgesel koruma sistemlerindeki denetimin daha s�k� olmad��� ortaya 
ç�kmaktad�r. Burada belirtilmesi gereken husus, STÖ’lerin özellikle do�rudan hukuksal yard�m sa�lad�klar� 
davalarda, ulusal ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmas� kararlar�n�n yerine getirilmesi 
konusunda yetkili organlara bilgi vermekte ve kamu otoritelerinde bask� kurmaktad�r. Bu ba�lamda 
uluslararas� STÖ’ler, insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde sa�lad�klar� hukuksal yard�m�n 
etkinli�inin art�r�lmas� yönünde de do�rudan çaba göstermektedir. Ancak STÖ’ler, yaln�zca hukuksal yard�m 
sa�lad�klar� davalarda al�nan kararlar�n de�il, di�er önemli ihlal kararlar�n�n ve geni� etkileri olan emsal 
kararlar�n yerine getirilmesi sürecinde de bölgesel ve uluslararas� denetim organlar�na bilgi ve belge 
sa�layarak katk�da bulunmaktad�r. 
 

STÖ’lerin Yard�m Faaliyetlerinin Art�r�labilmesi �çin Yap�labilecek Hukuksal Düzenlemeler 
STÖ’lerin yard�m faaliyetlerinin art�r�labilmesi için öncelikle iç hukukta ve uluslararas� alanda 

hukuksal statülerinin geli�tirilmesi ve faaliyetlerinin güvenceye al�nmas� gerekmektedir. Yukar�da de�inildi�i 
gibi, insan haklar� STÖ’lerinin ulusal ve uluslararas� düzeyde farkl� hukuksal statüleri bulunmaktad�r. STÖ’ler, 
ulusal düzeyde devletlerin iç hukuk düzenlemelerine tabi kurulu�lard�r. Uluslararas� hukuktaki statüleri ise 
faaliyet gösterdikleri hükümetleraras� örgütlerin kendilerine tan�d��� hukuksal statüyle s�n�rl�d�r. STÖ’lerin 
ulusal düzeydeki örgütsel faaliyetlerini uluslararas� alanda güvenceye almaya yönelik uluslararas� hukuk 
kurallar�na ihtiyaç bulunmaktad�r. Bu amaçla, uluslararas� alanda faaliyetleri her geçen gün artan STÖ’lere, 
uluslararas� hukuksal ki�ilik verilmesi gerekti�i savunulmaktad�r. Buna göre, uluslararas� ki�ilik, uluslararas� 
sorumlulu�un ön �art� oldu�undan, uluslararas� ili�kilerde uluslararas� hukuk kurallar�na uymadan hareket 
eden STÖ’lerin faaliyetlerinin bir çerçeve içerisine oturtularak haklar üstlenmesi ve eylemlerinden dolay� 
sorumlu tutulmas� bir gereklilik olarak kabul edilmektedir (Ba�lar, 2005: 245-246).  

Çe�itli ulusal ve uluslararas� insan haklar� kurulu�u temsilcilerinin kat�l�m�yla, STÖ kavram�ndan ne 
anla��lmas� gerekti�ine yönelik olarak yap�lan bir ara�t�rmada, insan haklar� savunucular�n�n kendilerini nas�l 
alg�lay�p tan�mlad�klar�n�n önem ta��d���, STÖ’lere s�n�rlay�c� bir tan�mlama getirmenin ise insan haklar� 
hareketinin geli�mesine zarar verebilece�i görü�ü ön plana ç�km��t�r (Steiner, 1991, s. 5 vd.). STÖ temsilcilerinin 
kayg�lar�n� giderebilmek için, STÖ’ler hakk�nda yap�lacak yeknesak uluslararas� düzenlemelerin, STÖ’leri 
s�n�rlay�c� de�il, etkinliklerini art�r�c� yönde olmas� gerekmektedir. STÖ’ler hakk�nda yap�lacak uluslararas� 
düzenlemelerin STÖ’leri s�n�rlay�c�, siyasal yönden tahakküm alt�na al�c� veya ayr�mc� yönde haz�rlanmas�n�n, ya 
da benzer uygunsuzluklar içermesinin, mevcut ço�ulcu hukuksal yap�lanmadan (ya da hukuksuzluktan) daha kötü 
sonuçlar verebilece�i göz ard� edilmemelidir (Lindblom, 2005: 523). Bununla birlikte, STÖ’lerin faaliyet ve 
harcamalar�nda �effafl�k, nesnellik ve do�ruluk ilkelerine ba�l� kalmalar� yönünde yap�lacak düzenlemelerin, bu 
kurulu�lar� s�n�rland�rmaya yönelik de�il, güvenilirliklerinin art�r�lmas�na katk�da bulunmaya yönelik 
de�erlendirilmesi daha do�ru olur. (Karakul, 2006: 237-241). 

STÖ’lerin kendi hukuksal statüleri hakk�ndaki düzenlemelerin yan� s�ra, ulusal, bölgesel ve uluslararas� 
ölçekte insan haklar� ma�durlar�na do�rudan hukuksal yard�m yapabilmelerini kolayla�t�racak düzenlemeler 
yap�lmas� önem ta��maktad�r. Bunlardan birincisi, STÖ’lerin ulusal ve uluslararas� yarg�sal ve yarg� benzeri 
organlar önünde do�rudan davac� olma (locus standi) hakk�n�n geni�letilmesidir. Ulusal ve uluslararas� yarg�sal ve 
yarg� benzeri organlar önünde davac� olabilmek için ki�isel haklar� do�rudan zarar görmü� olma veya ma�dur 
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olma ko�ulunun, kamu yarar�n�n gerektirdi�i genel nitelikli ba�vurular yönünden daha esnek yorumlanmas� 
gerekmektedir. Ancak, yarg� organlar�, mevcut i� yüklerini art�rmamak ve kamu otoritelerinin tepkisini çekmemek 
gibi nedenlerle, bireysel ba�vurularda ma�dur olma ko�ulunu oldukça dar yorumlamaktad�r. Bu durumda, ulusal, 
bölgesel ve uluslararas� düzenlemelerde, kamu yarar�n�n gerektirdi�i genel nitelikli ba�vurular yönünden ki�isel 
ma�dur olma ko�ulu kald�r�lmal� ve STÖ’lerin insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n� harekete geçirmelerine 
olanak sa�lanmal�d�r. Bununla birlikte, insan haklar�n�n ulusal düzeyde korunmas�na verilen öncelik ve yarg� 
organlar�n�n artan i� yükü gerekçe gösterilerek, ma�dur s�fat�n�n geni�letilmesine, devletler taraf�ndan s�cak 
bak�lmamaktad�r. Bu noktada, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlü�e giren, A�HS’ye Ek 14 No’lu Protokol ile getirilen 
yeni bir düzenlemeye de�inmek gerekir. A�HS’ye Ek 14 No’lu Protokol ile A�HS’nin 35. maddesine bireysel 
ba�vurular�n kabul edilebilirli�i için bir ko�ul daha eklenmi�tir. Buna göre, ba�vurucunun önemli bir zarar 
görmemi� olmas� halinde, A�HM bireysel ba�vurular� kabul edilemez bulacakt�r. Ancak Sözle�me ve Ek 
Protokoller ile güvence alt�na al�nan insan haklar�na sayg� ilkesi ba�vurunun esastan incelenmesini gerektiriyorsa, 
A�HM ba�vuruyu incelemeyi sürdürebilecektir. Ayr�ca, ulusal bir mahkeme taraf�ndan gere�i gibi incelenmemi� 
hiçbir dava bu gerekçe ile reddedilemeyecektir. Görüldü�ü gibi, bireysel ba�vuru ko�ullar�n�n geli�tirilmesi 
beklenirken, AK üyesi devletler, A�HM’nin mevcut i� yükünü hafifletmek amac�yla, ba�vuru say�s�n� dü�ürmeye 
yönelik Sözle�me de�i�iklikleri yapmay� tercih etmektedir. Bu anlay���n insan haklar�n�n korunmas� ve 
geli�tirilmesine ne ölçüde katk�da bulunabilece�i ise tart��mal�d�r (Vanneste, 2005: 69-88). 

STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na do�rudan hukuksal yard�m sa�layabilmeleri yönünde yap�lacak 
di�er hukuksal düzenleme ise, STÖ’lerin mevcut davalara müdahil olma veya amicus curiae s�fat�yla kat�lma 
olanaklar�n�n geni�letilmesidir. Bu yönde bir düzenleme iç hukukta yarg�lama usulü hakk�ndaki kanunlarda, 
bölgesel ve uluslararas� düzeyde ise insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n�n iç tüzüklerinde veya yarg�lama 
usullerine ili�kin kurallarda basit bir de�i�iklikle mümkün hale gelebilir. Hukuksal bir de�i�iklik olmadan dahi, 
yarg�sal ve yarg� benzeri kurumlar�n, STÖ’lerin müdahil olma veya amicus curiae s�fat�yla davaya kat�lma 
taleplerine daha esnek yakla�malar�yla, STÖ’lerin ma�dur �ah�slara hukuksal yard�m sa�lama olanaklar�n�n 
art�r�labilece�i dü�ünülmektedir. STÖ’lerin ulusal ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar� önünde 
ba�vuranlar�n temsilini üstlendikleri ba�vurular�n art�r�labilmesi ise hukuksal düzenlemelerden ziyade, büyük 
ölçüde STÖ’lerin hukuksal yard�m için yeterli maddi kaynak ay�rabilmelerine, ayr�ca insan haklar� ma�durlar�yla 
do�ru diyalog kurabilmelerine ve ma�durlar�n güvenini kazanabilmelerine ba�l�d�r.  
 
 Sonuç 
 STÖ’lerin, hukuksal statüye sahip bir tüzel ki�i olmalar�ndan önce, toplumsal bir grup olarak ortaya 
ç�kt�klar�, yani de facto konum ve faaliyetlerinin, de iure konum ve faaliyetlerinden önce geldi�i unutulmamal�d�r. 
STÖ’lerin ulusal ve uluslararas� düzeyde insan haklar� ma�durlar�na sa�lad��� hukuksal yard�m faaliyetleri, 
devletleri kendi koyduklar� kurallarla ve bu arada uluslararas� insan haklar� standartlar�yla s�n�rland�rmay� ve 
ma�dur �ah�slar�n haklar�n� korumay� amaçlamaktad�r. Di�er bir deyi�le, STÖ’ler için hukuksal örgütlenmenin asli 
bir amaç olarak de�il, faaliyetlerini gerçekle�tirebilmek için sahip olmalar� gereken bir araç olarak görülmesi 
gerekir. �nsan haklar� STÖ’lerini dar hukuksal kal�plar içine sokmak, ancak ihlalci devletleri memnun edecek bir 
giri�im olur. Bu nedenle, STÖ’lerin hukuksal statülerini geli�tirmek ve faaliyetlerini güvenceye almak için yap�lacak 
hukuksal düzenlemelerin, STÖ’lerin kat�l�m�yla ve uluslararas� insan haklar� normlar�na uygun olarak haz�rlanmas� 
gerekmektedir. 
 STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na ulusal düzeyde sa�lad��� do�rudan hukuksal yard�mlar, daha 
ziyade, gönüllü veya ücretli avukatlar görevlendirerek, ba�vuranlar�n temsilini üstlenmek yoluyla etkinlik 
kazanabilmektedir. Ancak uygulamada insan haklar� STÖ’lerinin ulusal düzeyde sa�lad��� do�rudan hukuksal 
yard�m faaliyetlerinin oldukça s�n�rl� kald��� görülmektedir. �nsan haklar� STÖ’lerinin ulusal düzeyde daha ziyade –
bu çal��mada dolayl� hukuksal yard�m faaliyetleri olarak nitelendirilen– iç hukuk normlar�n�n geli�tirilmesi ve genel 
etki do�uracak hukuksal faaliyetlere a��rl�k verdikleri görülmektedir. STÖ’lerin ulusal düzeyde do�rudan hukuksal 
yard�m faaliyetlerinin art�r�labilmesi için, bu faaliyetlere daha fazla maddi kaynak ay�rabilmeleri gerekmektedir. 
�nsan haklar� STÖ’lerinin ulusal düzeyde daha fazla ma�dur �ahsa ula�abilmelerinin yaln�zca maddi kaynaklarla 
ba�lant�l� olmad��� belirtilmelidir. STÖ’ler, örgütsel amaç ve çal��malar�n� benimseyen gönüllü hukukçu say�s�n� ve 
toplumsal güvenilirliklerini art�rarak, hukuksal yard�m faaliyetlerini daha etkin hale getirebilir. Bunun için de 
STÖ’lerin örgütsel yetenekleri ön plana ç�kmaktad�r. 
 �nsan haklar� STÖ’lerinin bölgesel ve uluslararas� düzeydeki etkinli�i ise, örgütsel yetene�in yan� s�ra, 
insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n�n STÖ kat�l�m�n� art�rmaya yönelik esnek yakla��m� ve kararl�l���na 
ba�l�d�r. Özellikle bölgesel ve uluslararas� insan haklar� mekanizmalar�n�n bireysel ba�vurularda ma�dur olma 
ko�ulunu daha geni� yorumlamalar�, STÖ’lerin davaya kat�l�m veya amicus curiae görü�ü sunma taleplerine daha 
olumlu yakla�malar�, STÖ’lerin hukuksal yard�m faaliyetlerini art�racakt�r. STÖ’lerin insan haklar� ma�durlar�na 
hukuksal yard�m sa�lad��� ba�vurular, yaln�zca ma�dur �ah�slara de�il, adaletin gere�i gibi sa�lanabilmesine 
olumlu katk�da bulunmaktad�r. Bölgesel ve uluslararas� insan haklar�n� koruma mekanizmalar�n�n önemli emsal 
kararlar verdi�i davalar�n pek ço�unda, STÖ’lerin yarg�lama sürecinin herhangi bir a�amas�nda, do�rudan veya 
dolayl� olarak, ma�dur �ah�slara hukuksal yard�m sa�lad��� gözden kaç�r�lmamal�d�r. 
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Abstract 
People centered budget management-or participatory budgeting-is becoming the standard practice in 
public finance. It is turning out to be an effective element in good governance advocacy because it 
promotes an approach to examining government spending and performance. This is a new, important 
advocacy track that needs to be examined and developed, because it has the potential to enhance 
both democracy and efficiency, not only in developing economies and democracies, but in western 
representative democracies as well. This paper uses the case of the Development Initiative for Social 
and Human Action (DISHA) in Gujarat, India, to illustrate what governments and citizen groups can do 
to enhance accountability not only to the poor, but to the general public as well in the management of 
public resources. 
Key Worlds: People centered Budget Management, NGOs, Transparency, Participation, and DISHA 

 
Introduction 
The past decade has witnessed very important changes in the public budget process in developing 

countries. In many countries legislators had limited involvement in budget debates by virtue of executive 
dominance, inadequate comprehension of budget issues, and partial access to budget information. Civil 
society involvement was generally confined to specialized lobby groups and business associations who 
possessed the knowledge and power to exercise influence. Budgets are no longer perceived to be the select 
domain of the political executive and technical specialists. Civil society organizations’ have acquired the skill 
and confidence to intervene in the budget process in a large number of countries. Greater openness in public 
budget processes has resulted from the confluence of several factors.  

First, the democracy and good governance agenda from the 1990s has focused attention on 
accountability, transparency and participation as effective states, reflecting growing appreciation among aid 
donors that political imperatives shape budget priorities and budget outcomes. Democratic institutions are 
found to perform an important function in strengthening budget accountability in democratic system, but 
legislatures do not function effectively in the absence of organized interests exerting pressure on budgetary 
priorities. Opening up budget processes to improved legislative and citizen oversight is considered by 
commentators as integral to government accountability and activities designed to achieve this objective are 
viewed as increasingly legitimate (Krafchik, 2001:7). 

The second factor is the emergence over the past decade of a large number of independent budget 
groups in developing and developing countries that constitute the focus of this analysis. The 1990s got the 
emergence of a large number of non-governmental initiatives aimed at deepening citizen engagement in 
processes of budget analysis and public expenditure management in the context of wider processes of 
democratization and pressures for increased accountability from civil society. The objective of all these 
initiatives was to improve the poverty and gender focus of public expenditures and to increase the 
accountability of government officials and politicians in decisions concerning the allocation of public 
resources. Civil society budget groups engaged in these types of activities form part of an expanding range 
of legitimate accountability seekers in pursuit of what some describe as the new accountability agenda 
(Krafchik, 2001:8). 

The third one, there is growing recognition of the centrality of state budgets in reflecting government 
policy preferences at a time that public expenditure management has become an increasingly important 
facet of development policy (Krafchik, 2001:8). Independent budget analysis has a number of parallels with 
existing practices fostered by civil society organizations that are designed to expand societal deliberation in 
public policy formulation.  

Fourth, there is growing recognition of the centrality of general budgets in reflecting government 
policy preferences at a time that public expenditure management has become an increasingly important 
facet of development policy, with its corollary in general budget support as a preferred instrument for 
development assistance on the part of the major aid donors. This approach emanates from a concern with 
predictability and transparency in the utilization and measures to ensure that expenditure commitments 
reflect domestic policy priorities and are supported by appropriate revenue-raising strategies (Krafchik, 
2001:8). 
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Theory of People Centered Budget (Applied Budget Work) 
People Centered Budget is "a mechanism (or process) through which the population decides on, or 

contributes to decisions made on, the destination of all or part of the available public resources." 
Participatory Budget is a form of participatory democracy, in other words a combination of elements of direct 
or semi-direct democracy with representative democracy as well (Frequently Asked Questions about 
Participatory Budgeting: 11). Moreover, the benefits of the Participatory Budget for local public administration 
are improves the transparency of public administration and efficiency in public expenditures, encourages 
citizen participation in decision-making and in the allocation and oversight the use of public funds, demands 
increased accountability of public leaders and managers, enables collective prioritization and co-
management of resources, generates increased trust between the government and the population, creates a 
democratic culture within the community and strengthens the social fabric. (Frequently Asked Questions 
about Participatory Budgeting: 23)  The importance of budgets to the lives of the poor and in the 
development of open and participatory societies, this guide encourages non-governmental groups to engage 
in applied budget work.  Applied analysis is undertaken with the explicit intention of advancing policy goals, 
such as assisting the most disadvantaged in society. While applied budget work demands quality analysis, it 
also requires that its findings be presented in a way that maximizes its impact on the policy debate.  The 
analysis must be accessible to a wide range of readers (particularly policymakers, the media, and the public) 
and must be available when needed to inform policy decisions. Applied budget work also encompasses 
efforts to advance the understanding of budget issues.  The goals are to raise the level of budget literacy 
among those engaged in the budget policy debate in order to improve this debate, as well as to bring more 
people into the debate. (A Guide to Budget Work, 1999:5) 

There are a number of basic preconditions for the implementation of a Participatory Budget. The first 
is a clear political will of the Mayor and the other municipal decision makers. Political will is necessary to 
sustain the entire process. The most visible manifestation of this will be in the implementation phase, when 
commitments are concretised into tangible investments. The second is the presence and interest of civil 
society organizations and better still, of the citizenry in general. This condition is decisive for the 
sustainability of the exercise. The third is a clear and shared definition of the rules of the game. These rules 
refer to the amounts to be discussed, the stages and their respective time periods, the rules for decision-
making (and in the case of disagreement, the responsibility and decision- making authority of each actor), 
the method of distributing responsibility, authority and resources among the different districts and 
neighborhoods of the city, and the composition of the Participatory Budget Council. These rules cannot be 
decided unilaterally. They must be determined with full participation of the population, and subsequently 
adjusted each year, based on the results and functioning of the process. The fourth precondition is the will to 
build the capacity of the population and the municipal officials, on public budgeting in general as well as the 
Participatory Budget in particular. This entails explaining the amounts, sources of funds and current system 
of expenditures. It is also important to clarify which areas of public spending are the municipality’s 
responsibilities and which rest beyond the local authority. A fifth condition is the widespread dissemination of 
information through all possible means. Dates and venues of meetings, and the rules of the game which 
have been decided upon, must be shared with the population. Finally, the sixth precondition is the 
prioritisation of demands, set by the population and linked to technical criteria that include an analysis of the 
existing shortfalls in infrastructure and public services. This is important in order to facilitate a fairer 
distribution of resources. (Frequently Asked Questions about Participatory Budgetig: 30) 

It is not advisable to implement a PB when the preconditions mentioned above are not present. 
Additionally, it is not advisable if one or both of the parties, either the government or the citizenry, are not 
open to change and shared management of public resources. It is also better to avoid participatory 
budgeting if honesty and transparency are lacking in the local administration. To implement a PB in that 
context would provide legitimacy to, or hide, practices that are contrary to the basic principles of participatory 
budgeting. When the local conditions are not ideal at a given moment, this does not mean that the interested 
people or institutions should abandon the idea of Participatory Budgeting. More limited initiatives can be 
undertaken, such as attempting to introduce more transparency into the budgeting process. The organization 
of Forums or other activities, with the presence of legitimate representatives of civil society can be a 
mechanism to press for the opening of a public discussion of the budget and citizen control of it. Many cities 
are right now undergoing a preparatory stage for Participatory Budgeting (Frequently Asked Questions about 
Participatory Budgeting: 31) 

The fundamental principles are participatory democracy, as a political model, and good governance. 
If indeed these principles are considered universal, each city or country converts them into practical means, 
reflecting their needs and the local context. Principles, transparency, equality, tolerance, efficiency and 
effectiveness, equity, competitiveness, respect for agreements. 
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Typology of Applied Budget Work 

1.Kinds of Applied Budget Groups 

*Applied policy institutions 
*Academic or research institutions that have added an applied budget component 
*Activist organizations that have added a budget research component 
*Operate at all levels of government: national, state, local/municipal 

2. General Nature of Applied Budget Products 

*Attempt to be accurate, accessible, and timely 
*Strive for independent assessments 
*Try to affect policies 

3. Main Activities of Applied Budget Work 

*Advancing budget literacy 
*Assessing the budget process and budget systems 
*Analyzing budget policies 

4. Target Audiences 

*Policymakers, both the executive and legislative branches 
*Media 
*Other NGOs 
*The broad population 
*Researchers/academics 

The box shows a typology of the kinds of groups engaged in applied budget work; of the general nature of 
applied budget products; of the activities of applied budget work; and of the target audiences.  

 
NGOs and Budget Work (Community Monitoring) 
The budget is the most important economic policy instrument for governments.  It reflects a 

government's social and economic policy priorities and goals into decisions on where funds should be spent 
and how funds should be collected.  A well-functioning budget system is vital to the formulation of 
sustainable fiscal policy and facilitates economic growth.  In many countries (even developed countries), 
economic problems are aggravated by weak budget systems and faulty budget choices. While a 
government’s budget directly or indirectly affects the life of all its citizens, frequently people with modest 
means are influenced the most.  They tend to be harmed the most by weak economic growth or high 
inflation.  The current well-being of those with low incomes, and their future prospects, also can hinge on 
expenditure decisions in areas such as health and education.  The budget process and budget system in a 
country also are crucial in determining the degree to which it has an open, democratic, and participatory 
system of governing.  In many countries, the general absence of information on budget issues — particularly 
in accessible, non technical forms — has seriously hindered the efforts of national and local organizations to 
participate in the discussion on the distribution of public resources.  In addition, the ability of civil society to 
participate in the budget discussion can be thwarted by legal, institutional, and political barriers.  NGOs can 
work to address these deficiencies in budget information and the budget process, and thus improve the 
structure of their government’s decision-making process. While a government’s budget directly or indirectly 
affects the life of all its citizens, frequently people with modest means are influenced the most.  They tend to 
be harmed the most by weak economic growth or high inflation.  The current well-being of those with low 
incomes, and their future prospects, also can hinge on expenditure decisions in areas such as health and 
education.  (A Guide to Budget Work, 1999:7) 

Since the 1990s, civil society organizations have begun to play a larger role in the budget process in 
some developing countries. This growth has been particularly rapid in the past few years and corresponds 
with the political trend towards democratization. The first international meeting of civil society budget groups, 
convened by the International Budget Project in 1997, was attended by 50 people representing budget 
organizations in fourteen developing countries. By the third conference, there were 100 participants from 
organizations in 25 countries (Krafchik, 2001:1) 

Moreover, Democratic societies require an informed citizen, public participation, and governing 
processes that are transparent particularly in countries.  Democracy in some of these countries have led to 
greater availability of budget information and opportunities for those outside government to contribute to the 
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decision-making process and also an international context for NGO work that has helped create ground on 
which groups can engage budget issues for supporting much strong democratic budget process in the world. 
Democratic decision-making processes reflect different international developments. (A Guide to Budget 
Work, 1999: 8) These are 

A new role for government and NGOs in struggle with poverty: Most international institutions view 
appropriate state, private sector, and non-profit partnerships as creating new opportunities to enhance 
governance and implement effective poverty-reduction strategies. .   

Public expenditure management reforms: The progress of independent budget work also reflects the 
adoption by many countries of new public finance practices.  These practices support greater transparency 
in budget systems and a larger role for the independent oversight offered by civil society and legislatures.   

Decentralization:  Democratization has often been accompanied by a process of decentralization, 
which brings budgeting closer to communities and makes it more real for them.  While decentralization can 
complicate the coordination and monitoring of budgets nationally, it may create opportunities for greater 
citizen and local legislative involvement.  In particular, given the lack of capacity of many state and local 
institutions, decentralization opens up training and analysis opportunities for non-governmental budget 
groups. 

Therefore, the problem for many developing countries are not just that they lack resources, but also, 
and sometimes more seriously, that the resources allocated and expenditures incurred do not yield the 
desired outcomes at the ground level. The World Development Report 2004, sites four possible causes for 
this limited effectiveness of public expenditure in the social sector: 

The government is misallocating resources and it is spending on the wrong goods or the wrong 
people. This effectively is a budgeting or resource allocation problem, the resources never reach frontline 
service providers thus even if the resource allocations are correct, it makes no difference since expenditure 
'leakages' mean that no money actually reaches its ultimate destination and service delivery is not improved. 
This then is an expenditure-tracking problem. 

Even when the money reaches the service provider, the incentives to provide the service may be 
weak. This lack of incentives can be attributed to the problem of performance monitoring and evaluation. 

Finally, there may be a demand side failure – that is, people may not avail of the services provided to 
them. This is to a large extent a problem of awareness and participation. 
These four problems hit at different parts of the service delivery chain, which can be unbundled into three 
kinds of accountability relationships  

- Contracts between the policy maker and the service provider, 
- Client Power between the citizen-client and service provider, and 
-  Voice relationships between the citizen-client and the policy maker 
We can show as it desired below: 

 
For relationship with NGOS and budget work in international level of practice documented and 

promoted by the International Budget Project (IBP, www.internationalbudget.org) the aim of NGOs or-third-
party advocacy- and intermediation collectively referred to as civil-society budget work represent an 

Poor people Providers 

Policymakers

Client 
Power 
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Service Compact 

Social 
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A Framework of Accountability Relationships (The WDR Approach, 2004) 
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alternative set of mechanisms aimed at intervening in governmental budgeting processes. Starting in such 
“middle-income” countries as Brazil, India, Mexico, Poland, and others, this community of practice has 
spread to low-income countries such as Nigeria, Uganda, Ecuador, Indonesia, and Azerbaijan. NGOs and 
think tanks have typically been among the prime movers in the middle-income countries, while grassroots 
and community-based organizations often lead the effort in the less developed countries. 

Lists of the kinds of activities (mechanisms) involved in and rationales for budget work emphasize 
transparency and the budget-literacy requisites of effective transparency, together with accountability and 
corruption-reduction outputs for which transparency is a requisite. They also indicate that budget groups’ 
independence and advocacy orientation are central aspects of the institutional design for many variants of 
budget work. Main activities involved in budget work include (Justice and Dulger, 2008:20): 
- Producing simplified budget information, leading to greater budget literacy and debate; 
- Collating, synthesizing and disseminating budget information, including to legislators; 
- Performing independent, critical analysis of budget processes, content and impacts, often with 
particular concern for the poor and marginalized; 
- Providing new information, such as citizen and interest-group preferences, to budgeters; 
- Performing training for other non-governmental groups, legislators, and the media, leading to more 
effective oversight;  
- Monitoring and assessing the impacts of budget execution;  
- Monitoring government responses to audit findings; and 
- Promoting accountability through analysis, dissemination, training, monitoring and impact 
assessment activities. 

People centered budgeting in developing economies and democracies are described in reports by 
the World Bank, the International Budget Project (IBP, 2000) These include direct-involvement and citizen-
action approaches in all phases of the budget process. People centered budgeting formulation models 
include the participatory budgeting process and alternative budget approaches more a citizen-action 
mechanism. Participatory budget analysis, mainly in conjunction with the legislative approval phase, includes 
elements of both citizen involvement with legislators, and citizen action through training of citizens, direct 
contacts with the press, and so on.  

The case—DISHA, in Gujarat, India material indicates some strengths and limitations of the 
approach as it has been practiced, including that budget intermediation is an adaptable mechanism which 
can be designed to suit very particular local contexts and the problem definitions of its designers. It also 
suggests some of the potential for an intermediary-based model and mechanisms to promote greater 
effective transparency—and thereby developmental as well as protective ends such as participation, 
accountability, responsiveness, citizen education, and legitimacy—in any setting. 

 
Budget Work (Community Monitoring) and Its Contributions 
Today, public budgeting has long been considered the exclusive preserve of the executive but 

budget decision-making processes to non-executive input been considered desirable in some countries. In 
many developing countries have negative ideas about the budget work of civil society and, legislatures 
because government budgets must be formulated in secret, as a more open process may affect the markets. 
To access public budgets can facilitate accurate private-sector planning, while secrecy may encourage 
destabilizing market. (A Guide to Budget Work, 1999:9) According to Organization for Economic Co-
operation and Development that greater involvement by the legislature in the budget process can be 
compatible with outcomes that maintain fiscal discipline and budget groups are more likely to focus on issues 
of prioritization and improving the effectiveness and efficiency of expenditures, rather than on simply 
expanding the size of the budget or particular programs as well. Moreover, there may be positive benefits for 
government in accepting budget groups as a complementary role in fiscal policy and budget groups may be 
able to deliver useful information that improves budget decisions. 

Constructive participation or complementary role player by civil society raise the quality of the budget 
debate and improve budgetary outcomes: (A Guide to Budget Work, 1999:9) 

Training:  Civil society organizations develop budget training expertise that is most frequently 
directed at augmenting the analytical and advocacy capacity of other civil society organizations and 
legislatures.  This results in stronger interventions and oversight.   

Crucial information and policy issues:  Civil society budget groups often have substantial capacity to 
analyze the budget from the perspective of the poor.  They are able to be in close, regular contact with 
different sectors of society and interest groups and feed these perspectives into the budget decision-making 
process. 
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Identifying best practices:  Independent analysis can help identify local and international practices 
that assist government departments and legislatures in making better budget policy. 

Building accountability:  Civil society organizations can reinforce channels of accountability.  This 
may occur, for example, when groups provide accessible information to citizens and the legislature on the 
findings of the Auditor General. 

Finally, civil society groups have the potential to make the budget more accessible and 
understandable to a wider range of stakeholders outside the executive. Applied budget work can help to 
“demystify” the budget for these stakeholders and bring them into the important debate on how to allocate a 
country’s resources to meet its most pressing needs. (A Guide to Budget Work, 1999:10) 

 
Budgeting, Budget Cycle and Role of NGOs  
The budget is technically the document that includes the government’s expenditure and revenue 

proposals, reflecting its policy priorities and fiscal targets. NGO participation in the budget would be to 
influence decision-making in the interest of each organization’s vision for the sector of society they work in. 
Acting collectively always has great potential to strengthen impact. It is encouraging to note that there are a 
few NGOs who participate, in a systematic way, in the Budget Cycle throughout the year. However, their 
voices could be strengthened by an increase in the number of NGOs taking an interest in this issue - there is 
still power in numbers. The budget cycle, which consist of the major events or stages in making decisions 
about the budget, and implementing and assessing those decision has four stages; (A Guide to Budget 
Work, 1999:18) 

Budget formulation, the initial formulation of the budget occurs almost exclusively within the 
executive branch of government, though it can include a number of actors within the branch. Typically one 
office which is usually the budget office in the Ministry of Finance coordinates and manages the formulation 
of the budget, requesting information from individual departments and proposing the trade-offs necessary to 
fit competing government priorities into the budget’s expenditure totals. This process can take a few weeks 
to several months. 

NGO Role in budget formulation: The executive branch normally formulates the annual budget 
behind closed doors. In some cases, the executive may release a discussion document or an overview of the 
budget in advance, but generally the legislature and civil society have little direct access to this stage of the 
process. Nevertheless, because the budget is rarely constructed from scratch, major parts of the budget may 
be anticipated by stakeholders outside the executive. This creates an opportunity for analysis and advocacy 
at the formulation stage. During the development of the budget, nongovernmental groups can release 
analyses on issues known to be under consideration. There might also be opportunities for NGOs to 
establish informal lines of communication with executive branch officials. In countries where the legislative 
process has little impact on the budget, NGOs may have to concentrate on the formulation stage, as that is 
when the key decisions are made (A Guide to Budget Work, 1999:19) 

Budget Enactment, The second stage of the budget cycle is budget enactment and occurs when the 
executive’s budget is discussed in the legislature and consequently enacted into law.  This stage begins 
when the executive formally proposes the budget to the legislature.  The legislature then discusses the 
budget, which can include public hearings and votes by legislative committees.  The process ends when the 
budget is adopted by the legislature, either intact or with amendments. 

NGO role in budget enactment, it is during this phase of the budget cycle that non-governmental 
groups often have the most potential for input.  Since public discussion of and interest in the budget are 
typically at their high point when the executive presents its budget to the legislature, this gives opportunities 
for non-governmental groups to get media coverage for their budget analyses.  Further, in countries where 
the legislature plays a more active role in the budget process, non-governmental groups are frequently 
asked to serve as expert witnesses and to comment on budget proposals in different as well (A Guide to 
Budget Work, 1999:19) 

Budget Execution, governments differ in how they regulate and monitor spending to ensure 
adherence to budgets.  In some cases, the Treasury (or Finance Ministry) exercises strong central control 
over spending, reviewing allocations to departments and approving major expenditures.  Where departments 
are more independent, treasuries will monitor expenditures by requiring, for instance, regular reporting by 
each department of its spending.  Budgets are not always implemented in the exact form in which they were 
approved; funding levels in the budget are not adhered to and authorized funds are not spent for the 
intended purposes.  While these cases can result from outright abuse by the executive, they may also reflect 
the effects of a poor budget system and technical problems that make it difficult for the executive to 
implement the budget in line with what was enacted into law. 

NGO role in budget execution:  Implementation of the budget is, of course, an executive function.  
Unless the executive issues public reports regularly on the status of expenditure during the year, non-
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governmental groups have limited ability to monitor the flow of funds.  But non-governmental groups do have 
an interest in an effective and transparent monitoring system that promotes adherence to the budget and 
reduces mismanagement or corruption.  NGOs can focus on whether amounts for specific projects, such as 
a school or a road, have been used for the intended purpose.  They also can assess the quality of the 
spending to see if the policy goals associated with the budget allocation are being met, and if government 
funds are being used effectively (A Guide to Budget Work, 1999:20) 

Audits and Performance Evaluations, the last step in the budget cycle includes that aim to measure 
whether there is an effective use of public resources.  The executive branch should report extensively on its 
fiscal activities to the legislature and the public.  These fiscal activities also should be subject to regular 
review by an established independent and professional structure, such as audit institutions or an Auditor 
General.  The audit office should have the capacity to produce accurate reports in a timely manner. 
Evaluation and auditing are not only necessary for the legislature to exercise its oversight function, they are 
an integral part of the overall public expenditure management system; reports on performance are necessary 
to secure the best possible use of public resources.   

NGO Role Audits and Performance Evaluations:  This budget presents a valuable opportunity for 
budget groups to obtain information on the effectiveness of particular budget initiatives, as well as to 
advance accountability by assessing whether the legislature and executive branches respond appropriately 
to the findings of audit reports (A Guide to Budget Work, 1999:21) 

 
Common Problems in Budgeting 
Each stage of the budget cycle contains its own challenges to smooth operation.  While budget 

decision-making during the formulation and enactment stages can be highly political, other parts of the 
budget cycle are dominated by management and accounting issues.  For the budget to achieve desired 
policy outcomes depends, in large part, on the ability of a country’s budget system to effectively address the 
diverse set of political and management issues.  Although budget systems in developing countries and 
emerging democracies vary according to a country’s political framework, administrative systems, and 
economic development, many of these countries have similar problems. As a country’s main economic 
planning document, the budget necessarily reflects assumptions about key economic and fiscal indicators.  
Yet developing nations typically face a range of macroeconomic circumstances that complicate budgeting 
and multi-year planning.   

If the budget is a main economic planning document, the budget necessarily reflects assumptions 
about key economic and fiscal indicators.  While some of these macro-economic factors may be beyond the 
control of developing economies, the resulting problems are made worse by poor budgeting practices.  
Governments may find it easier to rely on budget other accounting tricks to confuse the true state of the 
budget, rather than try to reconcile the many competing claims on the budget within a sustainable fiscal 
framework.  While these poor budgeting practices typically originate in the executive, weak institutions 
outside the executive can allow these problems to continue.  Independent institutions are needed to provide 
oversight and ensure accountability, yet their effectiveness is often constrained.  For instance, the Auditor 
General can lack the independence and political clout needed to undertake controversial investigations and 
to issue reports that may highlight financial mismanagement and even corruption.  Similarly, the power of the 
legislature may appear more impressive in statute than in practice. (A Guide to Budget Work, 1999:21) 

The most important problem facing developing countries is the lack of accurate budget data and 
socio-economic statistics.  Crucial data are simply non-existent; problems of timeliness and accessibility, 
those data that are available.  These data deficiencies complicate all facets of the budget cycle — from 
budget preparation to execution and oversight — as well as hinder efforts to improve transparency and 
accountability. The list of problems can be overwhelming, and the implied solutions are frequently systemic 
rather than piecemeal.  Many developing countries are attempting to address these problems through 
comprehensive budget reform, introducing the principles and practices discussed in the next section.  NGOs 
have a strong interest in promoting such reforms to the budget system because usually it is the poor and 
powerless who are most adversely affected by a weak or corrupt budget system.   A system that fails to 
promote a strong link between what is decided and what is executed is unlikely to deliver a poverty-focused 
development policy.  Budgeting system — one that is transparent and accountable — is far more likely to 
yield results that reflect the will of the people. (A Guide to Budget Work, 1999:21) 
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Negative Factors in  the Budgetary Role of the Legislature 

In theory, legislatures have significant power over the budget.  Constitutions usually prevent public funds from being 
spent without legislative authorization.  Debate by the legislature can be complemented with powers to summon 
expert witnesses and members of the government to give evidence.  These powers are augmented significantly where 
the legislature has the capacity to amend the budget. 
In practice, legislatures are often undermined by several factors, including the following: 

1. The political system and practices in a country may limit the impact the legislature can have on the budget.  
In parliamentary systems, for example, where the political power base controls the legislative and executive 
branches, there is strong pressure on the majority in the legislature to adopt the budget without significant 
amendments 

2. The legal framework and legislature rules frequently constrain the role of the legislature. The legislature may, 
for instance, have a very short time to review the budget or may be permitted to make only minor 
amendments (or none at all) 

3. Most developing countries legislatures are also hampered by their lack of staff and budget expertise.  Without 
adequate capacity, legislatures are unable to assess budget proposals and recommend changes 

Legislatures and civil society budget groups can combine to establish a potentially powerful oversight partnership, with 
civil society augmenting the limited outreach and analysis capacity of legislatures.  As the opportunities for greater 
legislature engagement with the budget expand, so too will the opportunities for deeper civil society engagement with 
the budget. 

 
Strategic Budget Works and DISHA as NGO in India 
Civil society working in India has witnessed the proliferation of organizations engaged in budget 

analysis. Civil society’s role in Indian polity needs to be understood within the context of its relationship with 
the state. Through the first two decades of independence, this role remained unchallenged and civil society, 
with a few exceptions, worked in tandem with the state to strengthen its legitimacy and role in 
institutionalizing democracy in India. By the 1970s, however, it became increasingly clear that the state had 
failed in its promise. Crucially, the state had not been effective in bringing in its fold the marginalised and had 
failed both to adequately meet citizens’ demands and expectations. Democracy in India was thus 
characterised by enormous deficits. This sense of disillusionment with the Indian state was further 
exacerbated with the imposition of the emergency in 1975, which temporarily suspended democracy and 
fundamental rights in India. (Yamini, Behar, 2005:108)The movement for social transformation initiated by 
civil society has largely been conducted within a framework of ‘participative and mobilisation politics’ .In its 
struggles for justice, civil society has drawn heavily on the idiom of mass mobilisation and political agitation 
popularised in India through the freedom movement. The DISHA case illustrates an attempt to overcome a 
different set of policy problems and environmental and institutional obstacles—including poverty, elite 
domination of politics and administration, and an apparent absence of enforced legal requirements for 
information disclosure or public participation in budget processes—and an approach more explicitly 
grounded in advocacy of specific group interests. At the same time, it suggests that budget work rooted in 
advocacy can nevertheless generate spillover benefits for other groups and individuals by promoting greater 
effective fiscal transparency (Justice and Dulger, 2007:25) 

Gujarat: Economic and Political Context 
Gujarat is a prosperous state in western India with a per capita income higher than the all-India 

average, and is the most industrialized after the neighboring state of Maharashtra. It was created in 1960 
following the bifurcation of the former state of Bombay into Gujarat and Maharashtra. The former state 
capital, Ahmedabad, is a leading industrial center with a population of 5 million with commercial as well as 
cultural links to neighboring states. Gujarat’s economic performance in recent years has been better than 
other Indian states, averaging an impressive growth rate of 10 percent per year in the period 1995-2003. 
With about 5 percent of India’s population, its share of the national GDP is 11 percent and its private 
consumption 10 percent. However, like in the rest of India, its development performance has been uneven. 
More than 60 percent of the population earns a living from the land, and rural areas suffer from very low 
human and economic development. Although the relative incidence of poverty in Gujarat is lower than many 
Indian states, the distribution of poverty in Gujarat is skewed toward rural areas. In spite of Gujarat’s 
wealthier status, the ratio of marginal (seasonal and irregular wage work) to regular workers in the state is 
twice the national average, which indicates relatively more polarized development and uneven distribution of 
productive assets. Tribal and dalit minorities, who between them constitute some 20 percent of the 
population, generally work as farm laborers or cultivate marginal landholdings, supplementing their 
agricultural earnings from casual work or labor migration to the cities (Malajovich, Robinson, 2006:3) Gujarat 
was prominent in the Indian independence movement as the birthplace of Mahatma Gandhi, who played a 
leading role in anti-colonial struggles. The Gandhian legacy remains strong in Gujarat’s social fabric with his 
values of non-violence, anti-untouchability and asceticism continuing to inform NGO practice. Gujarat has a 
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rich tapestry of several hundred such organizations, many of them engaged in development and charitable 
work and drawing their inspiration from Gandhian perspectives, most of which focus on the rights of the 
poorest sections of rural society.  

Gujarat has been ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP) since it won a landslide victory in the 
state assembly elections of February 1998, displacing the formerly dominant Indian National Congress. It 
increased its margin of victory in the December 2002 elections and now controls two-thirds of the seats in 
the Legislative Assembly. The government is averse to criticism and exerts controls over the media and the 
activities of NGOs in an effort to prevent any challenge to its political dominance. Gujarat has not enacted 
Right to Information legislation, which makes it difficult for independent organizations to access government 
reports and data Like other states in India, Gujarat has three tiers of local government with elected local 
councils (panchayats) in which one third of seats are reserved for women, with reservations for scheduled 
castes and tribes on the basis of their population share. Gujarat is one of the few states in India to have held 
regular elections to the panchayats, but without devolving significant powers and resources (Malajovich, 
Robinson, 2006:4) 

DISHA: From an NGO to Budget Analysis 
Budget work in India started in 1995, with the work of Disha-Developing Initiatives for Social and 

Human Action-(an NGO in Ahmedabad, Gujarat) whose analysis of the Gujarat state budget from the 
perspective of tribal welfare made a significant impact on the state government’s policy. Since then a number 
of organisations in India have drawn upon budget analysis to further their work on strengthening state 
accountability and transparency. Disha’s work focuses on analyzing government budgets to determine 
expenditure commitments for anti-poverty programmes and compare these with actual investments on the 
ground. Founded in 1985, Disha is a membership organization that represents the interests of unorganised 
tribal and forest workers in Gujarat through advocacy on state level policy issues such as the regularisation 
of land rights for forest labourers. Disha’s involvement with budget analysis grew out of its experience in 
advocacy for the rights of labourers and tribal communities in Gujarat for it soon recognised that information 
on expenditure incurred by national and state governments was crucial to highlighting gaps in government 
commitment to tribal welfare. This recognition led Disha to make its first foray into budget analysis with the 
establishment of ‘Patheya’ – its budget arm in 1995 (Yamni, 2005:110) The main objective of Disha is too 
organise people for the socio-economical enlistment and all round development, human and physical, and to 
organise a people’s cooperative for different economic programmes and to mobilise the facilities provided by 
the government (20 Years of DISHA:6) Disha’s budget work focuses on analysing budgets of state and 
central government departments to determine the extent to which budget policy and priorities reflect the 
interests of the poor, in particular dalits, women, tribals and agricultural labourers. Disha evaluates the 
budget in terms of allocation trends focusing on programmes or schemes for marginalised groups. Disha has 
developed a computerised data base of all the ministries and departments of the central government with 
data on income and expenditure incurred by the government on all its activities, programmes, and schemes 
including the salaries and other administrative expenditures. Moreover, Disha has developed a special data 
base of government spending on specific themes, issues and particular subjects which is then used to 
evaluate actual expenditure against projected commitments. Its work has been critical in highlighting the 
policy priorities of successive state and national governments as well as the gross irregularities in 
government spending. For instance, in 1998, Disha undertook a detailed analysis of the financial allocations 
made by the state government to the tribal and nontribal regions agriculture, industry, and energy and in 
social sectors like health and education. The facts obtained from the budget study demonstrated that the 
government had allocated almost no funds to tribal areas. Disha was able to use this information to advocate 
with the state government to fulfill its stated commitment to the marginalized (Yamini, 2005:110) 

The DISHA case also illustrates some of the possibilities of working throughout the budget cycle and 
the potential for advocacy-based budget work to generate spillover benefits of fiscal transparency. 

The DISHA and Government 
The government bureaucracy is a critical determinant of the potential impact of budget advocacy work, since 
it is responsible for implementing the budget priorities set by the executive and approved by legislators. But 
there is no regular interaction between DISHA staff and government bureaucrats. DISHA does not actively 
cultivate these relationships, and government officials in departments such as Tribal Development and 
Health display little knowledge of DISHA’s work, even though DISHA sends budget information to a large 
number of officials and has conducted orientation sessions for government officials on budget issues in the 
past. The lack of sustained contact with government officials also directly inhibits the supply of raw budget 
data from the Ministry of Finance, with which DISHA has no direct line of communication. Opportunities for 
improving the budget literacy and monitoring capacity of bureaucrats, and strengthening the bargaining 
capacity of line departments’ vis-à-vis the Ministry of Finance are not pursued by DISHA (Malajovich, 
Robinson, 2006:17) 
 DISHA’s limited engagement with government results partly from a strategic decision to concentrate 
on the legislative sphere as the most effective means of engaging in the budget process. It also reflects a 
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confrontational style of engagement reflecting DISHA’s locus in movement politics with its emphasis on 
grassroots mobilization and sustained critique of government policies on agricultural labor and tribals. A third 
factor lies in the political character of the ruling party that has controlled the state government, which is 
dominated by an exclusivist brand of Hindu chauvinist politics that permeated the bureaucracy and is 
antagonistic to NGOs. For these reasons DISHA places more emphasis on working with local governments, 
principally by encouraging elected councilors to exert pressure on local government officials (Malajovich, 
Robinson, 2006:17) 
 

25 Years of DISHA  

In 1984, Disha Social Organization was formed in Sultanpur, a semi-urban area in Saharanpur district, to address 
concerns of the vast rural population, particularly women, dalits and minorities 

In 1985, Disha organised baan workers under the banner of Ghad Kshettra Mazdoor Morcha (GKMM). GKMM led 
several struggles for restoring traditional forest rights of baan workers by taking up the issue with the Forest 
Department and Forest Corporation. 

In 1986, six Mahila Jagriti Samitis (MJSs) were formed in as many villages. Each MJS had its own governance system 
and bank account to deposit membership fee. 

1986: mahila jagriti samitis  
Unorganised labour, particularly agricultural labours, were paid much less than the minimum wages recommended by 
the Government. The same year education centres for adult women were started in five villages for promoting literacy 
among adult women. 

In 1991 an earthquake devastated Uttarkashi city and adjoining rural areas, killing over 1,000 people and causing 
widespread loss of property. Disha not only provided immediate relief work, but also started demonstration of 
earthquake resistant construction technology by building a few community structures 

By 1992 Disha had completed eight years and its activities had expanded considerably. So far it was conducting its 
activities from a very old structure in the corner of a bagh (a mango orchard) on the outskirts of Sultanpur. The space 
in this structure was very limited and training were held in open. Natural factors like cold, heat and rain hampered the 
work. Moreover, there was no office space too. 

Soon after the passage of Seventy Third Amendment to the Constitution of India, Disha started making efforts to 
strengthen panchayats, since 1995. 

Beginning 1996, Disha started supporting individuals and small organisations of Uttar Pradesh to enable them to take 
up voluntary work. This was in follow up of a study carried titled A Study on Issues and Priorities of Development in 
Various Regions of Uttar Pradesh carried out by state level resource organisation. 

In 1999, Disha became partner of Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project (UPDASP). This project 
expanded the operational area on an unprecedented scale as it covered all the villages in five (of 11) blocks of 
Saharanpur district. 

In 2000, a woman cell was created to provide space to the work being done among women. The Women Cell was 
provided an equipped office accommodation and workers associated with the activity legal aid were transferred to the 
cell and a few fresh workers were recruited. 

In 2002, an intervention with support of ITC Ltd. was initiated in 10 villages of Sarsawa block. 

In the year 2004 Dihsa became a partner of Oxfam GB in 'We Can' campaign. Probably one of the largest ever 
campaign to be initiated, this campaign has been launched in six countries of South Asia: India, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Afghanistan. The goal of the campaign was to reduce social acceptance of 
violence against women across these six countries of South Asia. 

In 2006, Disha became partner in Aaroh Campaign. Disha is spearheading the campaign in 14 districts of western 
Uttar Pradesh in collaboration with as many voluntary organisations. 

In 2005, a major policy level decision was taken that Disha will itself don the mantle of Micro Finance 
Institution (MFI) to make credit available to SHG members. 

In 2007, micro finance activities were brought under the umbrella of Disha India Micro Credit (DIMC), a non-profit 
company. 

The most notable change is the appearance of Disha India Micro Credit, a microfinance institution. DIMC came into 
existence to meet small credit needs of the poor, who despite best of our efforts were largely denied credit by banks. 
In the very few months of the existence of DIMC 2,131 people were provided loans (March 2008 figures). In the 
ensuing months, this figure rapidly grew. 

Finally, DISHA has encouraged the formation of grassroots women’s organizations and youth groups 
to raise awareness and improve access to government services, and to provide support for the activities of 
the labor unions and forest cultivators. DISHA initiated a leadership development program in 1997 to train 



KÜRESEL BAKI� AÇISIYLA HAYIRSEVERL�K UYGULAMALARI 

VII. ULUSLARARASI STK’LAR KONGRES� 

132

activists in various parts of rural areas of Gujarat to help organize agricultural laborers, tribals, dalits, and 
women. Over 40 issue based organizations have been formed by leaders graduating from the training 
program, formally registered under state government legislation. DISHA’s strategy centers on the formation 
of and support to mass organizations that include village-level groups, trade unions, issue-based 
organizations, women’s groups and co-operatives. In 1992 DISHA formed Eklavaya Sangathan as an 
umbrella organization to coordinate and represent the different unions at the state and local levels. It 
organizes demonstrations, protest rallies, and marches in support of its various campaigns which include 
issues of broader concern such as drought relief, compensation for those displaced by dams, and victims of 
communal violence. The Sangathan has a membership of 20,000 who pay an annual subscription that 
covers its core administrative expenses (Malajovich, Robinson, 2006:6)  

DISHA’s early foray into budget work evolved as part of a broader rights-based strategy in which the 
results of its analysis fed into advocacy around issues of concern to mass organisations representing the 
poor and most disadvantaged people in Gujarat. The link between mobilizing the poor through mass 
organizations and budget advocacy is fundamental to DISHA’s approach and renders it unique among 
budget groups in India and other parts of the world. DISHA employs 140 staff members, most of whom are 
based in the field working directly with the various unions and people’s organizations. Pathey has just 10 
staff members to undertake budget work, three of whom are engaged full time in data entry. DISHA’s 
president and the headquarters of Eklavaya Sangathan are based in a small town 60 kilometers from 
Ahmedabad. DISHA relies mainly on external funding from several Dutch NGOs and the Ford Foundation 
(Malajovich, Robinson, 2006:7) 

 
Impact of DISHA’s Budget Work 
The impact of DISHA’s budget work can be examined at several levels: by improving the budget 

process in the form of increased accountability and transparency; widening participation in the budget 
process; and influencing budget priorities and the quality of execution. It is important to recognize that it may 
not be possible to demonstrate success across all these areas and that positive impact has to be assessed 
in light of the political and bureaucratic context in which DISHA is operating. 

The initial budget work of Pathey focused on providing data and analysis in support of the struggles 
of laborers and forest dwellers. DISHA’s analytical work centered on the allocation and use of government 
budgets earmarked for tribals through the Tribal Sub-Plan (TSP), which is allocated a proportion of line 
department budgets for tribal communities in line with their shares of the population. This entailed an 
extensive preparatory process, which required considerable effort in locating and securing budget data and 
developing an understanding of the budget process. DISHA uses the results of its analysis to advocate for 
changes in government budget priorities in favor of disadvantaged groups, with a particular focus on tribals 
and agricultural labor. It periodically undertakes investigations on areas of special interest, such as the 
economic status of tribals, education, and agricultural labor, using the tool of budget analysis to provide 
evidence of a lack of government budgetary provisions or utilization of budget commitments. Within DISHA, 
budget work is an essential tool that links to its wider constituency; for example, Eklavaya Sangathan brings 
issues of concern to Pathey which then checks budget outlays and frames proposals on government 
spending allocations for lobbying purposes. (Malajovich, Robinson, 2006:7) 

Analysis of expenditure trends and tracking expenditure outcomes are the main focal points of 
DISHA’s budget work. Collating and summarizing budget information in the form of commentaries on the 
budget speech and the production of departmental summaries are the means by which DISHA 
communicates the results of its analysis to MLAs, civil society and the media. Most of this work is focused on 
the Gujarat state budget, though DISHA has analyzed the union (national) budget priorities in recent years, 
and has conducted studies of budgets in other states. 

DISHA also engages in capacity building on budget work, through seminars and workshops for 
NGOs and training events for elected representatives in local panchayat councils. DISHA seeks to increase 
awareness of the importance of budget issues through training events for chairpersons (sarpanches) of the 
local councils to provide them with better information about locally available resources. These training 
activities are conducted by DISHA’s core staff, along with former government officials and independent 
experts. DISHA has organized workshops for panchayat representatives in various districts since 1998. Over 
the past decade DISHA has conducted more than 40 training events to build awareness of the importance of 
the budget and to train NGOs in budget analysis in Gujarat and other states, though there is no systematic 
evaluation of the impact of this training. (Malajovich, Robinson, 2006:8) 

Budget formulation. The budget process of Gujarat’s state government has traditionally been elite-
and executive-dominated, conducted largely behind closed doors and apparently not subject to notice-and-
hearing or freedom-of-information requirements of the type common for U.S. governments. In fact, an initial 
challenge was simply gaining access to copies of the executive budget proposal in time to influence the 
process. During this stage, DISHA works with legislators to educate and prepare them for taking an active 
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role in reviewing the executive proposal, prepares press releases, consults with other NGOs concerning their 
fiscal priorities, and prepares a number of analyses and recommendations (Justice and Dulger, 2007:26) 

Budget approval.  The first product of DISHA’s budget work was a monograph, “Injustice to the 
tribals,” which used budget data to show “how poor people are left out of the budget policies, and how these 
policies adversely affect the poor” (IBP, 2000:2). The press and opposition party made considerable use of 
this information. Subsequently, and continuing to the present, DISHA prepares daily analyses and briefing 
notes of no more than six pages’ length for distribution to legislators, the media, and other NGOs, as well as 
briefs “disseminated in local languages through newspapers and one-page fact sheets [in] tribal villages and 
schools” (Wagle & Shah, 2003a:2). For all audiences, DISHA works to demystify budgetary data, translating 
the information into language that makes it meaningful to nonspecialists. 

Budget execution. During the fiscal year, DISHA’s analysts monitor agencies’ “supplementary 
demands” for contingency funding, and work with the leaders of local councils to monitor the agencies’ actual 
outputs and use of budgeted funds. When DISHA staff or local observers detect misappropriation of funds—
including under-spending of funds allocated for the rural poor—DISHA raises the issue with local politicians, 
legislators and the appropriate ministers. This has resulted in significant mobilization of unused funds for 
development purposes at the local level (Malajovich & Robinson, 2006:24). 

Audit and evaluation. DISHA relies on the state’s audit reports, its own field work, and reports from 
local stakeholders to compare actual spending and “the implementation of specific budget initiatives” 
(Malajovich & Robinson, 2006:10) to the adopted budget plan. In this work, DISHA focuses on projects and 
allocations relevant to its target constituencies, in keeping with its primary role as an advocacy organization.  

A review of government budget data errors from the mid-1990s compiled by DISHA does not reveal 
that its analysis and advocacy work resulted in improved accuracy of budget information. There was 
considerable improvement in the late 1990s with a progressive reduction in the number of arithmetic errors 
but significant variation in subsequent years, with the number of errors reaching a peak in 2005-06 (it is 
shown below). Even though DISHA highlighted the errors through the media and sent them to MLAs, there is 
little official concern about the number of arithmetic errors. This could be due to a lack of political support, 
but it also reflects a lack of staff and resources in the accounting section of each department. 

 

 
 
Conclusion 
In the last decade, as we know that, budget work has emerged as an effective tool through which 

civil society organisations can push the government in directions that are transparent, accountable, 
responsive and perhaps most importantly pro-poor. The methodology of budget analysis uses quantitative 
data accessed which is from government sources, and analyses it using universally accepted research 
techniques. Budget analysis can go a long way in complementing the diverse strategies adopted by 
academics and NGOs in their struggles for promoting just and accountable governance. Despite its 
importance, budget work remains largely unnoticed both by academics and practitioners in India. It has not 
been able to transcend the boundaries of professional development organisations to form alliances and 
networks necessary to provide the cutting edge to social action groups, media and other civil society actors. 
Perhaps the most important contribution that budget work has made to the civil society discourse has been 
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to demonstrate the importance and impact of enlarging the operative space available for engagement with 
the state.  

Moreover, DISHA case illustrates the potential of third-party budget intermediation to make public 
finance intelligible to the people—including ordinary citizens, legislators —by making information available 
and by creating an audience for that information as a NGO. In this approach, DISHA efforts suggest one 
possible operationalization of the proposal to stimulate a freedom form of civic virtue by mobilizing self-
interest toward developmental outcomes. This approach can help overcome some of the incentive problems 
that lead to rational non-participation. Because it represents intervention from the outside, DISHA could also 
overcome to some degree the other two barriers to authentic participation: officials’ resistance and poor 
institutional design. Independent monitoring and grading of budget execution, auditing, and performance 
reporting, can complement and stimulate, but will not adequately substitute for adequate internal controls. To 
the extent reformers seek the greater citizen involvement called for by direct models of democracy as a 
central goal, of course, budget work can never be a satisfactory substitute for widespread, meaningful, direct 
citizen involvement in budget processes. It may help to create the attentive and informed audience that is a 
requisite for effective transparency and so meaningful participation. At the same time, intermediary-based 
approaches to citizen participation in resource allocation face a number of familiar challenges, including 
those to which direct-democracy models respond. The advocacy orientation of many NGOs may help to 
capture and economize on the attention of affected citizens and decision makers, but it also carries with it a 
risk of unintentional or strategic bias.   

Additionally, intermediation does not in and of itself solve problems of popular attention and 
comprehension. Effective communications strategies and use of appropriate media are required as well. 
DISHA case illustrates these limitations but also some solutions. 

DISHA has been criticized for its failure to engage in more extensive outreach and to use available 
technology such as the World Wide Web to disseminate its analyses. DISHA so far appears to have 
maintained greater unity of purpose, even as it facilitates budget work by other groups and interests, and to 
have secured sustainable funding so far, but its history with budget work is still a short one. The cases do not 
speak directly to the danger of illegitimate representation and DISHA’s efforts to train other advocates, 
together with some apparent success of contemporary budget groups and their sponsors in stimulating more 
widespread budget work by a variety of actors, suggest the potential to mitigate this risk by providing a large 
pool of alternative intermediaries. 
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Abstract 
The regional disparities have become an important issue in parallel with the globalization process 
spread rapidly in the late 1970s and early 1980s firstly developed countries later developing countries. 
The governments as well as local actors have undertaken considerable responsibilities and 
authorization in reducing the regional disparities in other words inequalities. Especially, 
Nongovernmental organizations (NGOs) have been one of the most important among these actors in 
the 2000s. 
NGOs that have undertaken the task of social integration and solidarity in state administration have 
completed vacancy areas as to ensure social equality and to overcome human needs in which the 
state is inadequate. However, being NGOs are autonomous is very important especially in the financial 
sense in order to perform their duty efficiently. Aids, supports and donations done by volunteers have 
gained importance in providing this financial autonomy. 
This paper presents and analyzes long run relationship between human development index that is an 
indicator used in measuring life expectancy, literacy, education and change of life quality and aids to 
NGOs over the period from 1970-2007 for a sample of 18 OECD countries using recent developed 
panel co-integration techniques. As a consequently, it is concluded that NGOs that have financially a 
power provide positive contribution in accelerating the development process of selected OECD 
countries. 
Keywords: Human development index (HDI), Aids to NGOs, panel co-integration analysis 
 
I. INTRODUCTION 

NGOs that are necessary for health democracy and economic development express the individuals 
voluntarily coming together and efforts of these individuals related to their changing social structure in 
addition to their own environment. Thus senses of solidarity and friendship together with volunteerism have 
raised the importance and meaning of civil society. Civil society represents an open area that enables 
democratic participation and public awareness.  However, the awakening within solidarity, getting group 
interaction and communication needs a group of people. In this stage, NGOs take an important responsibility 
(Akatay, 2010: 2). 

The object of this study is to investigate whether there is a long-run relation between the aids to 
NGOs done by selected 18 OECD countries that are important a fund source used to fulfill effectively their 
duty and Human Development Index (HDI) that is used to classify the country as developed, developing, 
under developed and measure the impact of economic policies on quality of life. 

The paper is organized as follows. The paper begins with the conceptual framework. In the first part 
of the study, in general it is informed about the civil society, nongovernmental organizations, their functions 
and their funding sources. In the second part, it is focused on quantitative data of selected OECD countries 
with together the importance of NGOs in OECD countries. In the last part of the study, the results of 
econometric analysis including the long-run relation between selected variables are interpreted through the 
obtained findings. 

 
II. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

This section focuses on NGOs and civil society, their definitions, properties and functions, 
furthermore the funding resources of NGOs. 

 
Civil Society 
In general, civil society is understood as people come together voluntarily and as a changing 

movement the social structure at a larger scale by starting their own community. The volunteerism and 
solidarity is essential in the concept of civil society. In other words, civil society means that doing together 
what people can not do alone. 

According to Michael Edwards who is executive of Ford Foundation, civil society is a part of society 
in the form of associations, groups of people operating within society at large. 

As is seen, “civil society” describes that element of society outside of government and business 
sectors, both organized and disorganized, that represents the workings of people among, and with one 
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another to achieve their aspirations, meet their needs and live creative, active, healthy lives (Klingelhofer and 
Robinson, 2004). 

About the concept of civil society Taylor is one of the important authors in literature. Taylor defines 
the civil society as a combination economy and public sphere separately from the state. Taylor defines the 
civil society in two ways including narrow and broad sense. Civil society in general means presence of 
organized the individuals who can not directed by the state as civil society means that NGOs can act in a 
coordinated among themselves without government direction in the narrow sense (Do�an, 2002: 270-271). 

Moreover, civil society has these properties: 
To control power of the state 
To increase participation level 
To provide the spread them by developing new ideas 
To develop democratic attitudes 
To improve the responsibility of political system in favour of public 
To spread the information to broad segments of society 
 
Non-Governmental Organizations (NGOs) 
Later 1980’s NGOs have become important actor with process of globalization in which rapid change 

and transformation is experienced in social, cultural, political and economic area. Especially, afterwards the 
extension of citizenship rights in Europe and the Americas in the eighteenth and nineteenth centuries, people 
tended to find these organizations, as instruments to meet community needs, defend interests or promote 
new policies (Paul, 2000).  

Though NGOs are often seen as synonymous with non-profits, there is a distinction between the 
NGOs and non-profits.  

Non-profits include a very wide range of organizations, like museums, universities, and hospitals 
which focus on services and rarely engage in advocacy. By contrast, NGOs always have an important 
advocacy mission (Paul, 2000). 

NGOs are described as organizations that work for the benefit of the community (Akay, 2007: 9). 
According to another definition, NGOs are formal, informal, temporary, flexible organizations or structures 
constituted by foundations, associations, non-inference occurred except the state’s legal, administrative, 
manufacturing and cultural organs (�nan�c�, 2006: 1). As is seen the essence of NGOs is based on 
constitution by people who struggle within the framework common interests, ideas and aims. 

According to another definition made by Kocac�k (2003), NGOs are organizations that work for the 
benefit of society and form public opinion in this respect, non-profit, contribute to the solution of problems, 
develop the pluralism and participatory culture, have democratic functioning, are lacking for bureaucratic 
equipment, compose of volunteer individuals (Y�ld�r�m, 2003: 238). 

 
The Properties of NGOs 
NGOs are built on four main base: Having non-profit independency, volunteerism and a vision. 
Non-Profit: NGOs do not show the activities personal profit or gain. However, permanent employees 

in the organization have received a wage in exchange for their performance. 
Independency: NGOs are independent in the face of political power. Although NGOs are outside of 

state structures, they are in close with collaboration government agencies. 
Volunteerism: NGOs are organizations that enable democratic participation to their members. The 

solidarity and volunteerism is essential in the concept of civil society. The main common value of NGOs can 
be listed as patriotism, legal personality, humanitarianism, philanthropy. 

To have a vision and ideal: NGOs have done various activities for their own purposes. The main 
objective of NGOs is to strengthen the participation of the conscious citizen and to increase social support 
that is behind weak political formation that is in the face of the state. 

 
The Functions of NGOs 
NGOs have got two fundamental functions in modern society structure. These functions are related 

with organization and public sphere. The function of organization is to create a platform to announce their 
own voices in the system and to help develop their own demands. The function of the public sphere is to 
expand debate area of individuals related with public and to gain a depth to democracy by providing 
accountability of public and private actors who have dominant position (Akay ve Kurma, 2005: 9). 

Some duties and functions that undertaken by NGOs which have a critical value on behalf of society 
and the state are as following: 

To orientate producing service to the state: The social dimension of the state has become 
increasingly poor because of globalization process that is important phenomenon that experienced in 
political, economic and cultural areas and weaking the nation state besides occurred downsizing in public 
sector. The first function of NGOs is to close the occurred gap where the state can not provide adequate 
services. 
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The directive activities performed to central and local government by NGOs in order to solve the 
social problems are expressed as advocacy. The advocacy activities have been necessary due to the use of 
the important part of the sources as foreign debt interest and capital payment with globalization and less 
allocation increasingly to social expenditures (Yentürk ve Aksako�lu, 2006: 9). 

To develop the awareness of democracy: Democracy generally means that the people can 
manage themselves. The participation and pluralism is one of the most fundamental functions of NGOs. 
NGOs provide the voluntary participation of citizens to civil service through this function (Çolak, 2006: 1).  
Furthermore NGOs can facilitate wider community understanding of policies. 

To provide economic development: The regional disparities have become an important issue in 
parallel with the globalization process spread rapidly in the late 1970s and early 1980s firstly developed 
countries afterwards developing countries. The regional disparities in developed countries are less than the 
regional disparities in undeveloped countries. Thus, the implemented policies related with this issue have 
gain importance. NGOs that is one of the local actors aimed the participation of the citizen to the regional 
development plans have undertaken important role. 

To increase the level of social welfare: NGOs that undertaken the duties of social integration and 
solidarity in the state administration have carried out the principle of meeting providing the social stability, 
meeting human needs, the use and creation of individual expression and opportunity (Pirler, 1998: 14-20). 

To carry out the economic function: NGOs contribute directly and indirectly to increase 
competition and economic growth. These are; education, provision of public service such as health and 
social services, supporting local economic development, providing the integration individuals and groups that 
are excluded socially economically with society (Akatay, 2010: 83-84). 

 
NGOs Funding Resources 
NGOs are usually financed by a combination of sources. Traditionally, membership dues have 

provided the main source, but today NGOs tap many other sources including grants or contracts from 
governments and international institutions, fees for services, profits from sales of goods, and funding from 
private foundations, corporations and wealthy individuals (Paul, 2000). 

The funding resources of NGOs compose equity, revenues and donations from individuals, public 
resources and independent providing funding (foundations, corporate social responsibility programs, 
auctions, bazaars, donors etc.). These resources are important for NGOs in order to perform their functions 
efficiently, maintain their existence and achieve their projects. 

The failure in providing adequate financing is one of the most important issues for NGOs. There will 
be some suggestions and recommendations in conclusion section of the paper to overcome this financial 
problem. 

The major sources of NGOs are following as (Güder, 2004: 133, 142): 
Sponsorship: Private institutions that can not give permanent support may want to enhance their 

prestige in the society with useful and interesting social projects. 
Corporate Sponsorship: Corporate sponsorship means financial support given by them to maintain 

the corporate presence of private organizations that work within specific projects or activities. Thus, 
respectability of corporate sponsors increases in society and they gain trust of community. 

Subsidies: Subsidies include financial facilities that provided to NGOs by the state, local 
governments or international organizations. 

 
III. MODEL AND DATA 

  In this paper, human development index (HDI) in each of the countries and aids to NGOs done by 
OECD countries are used as variables. The database is used 1990-2007 periods for a sample of 18 OECD 
countries (Some countries were excluded for lack of data).  Data in the model were obtained from OECD 
2009 database. First generation panel unit root tests, second generation test are employed in order to test 
presence of unit root in the considered series. Later we investigate to presence of long-run relation between 
HDI and aid to NGOs, Econometric estimation and hypotheses testing are done by using the Gauss 6.0 and 
E-views 6 programmes.  
 

III.I. Some Econometric Testing  
  

Analysis of stationary and unit root 
This paper employs the recently developed panel data unit root tests. We use the approach of Im, 

Pesaran and Shin (2003)’s test (hereafter IPS), Fisher-type test proposed first by Maddala and Wu(1999) 
(hereafter MW) then developed Choi (2001) and Levin, Lin and Chu(2002) (hereafter LLC) test as first 
generation tests, Cross-sectionally Augmented Dickey Fuller test (hereafter CADF) as second generation 
test. 
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Firstly we analyze first generation test, then second generation test. A first generation of models has 
analyzed the properties of panel-based unit root tests under the assumption that the data is independent 
and identically distributed (i.i.d) across individuals. 
In general, this type of panel unit root tests is based on the following regression: 
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                                                                                                                             (1)                          
where i = 1,2,…,N  is individual, for each individual t=1,2,…,T time series observations are available, 

,i tZ is 

deterministic component and ,i tu is error term. The null hypothesis of this type is i� =0 for i� .   
The first of first generation panel unit root tests is LLC that allow for heterogeneity of individual 

deterministic effects and heterogeneous serial correlation structure of the error terms assuming 
homogeneous first order autoregressive parameters. They assume that both N and T tend to infinity but T 
increase at a faster rate, so N/T0. They assume that each individual time series contains a unit root 
against the alternative hypothesis that each time series stationary. Thus, referring to the model (1), LLC 
assume homogeneous autoregressive coefficients between individual, i.e. i� �	  for all i, and test the null 
hypothesis : 0o iH � �	 	  against the alternative : 0A iH � �	 � for all i. The structure of the LLC analysis 
may be specified as follows: 
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i = 1,…, N    t= 1,…,T where �  is trend, i� is individual effects, itu is assumed to be independently 
distributed across individuals. LLC estimate to this regression using pooled OLS. In this regression 
deterministic components are an important source of heterogeneity since the coefficient of the lagged 
dependent variable is restricted to be homogeneous across all members in the panel (Barbieri, 2006). Other 
test, Im, Pesaran and Shin (2003) test allows for residual serial correlation and heterogeneity of the 
dynamics and error variances across units. Hypothesis of IPS may be specified as follows: 

: 0o iH � �	 	     : 0A iH � � for all i 
The alternative hypothesis allows that for some (but not all) of individuals series to have unit roots. 

IPS compute separate unit root tests for the N cross-section units. IPS define their t-bar statistics as a 

simple average of the individual ADF statistics, ti, for the null as:
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It is assumed that ti are i.i.d and have finite mean and variance and E ( it ), Var ( it ) is computed 
using Monte-Carlo simulation technique. Other test Maddala and Wu (1999) consider deficiency of both the 
LLC and IPS frameworks and offer an alternative testing strategy (Barbieri, 2006). MW is based on a 
combination of the p-values of the test statistics for a unit root in each cross-sectional unit.  
 It has to be controlled whether there is dependency across cross-section in regression. Thus, we test 
Breusch and Pagan (1980)’s cross-section LM testing. We use the approach of Pesaran (2003) in testing 
cross-section dependency. Pesaran (2003) presents a new procedure for testing unit root in dynamic panels 
subject to possibly cross sectionally dependent in addition to serially correlated errors. Pesaran (2003) 
proposes a test based on standard unit root statistics in a cross sectionally augmented dickey fuller (CADF) 
regression. CADF process can be reduced with estimated to this equation: 
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i-th cross-sectional unit given by the t-ratio of the OLS estimate ˆ
i�  of i�  in the CADF regression (3). 

Individual CADF statistics are used to develop a modified version of IPS t-bar test (denoted CIPS for Cross-
sectionally Augmented IPS) that simultaneously take account of cross-section dependence and residual 
serial correlation: 
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Hypothesizes of both CADF and CIPS is same. The null hypothesis is formulated as: 
: 0o iH � 	 This hypothesis implies that all the time series are nonstationary 
: 0A iH � � This hypothesis implies that all the time series are stationary process. 
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Analysis of Cointegration 

 If the presence of a unit root is detected in the variables, then it is necessary to check for the 
presence of a cointegrating relationship among the variables. There are two types of panel cointegration 
tests in the literature. The first is similar to the Engle and Granger (1987) framework which includes testing 
the stationarity of the residuals from a levels regression. The second panel cointegration test is based on 
multivariate cointegration technique proposed by Johansen (1988). 

 
 Pedroni (1999, 2004) and Kao (1999) extend the Engle-Granger (1987) cointegration test. Kao 
(1999) presents DF and ADF type tests fort he null hypothesis of no cointegration in panel data. Kao 
considers the special case where cointegration vectors are homogeneous between individuals. Thus the test 
don’t allow for heterogeneity under alternative hypothesis. The DF type test from Kao follows the following 
model: 

 
,.it i it i tY X� � �	 
 


 
where   i=1,…,N and  t=1,…T.                                                                                           (4)    

 Both itY  and itX are random walks. It follows that under the null hypothesis of no cointegration, the 
residual series, ,i t� , should be nonstationary. The ADF type test from Kao is based on the estimated 

residuals of the following equation: , , 1 ,
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 ,î t� ,is the estimated residual of 

equation (4) and p denotes number of the lags in ADF specification. To test whether itY and itX are 
cointegrated based on DF or ADF test statistics, the null and the alternative hypotheses can be written 
as : 1oH � 	 , : 1AH � �  respectively. 

  
 Pedroni (1999, 2004) proposes a residual-based test for he null of cointegration for dynamic panels with 
multiple regressors in which the short run dynamics and the long run slope coefficients are permitted to be 
heterogeneous across individuals. The test allows for individual heterogeneous fixed effects and trend terms. 
Pedroni considers the use of seven residual-based panel cointegration statistics, four based on pooling the data 
along the within-dimension and three based on pooling along the between-dimension. 
 

Maddala and Wu (1999) use Fisher-type test to propose an alternative approach to testing for 
cointegration in panel data by combining tests from individual cross-sections to obtain at test statistic for the full 
panel. Johansen Fisher panel cointegration test combines individual Johansen's cointegration trace tests and 
maximum eigen value tests. In Johansen’s multivariate cointegration technique, trace statistic tests for at most r 
cointegrating vectors among a system of N>r  time series, and the maximal eigen value statistic tests for exactly r 
cointegrating vectors against the alternative hypothesis of r+1 cointegrating vectors. 

 
 
III.II. Empirical Results 

 
Results of Unit Roots and Stationarity Tests 

 Table 1 presents the panel data test statistics of AID, for the unit root and stationary tests that do not 
allow for the presence of cross-section dependency (denoted first generation panel unit root tests). The results 
shown in Table 1 clearly indicate that the LLC, IPS, ADF and PP all tests fail to reject the null of non-stationary 
AID for all 18 countries the model with constant. Thus, according to first generation panel unit root test, we accept 
to presence of non-stationary in AID.  If we take into account the model with trend, we obtain that unit root in AID 
is accepted for 18 countries by means of all first generation unit root tests. 
 Table 2 presents the panel data test statistics of AID, for the unit root and stationary tests that do not 
allow for the presence of cross-section dependency (denoted first generation panel unit root tests). The results 
shown in Table 2 indicate that IPS and PP-Fisher fail to reject the null of non-stationary HDI for all 18 countries in 
the model with only constant. We accept the presence of non-stationary HDI except for PP-Fisher test in the 
model with constant and trend.  
 After obtained these results, it has to be investigated whether AID and HDI have cross-section 
dependency. Thus, we test Breusch and Pagan (1980)’s cross-section LM testing. According to Table 3 and 
Table 4, probability value of all CDLM tests of both AID and HDI converges to zero. Since probability value is 
smaller than significance level (0.05), we reject to presence of cross-sectional independence. Thus, we must rely 
on second generation unit root tests instead of first generation unit root tests. First generation tests depend 
crucially upon the independence assumption across individuals, and hence not applicable since cross 
sectional correlation is present. So, we must consider results of Table 5. 
 Table 5 presents CIPS statistics of the variables that are mean value of CADF test statistic which 
does allow for the presence of dependency across panel members. As is seen from Table 5, results mean 
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value of CADF (CIPS stat.) show that null of a unit root in each country’s both AID and HDI series can be 
rejected at the 5% level in the model with trend and constant in all countries.  

 
Results of Co-integration Tests 

 The panel cointegration tests point to the existence of a long run relationship between AID and HDI 
as can be seen from Table 8, 9, 10, 11. For example, the null of no cointegration is rejected by most of the 
Pedroni (1999) tests at the 5 percent level. Similarly Kao residual cointegration test shows that there exists 
the cointegration relation among variables. As seen from results of Table 10 and 11, for the panel rank test 
the hypothesis that the largest rank in the panel is r =0 is rejected, but the hypothesis of a largest rank of r =1 
can not be rejected. Based on this result, it is concluded that AID and HDI are cointegrated around linear 
trends for the sample of OECD countries. 

 
Table 1 Result of First Generation Unit Root Tests for AID in Level 

First Generation Tests Without Trend With Trend

 Test stat. Prob. Test stat. Prob.

Levin, Lin & Chu t stat. 2.41 0.99 6.58 1.00 

Im, Pesaran and Shin W stat. 1.63 0.94 1.95 0.97 

ADF – Fisher Chi-square stat. 32.61 0.53 34.27 0.45 

PP – Fisher Chi-square stat. 24.50 0.88 29.88 0.66 

Number of lag for LLC, IPS, ADF- Fisher and PP-Fisher test statistics was selected by Schwarz 
criterion and for Hadri test was selected by Newey and West (1994) criterion. 
 

Table 2 Result of First Generation Unit Root Tests for HDI in Level 
First Generation Tests Without Trend With Trend

 Test stat. Prob. Test stat. Prob.

Levin, Lin & Chu t stat. -2.56 0.005 7.03 1.00 

Im, Pesaran and Shin W stat. 0.19 0.57 -2.43 0.95 

ADF – Fisher Chi-square stat. 77.46 0.00 1.65 0.81 

PP – Fisher Chi-square stat. 3.02 1.00 26.62 0.00 

Number of lag for LLC, IPS, ADF- Fisher and PP-Fisher test statistics was selected by Schwarz 
criterion and for Hadri test was selected by Newey and West (1994) criterion. 

 
Table 3 Results of Cross-Section Dependence Tests in Panel for AID  

Without Trend With Trend 

 T stat. Prob. T stat. Prob.

CDLM1 234.31 0.00 247.88 0.00 

CDLM2 4.64 0.00 5.42 0.00 

CDLM -1.88 0.02 2.17 0.01 

 
Table 4 Results of Cross-Section Dependence Tests in Panel for HDI 

Without Trend With Trend
 T stat. Prob. T stat. Prob.

CDLM1 1304.79 0.00 1188 0.00 

CDLM2 65.84 0.00 59.17 0.00 

CDLM -2.41 0.00 -2.33 0.00 
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Table 5 CIPS statistics of AID and HDI for All Countries 
Without Trend With Trend

Variables CIPS 
stat. 

CV(%1) CIPS stat. CV(%5)

AID -2.43 -2.52 -2.84 -2.92 

HDI -0.79 -2.52 -0.77 -2.92 

 
 

Table 6 Result of First Generation Unit Root Tests for AID in First Difference 
First Generation Tests Without Trend With Trend

Test stat. Prob. Test stat. Prob.

Levin, Lin & Chu t stat. -1.34 0.08 -1.21 0.11 

Im, Pesaran and Shin W stat. -5.32 0.00 -6.95 0.00 

ADF – Fisher Chi-square stat. 103.79 0.00 113.87 0.00 

PP – Fisher Chi-square stat. 189.75 0.00 172.67 0.00 

 

Table 7 Result of First Generation Unit Root Tests for HDI in First Difference 
First Generation Tests Without Trend With Trend

 Test stat. Prob. Test stat. Prob.

Levin, Lin & Chu t stat. 11.67 1.00 -0.70 0.24 

Im, Pesaran and Shin W stat. -0.75 0.22 -5.55 0.00 

ADF – Fisher Chi-square stat. 53.03 0.01 94.44 0.00 

PP – Fisher Chi-square stat. 317.60 0.00 325.39 0.00 

 
Table 8 Pedroni Panel Cointegration Test 

Alternative Hypothesis: Common AR coefficient(Within-Dimension) 
 Statistic Prob. value Weighted statistic Prob. value 

Panel v-stat 6.23 0.00 6.56 0.00 

Panel-rho stat 0.11 0.54 0.10 0.54 

Panel-PP stat -4.70 0.00 -3.98 0.00 

Panel ADF-stat -5.17 0.00 -4.26 0.00 

Alternative Hypothesis: Individual AR Coefficient (Between-Dimension) 

 Stat. Prob. value   
Group-rho stat -1.89 0.97   

Group-PP stat -4.97 0.00   

Group ADF-stat -6.97 0.00   

Trend assumption: no deterministic  trend, lag selection: automatic AIC with a max lag of 3 and Newey-
West bandwith  selection with Barlett kernel. 
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Table 9 Kao Residual Cointegration Test 
 T stat. Prob val.

ADF 5.43 0.00 
Residual variance 8.34E-05  

HAC variance 9.66E-05  

  
Trend assumption: no deterministic trend, lag selection: automatic AIC with a max lag of  5  and 
Newey-  
West bandwith  selection with Barlett kernel. 

 
Table 10 Johansen-Fisher Panel Cointegration Results (intercept only) 

Number of Cointegrating 
Vectors 

Fisher stat. 
from trace 
stat. 

Prob. Fisher stat. from 
max. eigen test 

Prob. 

0r �  70.40 0.00 72.40 0.00 

1r �  27.88 0.76 27.88 0.76 

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted). EViews6 computes probabilities 
using asymptotic   
Chi-square distribution.  Lag length is equal to 1. 

 
Table 11 Johansen-Fisher Panel Cointegration Results (with trend) 

Number of Cointegrating 
Vectors 

Fisher stat. 
from trace 

stat. 

Prob. Fisher stat. from 
max. eigen test 

Prob. 

0r �  343.7 0.00 88.40 0.00 

1r �  39.83 0.22 39.83 0.22 

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted). EViews 6 computes probabilities using 
asymptotic   
Chi-square distribution.  Lag length is equal to 1. 

 
IV. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The governments as well as local actors have undertaken considerable responsibilities and 
authorization in reducing the regional disparities -in other words- inequalities. Especially, nongovernmental 
organizations (NGOs) have been one of the most important among these actors in the 2000s. 

NGOs that have undertaken the task of social integration and solidarity in state administration have 
completed vacancy areas as to ensure social equality and to overcome human needs in which the state is 
inadequate. However, being NGOs are autonomous is very important especially in the financial sense in 
order to perform their duty efficiently. Aids, supports and donations done by volunteers have gained 
importance in providing this financial autonomy. 

Donors, sponsors and recipients need to know if aid is being used as effectively as possible so they 
can make necessary adjustments to programs and priorities to produce better results and outcomes. 

NGOs together with the aim of non-profit need to find financial resources in order to perform the 
projects to achieve their aims and to increase financial assets. However, these gains must be instruments 
instead of goals. 

Bikmen and Meydano�lu (2006) emphasize that implementation of the advanced tax incentives is 
necessary for donors about solving the financial problem and they make some suggestions about this issue: 

� Associations and foundations that have tax exemption status should be expanded. 

� The inequality between donations to NGOs and donations to the state should be eliminated. 

� Tax incentives should be increased. 

� Taxes which NGOs were exempted should be increased. 

� NGOs should investigate and find additional resources as well as own resources in order to 
implement their studies towards their own purposes. 

� The implementation of formation source of NGOs must be consistent with their aims, it must 
be compatible with the institutional adequacy and it must be respectful to expectations of 
donors. 
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� NGOs must be possibly transparent to the public in phases such as searching, finding and 
using the resources (Kaya, 2010). 

� NGOs should cooperate among themselves and help so as to make more efficient and 
effective projects and studies. 

� NGOs should perform collective work with public institutions. 

� NGOs must be more courageous and enterprising in making use of public resources (Kaya, 
2010). 

The recommendations made have been supported with the econometric model which in third section 
of the paper. In this paper we investigate whether the presence of long run relationship between human 
development index (HDI) that is an indicator used in measuring life expectancy, literacy, education and 
change of life quality and aids to NGOs over the period from 1970-2007 for a sample of 18 OECD countries 
using recent developed panel co-integration techniques. According to the obtained findings, we find evidence 
for one-cointegrating relationship between HDI and aids to NGOs. This means that there is a long-run 
relationship among the considered series. As a consequently, it is concluded that NGOs that have financially 
a power provide the contribution in accelerating the development process of selected OECD countries. 
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Özet 
Teknoloji ve telekomünikasyon devrimlerinin ertesinde, dünya, a��rl�kla devlet-merkezlili�e dayanan 
yerle�ik uluslar aras� sisteme yönelik, görünmeyen tehditleri bar�nd�ran tek bir global varl��a 
dönü�meye ba�lad�. Bu yeni dünyada, sert güç opsiyonlar� devletler için marjinalize olmu�tur. Ulusal 
menfaatleri gerçekle�tirebilmek için, güç projeksiyonunun bundan sonraki yeni formu yumu�ak güçtür. 
Askeri müdahalelerin a��r� maliyetleri ak�lda tutularak, yumu�ak güç kullan�m�n�n devletler için daha 
bar��ç�l ve etki gerçekle�tirici oldu�u iddia edilebilir. Bu çal��ma, yumu�ak güç kavramsalla�t�rmas�n�n 
çerçevesinde, de�i�en Türk D�� Politikas� ve STK’lar�n, özelde �nsani Yard�m Vakf�’n�n (�HH) yurtd��� 
faaliyetlerine odaklanacakt�r. Sonuç olarak, �HH uygulamalar�n�n Türk D�� Politikas� sürecinde etkileri 
tart���lmaktad�r. 

 Anahtar Kelimeler: Türk D�� Politikas�, Yumu�ak Güç, Sivil Toplum Kurulu�lar�  
 

Abstract 
In the aftermath of technology and telecomunication revolutions, world has been evolving into a mere 
global entity that hosts many invisible threats to settled international system mainly depends on state-
centrism. In this new world, hard power options have been marginalised for states. For promoting 
national interests, soft power is the new form of power projection from now on. With keeping extreme 
expenses of militarily interventions in mind, soft power usage by states is more peaceful and effect 
promoter, could be claimed. This study will focus on changing Turkish Foreign Policy (TFP) and NGO 
activities abroad, IHH in particular, within the framework of soft power conceptualization. As a result, 
effects of IHH practises will be discussed in the process of Turkish Foreign Policy. 

 Keywords: Turkish Foreign Policy, Soft Power, Non-Governmental Organizations 
 
 

Giri� 
         Uluslararas� �li�kiler gündemini uzunca bir süre me�gul eden iki süper güç ve dolay�s� ile bloklar 
aras�ndaki olas� topyekûn sava�, Sovyetler Birli�i’nin yer yer kanl� bir �ekilde da��lmas� neticesinde ortadan 
kalkt�. Güvenli�in referans� ve sa�lay�c�s� bu süreç içerisinde farkl�la�maya ba�lad� ve küresel ba�lamda 
ortaya ç�kan devlet-alt� ve ötesi geli�meler, küresel güvenli�in her veçhesinde aktör düzeyinde öne ç�kt�. 
Özellikle Ortado�u, Balkanlar, Asya ve Afrika’da ortaya ç�kan veya süre giden çe�itli varyasyondaki 
gerilimler, devletlerin güvenlik gündemlerini radikal bir biçimde etkiledi ve güvenlik politikalar�n�n kurgulan��� 
bu süreç itibariyle girift bir hal ald�.  
         Devlet-merkezli realist güvenlik anlay���nda referans objesi olarak alg�lanan ve uygulamaya konulan 
alan devlet ve sistem güvenli�idir. Tehdit olarak kurgulanan devletin askeri ve ekonomik kabiliyetleri masaya 
yat�r�larak konvansiyonel bir tehdit haritas� ortaya ç�kar�l�r ve güvenlik politikas� bu do�rultuda dizayn edilir. 
Lakin özellikle So�uk Sava�’�n biti�i ve özünde bar�nd�rd��� ve fakat nükleer bir catastrophe üzerinden 
gölgeledi�i devlet alt� güvensizlikler Yeni Dünya Düzeni’nde uluslararas� ili�kiler sisteminin mevcut devlet-
merkezli niteli�ine yönelik tehditler olarak çerçevelendiler. Yap�sal �iddet1 olarak akademik literatürde hakl� 
bir vurgu kazanan kavram, özünde ekonomik, sosyal ve kültürel bir tak�m olgular�n sorunsalla�t���n� Afrika, 
Asya ve Avrupa’n�n bu yeni dönemdeki güvenli�ini yak�ndan ilgilendiren Balkanlar’da ya�an�lan talihsiz 
geli�meler resmetti. Art�k dünya politi�i küresel terörizm, açl�k, kurakl�k, organize suç �ebekeleri, uluslararas� 
göç, insan ve uyu�turucu kaçakç�l��� gibi devletlerin sosyal sistemlerini de yak�ndan ilgilendiren bir boyutta 
güvenlik tehditleri ile me�gul olmaya ba�lad�.  
         Güvenlik gündeminin bu denli radikal de�i�imi do�al olarak beraberinde güvenlik sa�lay�c� olarak 
kodlanan ve uluslararas� me�rulu�a sahip devlet otoritesi ve onun uygulay�c�lar� olan devlet yönetici ve 

                                                 
1 Yap�sal �iddet kavram� Johan Galtung taraf�ndan kavramsalla�t�r�lm�� olmakla beraber �iddetin sadece fiziki olarak 
anla��lmamas� gerekti�ini, var olan sosyal ve ekonomik sistemin özü itibariyle d��arsay�c� oldu�unu ve sistemin d���nda 
kalanlar üzerinde kal�c� bir sosyal ve ekonomik �iddet uygulad���n� vurgular. Bu �iddet türü daha ziyade içselle�tirilmi� 
olmas� hasebiyle her hangi bir görünürlü�e de sahip de�ildir ve daha az rahats�z edicidir. Fakat bu noktada dikkat 
edilmesi gereken husus, yap�sal �iddetin günümüz dünyas�ndaki tehditleri direkt olarak olu�turmasa dahi tetikleyici bir 
fonksiyon üstlendi�i gerçe�idir. 
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bürokrasi elitlerini kullan�lan araçlar ba�lam�nda bir özele�tiriye yöneltti. ABD merkezli ve daha ziyade 
Clinton döneminde görülen uygulamalar, devletlerin güvenlik sa�lay�c� araçlar�n� salt askeri yetenekler 
olmaktan uzakla�t�rarak ekonomik, sosyal, kültürel bir tak�m ö�elerin devreye sokularak ilgili devletler ve 
toplumlar nezdinde (daha sonras�nda “kamu diplomasisi” olarak kavramsalla�t�r�lan) diplomatik giri�imlerde 
bulunulan sosyal bir alana yöneltti. Bu alanda zorlay�c� ve sert askeri hamlelere dayanan bir tav�r art�k yer 
alamamakta ve yerini fazlas�yla ikna ve r�zaya dayand�ran bir davran�� bütünü ortaya konulmaktad�r. Sert 
askeri müdahalelerin yaratt��� hem maddi hem manevi kay�plar devletleri böylesi bir politika takip etmeye 
zorlam��t�r. Bir di�er ifadeyle yumu�ak güç kullan�m� olan bu uygulamalar, devletlerin güvenlik 
gündemlerinde ön al�c� bir hamle olarak da de�erlendirilebilir. Devlet-merkezli uluslararas� sistemin yeniden 
üretimine de hizmet eden bu d�� politika arac�, devletlerin sert askeri tedbirler yerine sosyal, ekonomik ve 
kültürel giri�imler ile olas� radikalle�melerin ve sistem-d���na yönelmelerin önünü de almay� planlamaktad�r.  
         Yukar�da da belirtildi�i gibi Sovyetlerin da��l���, majör tehdidin nitelik itibariyle de�i�iminin ba�lang�c�n� 
da sembolize etmektedir. Yumu�ak güç kullan�m�, tehdit resminin devlet-alt� ve ötesi olu�umlarla çe�itlendi�i 
küresel panaromada, devletler ad�na etkin bir araç olarak ortaya ç�kmaktad�r. Bu d�� politika tercihi ile 
beraber devletlerin ilgili olduklar� co�rafi alanlarda nüfuz art���na da �ahit olunmaktad�r.  
         Türkiye özelinde konuya yakla��ld���nda, ekonomik, sosyal ve özellikle kültürel motiflerin ön plana 
ç�kar�lmas�yla beraber 1990lardan itibaren Orta Asya, Afrika ve Ortado�u bölgelerinde yer yer “hamilik” 
olarak dahi nitelenen süreçlere dâhil olundu�u tespit edilebilir. Türk D�� Politikas�’n�n (TDP) So�uk Sava� 
sonras� döneme ait en belirgin özelli�i, çok tarafl� diplomasi çabalar�d�r. Özal döneminde ba�layan ve 
sonras�nda da devam bu süreçle beraber Türkiye, politik opsiyonlar�n� çe�itlendirmeye çal��m�� ve So�uk 
Sava� dönemi tek tarafl�l���ndan s�yr�lmay� ve mümkünse kültürel kimlik kodlar�n�n uyu�tu�u varsay�lan 
Ortado�u ve Orta Asya’daki devletlerle i�birli�ine gitmeyi ço�u zaman öncelemi�tir.  
         TDP’ndaki bu So�uk Sava� sonras�na ait genel e�ilim, bu do�rultuda yap�lan harcamalar ve harcanan 
efora ra�men istenilen düzeyde ba�ar� sa�layamam��t�r. �slamilik ve Türklük kimli�i üzerinden genel olarak 
çerçevelendi�inde Türkiye’nin kimlik eksenli d�� politikas� olarak da resmedilebilecek olan bu aç�l�m, 2002 
Kas�m’�nda AKP’nin tek parti halinde iktidar olmas�yla yeniden ivme kazand�. AKP’nin söylem olarak 
muhafazakârl��� temsil etmesi ve Osmanl� miras�na sahip ç�kan duru�u, yukar�da an�lan kimlik eksenli d�� 
politikan�n uygulan���n� kolayla�t�rm��t�r. Afganistan ve Irak müdahaleleri ve i�galleri ile bölgede yükselen 
tansiyon, Türkiye’nin yumu�ak gücünü kullanmas� için de uygun zemini haz�rlam��t�r. Bush dönemi ABD d�� 
politikas�n�n temel eksenini temsil eden “�er ekseni” söylemi ve “ön al�c� vuru�” konsepti, bölge ülkelerinde 
ciddi tedirginli�e sebep olmu�tur. Türkiye’nin “yak�n çevre”si olarak da adland�r�labilecek olan bölge ülkeleri 
ile potansiyel diyalog imkânlar� özellikle AKP döneminde devreye aktif biçimde sokulmu� ve göreceli olarak 
ba�ar�ya ula�m��t�r. �srail-Suriye anla�mazl���nda rol almas� ve �ran’�n nükleer program�yla birlikte 
gerginle�en �ran –Bat� ili�kilerinde paratoner fonksiyonu üstlenmesi Türkiye’nin bölge ülkeleriyle irtibat�n�n 
derecesini gösterir niteliktedir. Bu ba�lamda de�erlendirildi�inde, özellikle Filistin Sorunu’nda Davos Krizi’yle 
birlikte aktif ve �srail muhalifi bir tutum tak�nmas�, bölge halklar�nda pozitif bir reaksiyon do�urmu�tur. NATO-
AB ba�lamlar� da göz önünde bulunduruldu�unda Türkiye’nin hem Bat� müttefiki olup hem de �srail muhalifi 
bir pozisyon almas� Ortado�u ile kuraca�� kimlik temelli politik ba�lar�n k�r�lganl��� üzerinde �üpheler hâs�l 
olsa da genel manada ba�ar�l� olmas� beklenmektedir. Türkiye’nin AKP ve özellikle Ahmet Davuto�lu’nun 
D��i�leri Bakanl���’nda “köprü ülke” yerine “merkez ülke” olma iddias� ancak çok boyutlu ve çevresindeki 
geli�melere aktif �ekilde angaje olabilen d�� politikadan geçmektedir. 
 

Yumu�ak Güç; Teorik Çerçeve 
         So�uk Sava�’�n sona ermesiyle birlikte çift kutuplu yap� da ortadan kalkm�� ve geriye bir tek süper güç 
kalm��t�r. Söz konusu süper güç ABD, uygulad��� politikalarla genel olarak küresel politi�i �ekillendirmeye 
çal��m�� ve nüfuzunu askeri biricikli�i üzerinden de me�rula�t�rarak yayg�nla�t�rmay� amaç edinmi�tir. 
Demokrasinin ve insan haklar�n�n küresel manada sayg�n kavramlar olarak kabullenilmesi, ABD’nin öz 
itibariyle yumu�ak güç kullan�m�n�n ba�ar�l� meyveleridir.  
         Uluslararas� �li�kilerde art�k bir dönüm noktas� olarak kabullenilen 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi ve 
Pentagon sald�r�lar�, ABD’nin askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel biricikli�inin önündeki ihti�am perdesini 
aralam�� ve ABD’nin her manada bir cazibe merkezi oldu�u yönündeki genel alg�n�n y�k�lmas�n� imlemi�tir. 
Bu sald�r�lar�n arkas�ndaki radikal bak��, asl�nda ABD’nin küresel politikalar�n� kurgularken pek de dikkat 
etmedi�i lokal bazda sosyal ve kültürel olgular�n �iddet içerikli d��avurumudur. Yap�sal �iddet olarak 
çerçevelenen kavramsall�kla beraber dü�ünüldü�ünde genel olarak Üçüncü Dünya ülkeleri olarak 
kavramsalla�t�r�lan toplulu�a dâhil olan co�rafyan�n önemli bir k�sm�n� olu�turan Müslüman ülkeler, ABD ve 
Avrupa merkezli olu�turulmu� küresel ekonomik, sosyal ve kültürel evrenselci tekelcilikten rahats�zd�rlar ve 
radikal e�ilimlerin �slam orijinli topraklarda ortaya ç�kmas� bu durumla direkt olarak alakal�d�r. Samuel 
Huntington’�n Medeniyetler Çat��mas� tezinde ileri sürdükleri de göz önünde bulunduruldu�unda; geli�mi�lik 
sorunu ya�ayan, sosyal manada yeterince bütünle�ememi�, küresel pazara tam olarak eklemlenememi� ve 
nihayetinde hem içsel hem d��sal faktörlerin de etkisiyle demokratikle�ememi� otoriter yönetimler taraf�ndan 
yönetilen bu ülkelerin nüfuslar�ndan radikal e�ilimlerin beslenmesi do�al bir sonuç olarak ortaya ç�kmaktad�r. 
ABD özelinde dü�ünüldü�ünde, günlük ya�am�n ya�amsal sorunlar�yla bo�u�an bu kitleleri rehabilite etmek, 
ilk olarak onlar� ikna edebilmekten geçmektedir.  
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         Yumu�ak güç kavram�, Joseph Nye taraf�ndan ileri sürülmü� ve özellikle 11 Eylül sonras� geli�en 
Afganistan ve Irak Müdahaleleri’ne dair alternatif bir yakla��m� ortaya koymu�tur.2 Sert askeri tedbirler 
üzerinden yönlendirilen Bush Dönemi ABD D�� Politikas�, 11 Eylül Sald�r�lar�’n�n hemen ertesinde sorumlu 
av�na ç�km�� ve El-Kaide adl� global organize terör �ebekesinin köklerine rastlad���n� iddia etti�i Afganistan’a 
müdahalede bulunmu�tur. Benzer bir süreç Irak için de geçerli olmu� ve daha ziyade deklare edilen “�er 
ekseni” söylemiyle birlikte Irak Yönetimi’nin Kitle �mha Silahlar� bar�nd�rd��� ve üretti�i, bu yolla uluslararas� 
güvenli�e dönük bir tehdit te�kil etti�i öne sürülerek, diplomatik çabalara pek itibar edilmeden askeri manada 
i�gal söz konusu olmu�tur. 
         Devletlerin nüfuzlar�n� geni�letmek ve istedikleri do�rultuda geli�melerin ortaya ç�kmas�n� 
sa�layabilmek ad�na kullanabilecekleri yegâne araç güçleridir. Bu güç fonksiyonu, devletlerin ulusal 
menfaatlerini sa�lama noktas�nda ba�vurabilecekleri en önemli silaht�r. Genellikle son küreselle�me 
dönemine atfedilen yumu�ak-sert güç ayr�m�, asl�nda Joseph Nye’nda kendi ifadesiyle 1700lü y�llara kadar 
izlenebilir. Literatüre girmesi geç kalm�� olsa dahi yumu�ak güç asl�nda bir insani davran�� kal�b�d�r ve sosyal 
bir alan olarak uluslararas� politikada da tabiat� ile yerini alm��t�r.3 
         Yumu�ak güç her �eyden önce ikna ve etkiye dayan�r. Diplomasi, devlet kat�ndaki yetkililerin tekelinden 
ç�kt���ndan beri kamuoylar�n�n ikna edilmesi ve etkilenmesi yeni diplomasi formu olarak günümüz 
uluslararas� ili�kilerinin bir gerçe�idir. Telekomünikasyon devriminin gerçekle�mesiyle beraber dünya 
üzerindeki bilgi ak���n�n ve ileti�im seçeneklerinin radikal bir de�i�im geçirmesi yeni diplomasi formunun 
ortaya ç�kmas�nda yads�namaz bir faktördür. Bu de�i�imle beraber toplumlararas� ileti�im önemli bir alan 
olarak ortaya ç�km��t�r. Art�k devletler herhangi bir d�� politik giri�imlerinde di�er uluslar�n kamuoylar�n� 
öncelikli olarak etkilemeye ve ikna etmeye çal��maktad�rlar. Bu etkileme kapasitesi, ülkenin politik ya�am 
stili, ekonomik varl���, kültürel kökleri ve etnik-dini dolay�s� ile sosyal temellendirmesi ile ba�lant�l� olarak 
gerçekle�ebilir. Özellikle ABD için kullan�lan yumu�ak güç kavram�nda, ABD’nin temsil etti�i varsay�lan ve 
iddia edilen insan haklar�, demokrasi, serbest pazar, bireysel özgürlükler ve benzerleri gibi ideallerin cezp 
edicili�i, Bat� odakl� geli�imini sürdüren uluslar üzerinde tesir gösterebilmekte ve istenilen do�rultuda 
sonuçlar elde edilebilmektedir. 
 

Yumu�ak Gücün Kullan�m�nda Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Fonksiyonu; �HH ve Gazze Yard�m 
Filosu 
         Uluslararas� politik arena özellikle 1960lardan itibaren devlet-merkezli eylemlili�in tekelinden 
kurtulmaya ba�lam��t�r. Aktörel düzeyde devlet-odakl� bir halde bulunan uluslararas� ili�kiler bu tarihlerden 
itibaren ço�ulla�m�� ve devlet-alt� ve devlet-ötesi aktörlerin de eylemleriyle �ekillenmeye ba�lam��t�r. 
Vietnam Sava�� ve sonras�ndaki geli�meler sivil toplum inisiyatiflerinin öne ç�kmas�yla toplumsal reaksiyonlar 
yaratm�� ve devletlerin uygulad�klar� politikalar üzerinde zaman zaman efektif bir denetim mekanizmas� 
olu�turmu�tur. Sivil toplum olu�umlar�n�n iç politikadaki etkinli�inin yan� s�ra d�� politikada da etkili bir araç 
olarak kullan�lmas�, ilgili hükümetleri topluma kar�� daha �effaf hale getirmi� ve sonucunda ele�tirel 
yakla��mlar�n ön plana ç�kmas�na kolayl�k sa�lam��t�r.  
         Sivil toplumun çe�itli unsurlar� bulunmakla beraber çe�itli alanlarda da örgütlenilebilmektedir. Bunlar�n 
aras�nda özellikle evrensel bir içeri�e sahip olan çevresel sorunlar ve çevresel sorunlar� eksen alan çe�itli 
ulus-a��r� örgütlenmeler, günümüzde de hükümetleri bask� alt�na alabilme ve çevre bilincini kitleselle�tirme 
ba�lam�nda önemli bir i�levi yerine getirmektedir. 
         Sivil toplum kurulu�lar� ayn� zamanda do�du�u ülkenin çe�itli d�� politika alternatifleriyle kesi�en 
amaçlara sahip olabilmektedir. �nsani yard�m ve insan haklar� alanlar�nda faaliyet yürüten STK’lar�n zaman 
zaman devletlerle ayn� amaçlarda kesi�meleri de söz konusudur. Ayn� zamanda demokratik ya�am� 
savunma ve yayg�nla�t�rma konusunda ilgili devletlerde göreli bir kontrol sa�lamak, söz konusu 
örgütlenmelerin gündemindedir. Say�lan alanlarda STK’lar çok çe�itli yollarla (raporlar, yay�nlar, eylemler, 
s�n�r a�an a�lar vb) konunun uluslararas� kamuoyunun gündeminde tutulmas�n� ve sonuçlar al�nmas�n� 
sa�lamakta zaman zaman ba�ar�l� örnekler sergilemi�lerdir.4 
         Devletler, birbirlerini direkt olarak insan haklan ihlalleri konusunda suçlamaktan çekinmekteyseler de, 
STKlar ulusal kimlikten çok küresel kimlik ve misyon uyar�nca hareket ettiklerinden, ba�vurma haklar�n�n 
oldu�u durumlarda devletleri suçlamaktad�rlar. STKlar s�n�r tan�mayan kimlikleri devletlerin egemenlik 
sahalar� içerisine girerek uluslararas� hukuka uygun davran�l�p davran�lmad���n� ara�t�rmakta, sorunlar� 
kayna��nda tespit etmekte ve bunlar� dünya kamuoyu ile payla�arak dolayl� bir bask� gücü 
olu�turmaktad�rlar. Dünya genelinde politik bir kampanya da yürütülebilmektedir. ��te tam da bu nokta 
itibariyle devletlerin politik duru�lar� i�levsel olarak sivil olu�umlara aktar�labilir. Sivil olu�umlar, ulusal 
s�n�rlar�n d���nda bir nevi politik misyon yüklenebilir ve bu terminolojik olarak ilgili devletin yumu�ak gücü 
olarak adland�r�labilecektir. 

                                                 
2 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York, 2004 
3 Josph Nye, “Soft Power and Public Diplomacy in the 21th Century” British Council Parliamentary Lecture, 
http://www.britishcouncil.org/new/PageFiles/11706/2010%2001%2022%20Joe%20Nye%20Soft%20Power.pdf (Ziyaret 
Tarihi: 6.11.2010) 
4 Kemal Ba�lar, “Uluslararas� Hukukta Hükümet D��� Kurulu�lar” Usak Yay�nlar�, Ankara 2005, s. 87-99 
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         Sivil toplum kurulu�lar� ayn� zamanda oryant� olan ülkenin çe�itli d�� politika alternatiflerine de araç 
olabilmektedir. �nsan haklar� örgütleri bunlar aras�nda ilk s�ray� çekmektedir. Ayn� zamanda demokratik 
ya�am� savunmay� ve yayg�nla�t�rmay� ve ayn� zamanda ilgili devletlerde göreli bir kontrolü sa�lamak bu 
manada söz konusu örgütlenmelerin gündemindedir.5 Bu yolla, hem insan haklar� hem de demokratik 
ya�am� vurgulayan ve öne ç�karan olu�umlar�n katk�lar�yla beraber – ki bu çe�itli raporlar ve yay�nlar 
vas�tas�yla olabilir  - dünya genelinde politik bir kampanya da yürütülebilmektedir. ��te tam da bu nokta 
itibariyle devletlerin politik duru� uzant�lar� i�levsel olarak sivil olu�umlara aktar�labilir. Sivil olu�umlar, ulusal 
s�n�rlar�n d���nda bir nevi politik misyon yüklenebilir ve bu terminolojik olarak ilgili devletin yumu�ak gücü 
olarak adland�r�l�r. 
 

* �nsani Yard�m Vakf� (�HH) ve Faaliyetleri 
         �nsani Yard�m Vakf� ismini, özellikle Gazze Filosu’na düzenlenen sald�r�yla beraber global manada 
duyurmu�tur. Vakf�n amac� ismiyle ifade edilmi� olsa dahi yap�lan yard�mlar nitelik itibariyle evrensellik arz 
etmemektedir. Vakf�n tercihi ziyadesiyle Müslüman toplumlar yönündedir.6 Burada vurgulanmas� gereken 
husus, �HH taraf�ndan �slami referanslar do�rultusunda yürütülen yard�m kampanyalar�n�n, AKP Hükümeti 
dönemi d�� politikas�n�n kimlik eksenlili�i ile birebir örtü�mesidir.  
         �HH’n�n kurulu� amac� göz önünde bulunduruldu�unda insani yard�m�n örgüt için temel bir i�lev oldu�u 
anla��labilir. �nternet üzerindeki sayfas� incelendi�inde �HH’n�n faaliyet sahas�n�n ve çe�idinin geni� bir 
yelpazeye sahip oldu�u anla��labilir. Derne�in faaliyetleri aras�nda; 
 

� Acil Yard�m Çal��malar� (Arama kurtarma çal��malar� ve teknik malzeme yard�mlar�; acil bar�na ve 
ihtiyaç ünitelerinin kurulmas�; acil sa�l�k yard�mlar�; g�da, giyecek ve di�er ihtiyaç malzemelerinin 
da��t�m�; kad�n, çocuk, ya�l� ve kimsesizler için güvenli ortamlar sa�lanmas�.) 

� Sosyal Yard�mlar (G�da yard�mlar�, Yetim yard�m programlar�, Bar�nma ve giysi yard�mlar�, ��-
meslek edindirme projeleri, Su kuyular� ve kanallar�n�n in�as�.) 

� E�itim Yard�mlar� (E�itim tesis ve altyap� yard�mlar�, E�itim araç-gereç yard�mlar�, Yeterlilik 
kazand�rma yard�mlar�.) 

� Kültürel Yard�mlar (Radyo ve TV yay�nc�l���n�n desteklenmesi ve �badethane ve mescit in�as�.) 
� Sa�l�k Yard�mlar� (Sa�l�k tesis ve altyap� yard�mlar� ve Sa�l�k hizmeti yard�mlar�.) 
� Bilinçlendirme (Dünyan�n çe�itli bölgelerindeki insani sorunlar hakk�nda kamuoylar�n� bilgilendirme.) 

gibi faaliyetler bulunmaktad�r.7 
 

** Türk D�� Politikas�’nda Nüans ve �HH  
         Filistin Sorunu, �slami kesimleri her daim yak�ndan ilgilendirmi� bir sorundur. �srail’in uluslar aras� 
hukuku hiçe sayan i�gali, bölgede ya�anan insani olumsuzluklar, sürekli çat��ma ortam� ve �iddetin 
do�urdu�u hem insani hem manevi kay�plar Filistin Sorunu’nu dünya gündemine de s�kl�kla getirmektedir. 
Türkiye, özellikle uluslararas� politikada ya�anan detente dönemiyle ve K�br�s Sorunu’nda ya�ad��� Johnson 
Mektubu travmas�yla beraber Ortado�u’ya yönelik angajman�na Filistin Sorunu’nu gündemine alarak 
ba�lam��t�r. �zleyen dönemlerde Filistin Sorunu, TDP’nin ba�l�ca konu ba�l�klar�ndan biri haline gelmi�tir. Son 
dönemde gerçekle�en sald�r�larla beraber Türkiye aktif bir �ekilde �srail’e kar�� pozisyon alm�� ve Davos 
Krizi’nde ilk ciddi tepkisini göstermi�tir.8 
         Özellikle Dökme Kur�un Operasyonuyla beraber uluslararas� arenada daha da marjinalle�en �srail 
Devleti, süreç içerisindeki politik duru�uyla operasyonu desteklemi� ve k�nanmas� dâhil herhangi bir olumsuz 
tepkiye kar�� tav�r alm��t�r. �srail’in Gazze’ye yönelik bask�lar� ve operasyonlar� yeni de�ildir. 2006 y�l�nda 
Filistin Özerk Yönetimi’nde gerçekle�tirilen seçim sonucunda Gazze bölgesinde yönetimi seçimle ele geçiren 
silahl� direni� örgütü HAMAS’�n legal me�rulu�u üzerindeki önyarg�lar, gerçekle�tirilen seçimlerin uluslararas� 
düzeyde tan�nmamas�na neden olmu�tur. Hatta bu bölünme Filistin Özerk Yönetimi’nin legal temsilcisi El-
Fetih ile de gerçekle�mi� ve seçimin ertesinde gerçekle�en çat��malarla Gazze Bölgesi’ndeki El-Fetih varl��� 
sona erdirilmi�tir. 2006 y�l�nda ortaya ç�kan bu siyasi tablo, Filistin Yönetimini fiili manada ikiye bölmü� ve 
siyaseten müzakere gücünü azaltm�� ve ayn� zamanda Filistin Özerk Yönetimi ad�na temsiliyet sorunu olarak 
belirmi�tir.  
         �srail’in bu seçimin ertesinden itibaren ba�latt��� ambargo en a��r düzeylerde devam etmektedir. �srail 
2008 y�l�n�n Aral�k ay�nda gerçekle�tirdi�i Dökme Kur�un Operasyonu ile tüm dünya kamuoyunda ciddi 
ele�tiriler alm��t�r. Türkiye ise tepkisini Davos’taki Zirvede göstermi�tir. Bu tepkinin düzeyi ve diplomatik 
özellikleri her ne kadar masaya yat�r�l�p olumsuz notlansa da, Erdo�an’�n Peres’e sarf etti�i sözler görüldü ki 
özellikle Ortado�u kamuoylar�n� fazlas�yla memnun etmi�ti. �srail “pervas�zl���” kar��s�nda “ses ç�karan” bir 

                                                 
5 Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili daha geni� bilgi için bknz. 
http://stk.bilgi.edu.tr/docs/keyman_std_3.pdf  (Ziyaret Tarihi: 6.11.2010) 
6 http://www.ihh.org.tr/112/ (Ziyaret Tarihi: 7.11.2010) 
7 http://www.ihh.org.tr/calisma-tur-ve-alanlarimiz/ (Ziyaret Tarihi: 7.11.2010) 
8 Türk-�srail Krizi’nin k�sa bir kronolojisi ve de�erlendirmesi için bknz. http://www.setav.org/ups/dosya/15113.pdf  (Ziyaret 
Tarihi: 6.11.2010) 
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lider olarak Erdo�an’�n �ahs�nda bütünle�en karizmatik duru�, Gazze sokaklar�nda Türk bayraklar�n�n 
dalgalanmas�n�n da önünü açt�.9 Fakat bu sürecin devam�nda Türk-�srail ili�kileri s�kça belirtilen stratejik 
ortakl�k konseptinden h�zla uzakla�maya ba�lam��t�r. Kar��l�kl� beyan olunan sert aç�klamalar ve her iki 
taraf�n da geri ad�m atmaya yana�mamas�, Türk-�srail ili�kilerinde ciddi bir k�r�lman�n habercisi olmu�tur. 
Sürecin devam�nda askeri tatbikatlar iptal edilmi�, büyükelçi krizi vuku bulmu� ve gergin ortam her iki ülkenin 
ili�kilerinde duraksat�c� bir hal alm��t�r.  
         Bütün bu ya�anan olumsuzluklar�n yan�nda Türk D�� Politikas�’n�n Ortado�u bölgesine yönelik yeni bir 
aç�l�m� da ba�latt��� ifade edilebilir. Özellikle 2008 Aral�k ay� k�r�lman�n ba�lang�c� olarak imlenirse Türk 
d��i�leri bu tarihe kadar kendisini co�rafyas�ndan ba��ms�z alg�lam�� ve bölgeye sadece bir tehditler yuvas� 
olumsuzlamas�yla bakan y�llanm�� elitist duru�u a�m��t�r. Yeni dönemde (2001 sonras� olarak 
s�n�fland�r�labilir.) AKP Hükümeti ile beraber bölgeye yönelik politikalar da de�i�meler gözlenmi�tir. 
Bunlardan ilki AKP’nin salt kendi varl��� ile bütünle�mi� �slami politik eksen ve d�� politikadaki medeniyet 
vurgulu Neo-Ottomanik söylemdir.  
         �HH’n�n öncülü�ünde gerçekle�tirilen ve Türk limanlar�ndan hareket eden yard�m filosu, bu manada 
Türk D�� Politikas�’ndaki yeni e�ilimin de temsilcisi olmu�tur. Türk kamuoyunun yüksek oranlarda 
destekledi�i bu yard�m filosu, �srail’in Gazze’ye yönelik uygulad��� blokaj� a�mak ve öncelikle bölge insan�na 
insani yard�m götürmek suretiyle hareket etmi�tir. Lakin gemiler �srail Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesiyle 
durdurulmu� ve Türk gemisi olan Mavi Marmara’ya askeri bir operasyon düzenlenmi�tir. Gemide bulunan 9 
Türk vatanda�� bu operasyon sonucunda hayat�n� kaybetmi� ve filo �srail’in A�dod Liman�’na çekilerek 
al�konulmu�tur. Gemi yolcular� da gözalt�na al�nm�� ve al�konulmu�lard�r. Bu geli�meler sonucunda Türkiye, 
sert tepkisi ve aktif tutumu ile konuyu Birle�mi� Milletler’in gündemine getirmi� ve olay hakk�nda bir rapor 
haz�rlanmas�na ortam haz�rlam��t�r. Konu hakk�nda ara�t�rmalarda bulunan komisyon, �srail’in uluslararas� 
hukuk normlar�n� çi�nedi�i, uluslararas� insani ve insan haklar� hukukunu ihlal etti�i do�rultusunda görü� 
bildirmi�tir.10  
         Tüm bu olumsuzluklar Türk-�srail ili�kilerini derinden etkilemi�tir. Lakin Türkiye’nin Ortado�u’ya yönelik 
Filistin Sorunu odakl� kimlik eksenli politikas� ile �HH’n�n düzenledi�i yard�m organizasyonunun �srail 
bask�n�yla kanl� bir �ekilde sona ermesi ayn� noktada bulu�mu�lar ve ayn� amaca hizmet etmi�lerdir. Bugün 
bölgedeki Türk hayranl��� büyük oranda son dönem geli�melerindeki cesur olarak isimlendirilebilecek 
giri�imlere ko�uttur. Bir sivil toplum örgütünün uluslararas� bir eylemiyle politik aktör olarak s�n�fland�r�lmas� 
ve orijin ülkenin d�� politikas�nda önemli bir manevraya sebebiyet vermesi, günümüz global politi�ini 
aç�klamakta da faydal� bir örnek olacakt�r.  
 

Sonuç 
         Türk D�� Politikas�’nda kimlik aray��� So�uk Sava�’�n sona ermesinden bu yana bahsi edilen bir 
gerçekliktir. Ortado�u, Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa Birli�i gibi opsiyonlar� bulunan Türkiye’nin 
AB ile müzakerelerde sorunla kar��la�mas�, son dönem tandans�yla örtü�mektedir. Bu her ne kadar eksen 
kaymas� olarak lanse edilen bir süreç olsa dahi Türkiye’nin d�� politikadaki öncelikleri cumhuriyetin 
kurulu�undan beri de�i�memi�tir. Lakin eksen kaymas� olarak adland�r�lan süreç, olsa olsa Türkiye’nin farkl� 
d�� politika opsiyonlar�n� devreye sokup uzunca bir süredir dillendirilen ve fakat ba�ar�lamayan çok boyutlu 
d�� politikaya geçi�i gerçekle�tirmi� olmas�d�r. Ahmet Davuto�lu’nun deyimiyle “merkez ülke” olma ideali 
do�rultusunda izlenen çok boyutlu politikan�n yerindeli�i pek çok akademisyen taraf�ndan da 
vurgulanmaktad�r.11  
         Yukar�da özet halinde verilen son dönemde geli�en e�ilimlerin neticesi olarak Filistin Sorunu’na 
yakla��m, hükümetin d�� politikadaki öncelikleri aras�na girmi�tir. Söz konusu yakla��mla birlikte bölge 
halklar�yla ve devletleriyle ortak geçmi�, kültürel benzerlikler ve medeniyet ortakl��� bezeli politik bir üst-
zihniyetin uygulamaya geçi�i, bölgesel güvenli�in ve istikrar�n da lokomotifi olabilecek potansiyele sahiptir. 
�rredantist e�ilimlerinden ar�nm�� bir Türk pro-aktivitesi, ilk olarak bölgesinde istikrar�n kolayla�t�r�c�s� ve dahi 
sa�lay�c�s� olabilecek ve ayn� zamanda bölgesel istikrar ve güvenlik üzerinden küresel istikrar ve güvenlik 
ad�na bir prototip olu�turacakt�r.  
         Bir sivil toplum örgütü olan �HH’n�n �slam merkezli eylemlili�inin en az�ndan Gazze özelinde TDP ile 
kesi�mesi de ilginç bir örnektir. Bu örnekle beraber TDP, kamuoyu bask�s�n� politika yap�m sürecinde daha 
da hissetmeye ba�lam��t�r. Filistin Sorunu gibi insanl���n vicdani sorumluluklar�na seslenen insan güvenli�i 
odakl� bir problem için öncelikle sivil toplumun inisiyatif almas� gerekmektedir. Küresel bir yara halini almaya 
ba�layan Filistin Sorunu, öncelikle Ortado�u’nun güvenli�ini, kademeli olarak da küresel güvenli�i tehdit 
etmektedir. Y�llanm�� sorun, günümüzde radikalizmin beslendi�i en temel kaynakt�r. 
 

                                                 
9 Ortado�u’daki Türkiye alg�s� için bknz. 
http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DPT/OD/YYN/OD%20Algisi_Rapor%20TR_2009.pdf (Ziyaret Tarihi: 6.11.2010) 
10 Birle�mi� Milletler’in ilgili Raporu http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf 
(Ziyaret Tarihi: 6.11.2010) 
11 Türk D�� Politikas�’ndaki de�i�imin analizi için bknz. http://www.setav.org/Ups/dosya/15988.pdf (Ziyaret Tarihi: 
6.11.2010) 
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Özet  

Türkiye’de bat�l�la�ma çabalar� Osmanl� Devleti’nin son yüzy�llar�ndan itibaren gündemde olmas�na 
kar��n 2000’li y�llarla birlikte AB’ye uyum yolundaki çal��malar h�zlanm��t�r. �lk olarak, 1999 y�l�nda 
Türkiye’nin aday ülke kabul edilmesinin ard�ndan, AB Konseyi Türkiye’nin yerine getirmesi gereken 
yükümlülükleri içeren KOB (Kat�l�m Ortakl��� Belgesi)’ni 2000’de aç�klam��t�r. KOB’nin TBMM 
taraf�ndan onaylanmas�ndan sonra Türkiye KOB kapsam�nda yapaca�� düzenlemeleri içeren ilk Ulusal 
Program�n� 2001’de haz�rlam��, anayasa ve çe�itli kanunlar�nda Kopenhag Siyasi Kriterlerine uygun 
düzenlemeler yapm��t�r. Bu düzenlemelerden önemli bir k�sm� da STK’lar ve özellikle de derneklerle 
ilgilidir. Bu çal��mada; AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de STK’lara yönelik olarak yap�lan ba�l�ca 
düzenlemeler ve derneklerin bu düzenlemeler hakk�ndaki fark�ndal�k düzeyi incelenmi�tir. Bu amaçla 3 
ayr� bölge’den seçilen 3 ilde (Bal�kesir, K�r�kkale ve Erzurum) faaliyet göstermekte olan derneklere 
yönelik bir anket çal��mas� yap�lm��t�r. 

Önerilen çal��ma, AB’ye uyum sürecinde STK’lara yönelik olarak yap�lan düzenlemeler hakk�nda 
derneklerin fark�ndal�k düzeyini ortaya koymas�, eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi noktas�nda 
baz� öneriler getirecek olmas� aç�s�ndan önemli bir bo�lu�u doldurmaya yöneliktir. Bu noktada 
Türkiye’de konusunda ilk olacak çal��man�n, sonuçlar�yla bilim dünyas�na oldu�u kadar politika 
belirleyicilere ve uygulay�c�lara da yol gösterici olmas� beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: AB (Avrupa Birli�i), Türkiye, STK (Sivil Toplum Kurulu�lar�), dernek,   Fark�ndal�k. 

AMENDMENTS TO THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE EU INTEGRATION 
PROCESS AND AWARENESS OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 

Abstract 

Despite Westernization efforts in Turkey have been on the agenda since the last century of the Otoman 
Empire, with 2000s, the studies on its way to EU integration have been accelerated. After Turkey's 
candidate in 1999, The European Council has f�rst announced the APD (Accession Partnership 
Document) that contains the obligations Turkey must fulfill in 2000. After approval of the APD by 
Parliament, Turkey has prepared the f�rst National Program that include regulations made under APD 
in 2001 and has made arrangements in the Constitution and various laws, in accordance with the 
Copenhagen political criteria. A significant part of this arrangement is related NGOs, especially 
associations. In this study, the main arrangements related to the associations in Turkey in EU 
integration process and the level awareness of associations about these arrangements have been 
reviewed. For this purpose, a survey has been conducted for the associations in 3 provinces(Bal�kesir, 
Erzurum and Kirikkale), selected from three different regions.  

Proposed work, is intended to fill a basic gap to make recommendations in bringing up the level of 
awareness of associations about the arrangements carried out related to NGOs,listing and resolving 
the deficiencies in EU integration process. At this point, the study, which will be the first in Turkey, is 
expected to guide policy makers and practitioners as well as science world with its results. 

Keywords: EU (European Union), Turkey, NGOs (Non Governmental Organizations), Association, 
Awareness. 

 

G�R�� 

Kökenleri tarihin derinliklerine dayanan Türkiye - Avrupa yak�nla�mas�n�n II. Dünya Sava�� sonras� 
dönemdeki niteli�i ve hedefi, hem Avrupa hem de bu çerçevede Türkiye’nin Avrupa’ya dönük politikas� 
bak�m�ndan daha önceki döneme göre farkl�l�k göstermektedir.  

Dünya sisteminde II. Dünya Sava�� sonras�nda ortaya ç�kan büyük de�i�ikliklerle birlikte, Türkiye 
politik ve ekonomik sisteminde önemli de�i�iklikler yapma zorunlulu�u hissetmi� ve 1960’Iara kadar geçen 
süre içerisinde, Avrupa Konseyi, Ekonomik �� Birli�i ve Kalk�nma Örgütü (OECD) ve NATO gibi Avrupa’n�n 
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bütünle�mesi amac�na yönelik önemli kurulu�lara üye olmu�tur. Yeniden �ekillenen dünya haritas�ndaki 
güvenlik aray��lar�n�n da bir ifadesi olarak, Bat� dünyas� içerisindeki konumunu koruma ve geli�tirme 
amac�yla hareket eden Türkiye, ilk kurulu� y�llar�ndan itibaren AET ile de ili�ki kurma yoluna girmi�, bu 
amaçla AET’ye 31 Temmuz 1959’da kat�l�m için müracaat etmi�tir.  

11–12 Aral�k 1999 Helsinki Zirvesi’nde gerçekle�tirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplant�s�’nda 
Türkiye’ye adayl�k statüsünün tan�nmas�n�n ard�ndan Türkiye’de AB’ye uyum çal��malar�na h�z verilmi�tir. 8 
Mart 2001’de AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için Kat�l�m Ortakl��� Belgesi’ni kabul ederken; 19 Mart 2001’de 
TBMM “Topluluk Müktesebat�n�n Üstlenilmesine �li�kin Türkiye Ulusal Program�”n� kabul etmi�tir. 

19 Nisan 2003’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AB Uyum Komisyonu kurulmu�, 12 Haziranda 
Türkiye için Gözden Geçirilmi� Kat�l�m Ortakl��� Belgesi yay�mlanm�� ve 24 Temmuz’da da 2003 y�l� Kat�l�m 
Ortakl��� Belgesi �����nda güncelle�tirilmi� olan Avrupa Birli�i Müktesebat�n�n Üstlenilmesine �li�kin Türkiye 
Ulusal Program� yürürlü�e girmi�tir. 17 Aral�k 2004’te AB devlet ve hükümet ba�kanlar� Zirve toplant�s�nda 
Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdi�i belirtilmi� ve kat�l�m müzakerelerine 3 Ekim 2005 
tarihinde ba�lanm��t�r.  

AB’ye uyum sürecinde yap�lan düzenlemelerin önemli bir bölümü de Türkiye’de demokrasinin, insan 
hak ve özgürlüklerinin geli�tirilmesine yöneliktir. Bu kapsamda özellikle 31 Temmuz 2003 tarih ve 4970 say�l� 
yasa ile �çi�leri Bakanl���’na ba�l� Dernekler Dairesi Ba�kanl���’n�n kurulmas�, AB uyum yasalar� kapsam�nda 
derneklere ili�kin düzenlemeler yap�lmas� ve 04 Kas�m 2004 tarih ve 5253 say�l� Dernekler Kanunu’nun 
ç�kar�lmas� Türkiye’de STK’lar ve kamu sektörü aras�ndaki i�birli�inin geli�tirilmesine yönelik olarak at�lm�� 
önemli ad�mlard�r. Ancak AB’ye uyum konusunda çok h�zl� geli�melerin oldu�u bu süreçte derneklere ili�kin 
olarak yap�lan düzenlemelerin ve projelerin uygulamaya ne ölçüde yans�d���, derneklerin bu 
düzenlemelerden yeteri kadar haberdar olup olmad�klar�n�n ara�t�rmac�lar taraf�ndan ara�t�r�lmas� 
gerekmektedir.  

Bu kapsamda çal��mam�zda ilk olarak, Türkiye’de AB’ye uyum sürecinde Devlet-Sivil toplum ili�kisi 
incelenmi�tir. �kinci olarak, AB uyum sürecinde STK’larla ilgili yap�lan yap�sal ve yasal düzenlemeler 
de�erlendirilmi�tir. Üçüncü olarak; STK’lar�n AB’ne uyum sürecinde yap�lan düzenlemeler konusundaki 
fark�ndal�k düzeyini ölçmek amac�yla, üç ayr� bölge’den seçilen 3 ilde (Bal�kesir, K�r�kkale ve Erzurum) 
faaliyet göstermekte olan dernekler üzerinde yapt���m�z fark�ndal�k anketinin de�erlendirilmesi yap�lm��t�r. 
Son olarak da, çal��ma kapsam�nda elde etti�imiz teorik bilgiler ve ampirik bulgular�n ortak bir 
de�erlendirmesi yap�larak, bir k�s�m önerilerde bulunulmu�tur. 

Türkiye’nin Avrupa Birli�i’ne Uyum Sürecinde Devlet-Sivil Toplum �li�kisi  

Türkiye’de meslek odalar� ve hem�eri örgütleri temelinde sivil toplumun tarihi Geç-Osmanl� ve Erken-
Cumhuriyet dönemlerine kadar gitse de siyasi ve ekonomik alanlar�n d���nda yer alan bir örgütsel ya�am 
olarak sivil toplum çok yenidir. 1990’l� y�llar�n ilk yar�s�na kadar, sosyalist, �slami ve Kürt ba��ms�zl�k 
hareketlerinin, zaman�n hükümetleri taraf�ndan k�s�tlamaya tabi tutulmas� görü�ünün etkisiyle STK’lar�n 
çal��malar� sert bir �ekilde gözlem alt�nda tutulmu�tur. Ancak, 1990’l� y�llar�n ikinci yar�s�ndan sonra, devletin 
topluma yönelik yönetim anlay���nda bir yumu�ama meydana gelmi�tir. Özellikle Türkiye’nin AB’ye adayl�k 
statüsünü kazand��� 1999 y�l�ndan sonra, Türkiye’nin AB’ye üyeli�inin gerçekle�me ihtimalinin do�mas� ve 
Kopenhag Siyasi Kriterleri ihlallerinin AB taraf�ndan titiz bir �ekilde gözlenmeye ba�lanmas�yla

 
birlikte, 

STK’lar�n faaliyet serbestli�i artm��t�r. Bu nedenle, ancak 2000’li y�llar içinde Türkiye’de sivil toplumun ve 
STK’lar�n devlet denetimi ve ekonomik alan�n d���nda geli�ti�i ve toplumda yayg�nla�t��� görülmektedir. 
Cumhuriyetin kurulu�undan 1980’lere kadar a��rl�kl� olarak devlet denetimi alt�nda hareket eden ve 1980’ler 
1990’larda Kürt sorunu, �slami kimli�in siyasalla�mas� sorunu gibi kimlik siyasetlerinin gölgesinde kalm�� bir 
sivil toplumun, 2000’li y�llarda özgünlük kazanmas� ve toplumda yayg�nla�mas�, Türkiye’de sivil toplumun 
genel bir tablosunu çizmektedir (H�rai, 2007: 103; Keyman, 2006: 68).  

Türkiye’de yukar�dan a�a��ya gerçekle�en ve elit kesimin üstlendi�i modernle�me projesi, bu 
co�rafyadaki farkl� kültürel, siyasi, ekonomik ve ideolojik özelliklerinden ötürü Avrupa’daki projelere göre 
farkl� bir geli�im göstermi�tir. Devlet elitlerinin yüklendi�i toplum mühendisli�i misyonunun do�al olarak 
üretti�i hegemonik çerçeve ve ba��ml� bir toplumsal siyasal yap�y� ortaya ç�karm��t�r. Türkiye’de elitist bir 
yakla��m ve seküler bir yap� ile yarat�lan “bürokratik yönetim gelene�i”, Cumhuriyetin kurulu�undan 1946 
y�l�na kadar olan Tek Parti Dönemi’nde devam etmi�tir. Ve bu dönem boyunca gerçekle�tirilen yap�sal 
reformlar “merkez” taraf�ndan “çevre”ye uygulat�lm��t�r. Bu nedenle Türkiye’de sivil toplum ancak merkeze 
uyum sa�lad��� noktalarda bir aktör olarak rol oynayabilmi�tir (Tosun, 2001: 224; Çepel, 2006).  

Türk siyasal kültüründe var olan her �eyin gerekirse devlet eliyle gerçekle�tirilebilece�ine ili�kin bir 
anlay�� sonucunda, popüler olan ne varsa devlet bunu kendi tekeline almakta ve bunun etraf�nda toplumsal 
bir dinamizmin olu�mas�na engel te�kil etmektedir. Devlet itibar kazanan de�erleri, sembolleri ve kavramlar� 
tekeline alman�n yan� s�ra bunlar�n içlerini bo�altarak anlamlar�n� tahrif etmektedir. Devletçi refleksin üzerine 
çok daha kapsaml� bir �ekilde e�ildi�i popüler kavramlardan biri de sivil toplum olmu�tur. Kavram�n, 
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toplumun sa�dan sola uzanan geni�çe bir yelpazede neredeyse tüm kesimleri taraf�ndan olumlu ve o oranda 
da ortak bir platform olarak alg�lanmas�yla devletçi refleks harekete geçerek, kavram� kendi tekeline al�p 
beklenen ak�bete u�ratm��t�r. Devletin elinde �ekil bulan sivil toplum anlay���, 28 �ubat sürecinde bu kavram� 
bir kisve olarak ku�anan gruplar�n �ahs�nda pratik hayatta bariz biçimde sergilenmi�tir. 28 �ubat, siyasi ve 
ekonomik süreci daraltan bir manevra olman�n yan�nda, devletçi bir sivil toplum anlay���n�n da geli�ti�i bir 
dönem olmu�tur (Çaha, 2003). 

Sivil örgütlenmenin devlet taraf�ndan sürekli bask� alt�nda tutulmas� baz� sonuçlar do�urmu�tur. 
Birincisi, bask�lar toplumun marjinal kesimlerin legal veya illegal yollardan örgütlenmelerine engel olamam��, 
bu durum yabanc� sivil toplum örgütlerince manipüle edilebilecek bir ortam yaratm��t�r. �kincisi, toplumun 
ço�unlu�u bask�c� yasalara uymakla örgütlenme yetene�ini ke�fetme imkân�n� elden kaç�rm��t�r. Üçüncüsü, 
Türkiye’de özgürlükler alan�nda ya�anan gerilimler ve toplumun örgütlenme yetene�inin geli�mesine 
yeterince izin verilmemesinin Türkiye’nin bulundu�u co�rafya ile yak�ndan ilgili oldu�u ortaya ç�km��t�r. 
Dördüncüsü, Türkiye’de sivil örgütlenmeye dönük yasakç� anlay�� Türk toplumunun kendi sorunlar�n� çözme 
yetene�ini geli�tirmesini önlemi�tir (Do�an, 2007: 83, 97). Ayn� zamanda, Türkiye’de uzun süre geleneksel 
“devlet baba” imaj�na uygun olarak baz� derneklere “kamu yarar�na çal��an dernekler” �eklinde bir statü 
verilmesi sivil toplumun geli�mesinin önündeki en önemli engellerden birisi olmu�tur. Bilindi�i gibi bir 
kurulu�un ya da örgütün sivil toplum örgütü say�lmas� için gerekli olan iki üç ön ko�uldan biri onun devletten 
ba��ms�z, otonom bir �ahsiyete sahip olmas�d�r. “Kamuya yararl�” statüsü onlar� sahip olmalar� gereken sivil 
karakterden uzakla�t�rarak, devletin resmi  ideolojisini devletten daha fazla sahiplenir hale getirmi�tir (Çaha, 
2005).  

AB üyelik perspektifi Türkiye’de sivil toplumun geli�mesi ve güçlenmesine ciddi katk� sa�lam��t�r. 
Kopenhag Siyasi Kriterlerinin ilk unsuru bir ülkede “istikrarl� ve kurumsalla�m�� bir demokrasinin” varl���d�r. 
Bu ise ancak etkin bir sivil toplumun varl���yla mümkündür. Türkiye’nin AB ile yürüttü�ü kat�l�m müzakereleri 
sürecinin birbirine s�k� s�k�ya ba�l� üç sütunundan “sivil toplum diyalogu”, Türkiye’nin kat�l�m sürecinde 
alaca�� mesafeyi do�udan etkileyecektir. Di�er iki sütun olan, siyasi alanda at�lacak ad�mlar ve müktesebat 
uyumunun ba�ar�l� bir �ekilde gerçekle�tirilmesi, toplumsal deste�in sürdürülmesiyle mümkün olacakt�r. ��te 
bu süreçte, sivil toplum kurulu�lar�n�n sürecin içinde yer almas�, sürecin sahiplenilmesi aç�s�ndan çok 
önemlidir (Dinler, 2007: 60). AB’nin ald��� kararlar ve getirdi�i düzenlemelerde “halk�n kat�l�m�”n� temel 
prensip olarak kabul etmesi üye ve aday ülkelerde özel sektör ve STK’lar�n dü�ünce ve önerilerinin dikkate 
al�nmas�n� gerektirmektedir. Türkiye’deki özel sektör ve STK’lar�n AB ile olan ili�kilerde daha aktif rol 
üstlenmesi, üyelik sürecine katk�da bulunmaktad�r (Yatk�n, 2008: 35). Bu süreçte sivil toplum kurulu�lar� 
özellikle politik konular�n d���nda kalan, e�itim, kültür ve çevre gibi toplumsal konularda toplumu 
bilinçlendirme ve de�i�ime haz�rlama i�levi görmektedir (Bedük vd. 2006: 59).  

Türkiye’nin Avrupa Birli�i’ne kat�lma süreci üzerine yap�lan tart��malara bak�ld���nda bu süreç 
demokratikle�me ile özde�le�mi� görünmektedir. Devletin ve toplumsal mekanizmalar�n tümünün masaya 
yat�r�ld��� bu tart��malarda, Sivil Toplum Kurulu�lar� odak noktas�nda bulunmaktad�r (Stefanos, 2001: 22). 
Türkiye-AB ili�kilerinde ya�anan derinle�me ve belirginle�me süreci, ayn� zamanda sivil toplumun 
geli�mesine katk�da bulunmu�; sivil toplumun “Türkiye’nin iyi, demokratik ve adaletli yönetimi” için önemli bir 
aktör olarak kabul edilmesinde etkili bir rol oynam��t�r. Türkiye-AB ili�kilerinin, sivil toplumun son y�llarda 
gösterdi�i geli�ime katk�s�n� üç boyutta inceleyebiliriz (Keyman, 2006: 37-38): 

� Türkiye-AB ili�kilerinde ya�anan derinle�menin temel nedeni olan Kopenhag siyasi kriterlerinin 
ya�ama geçirilmesi dolayl� olarak Türkiye’nin demokratikle�mesi ekseninde sivil toplumun öneminin 
ortaya ç�kmas�n� sa�lam��t�r. �nsan hak ve özgürlükleri, dini az�nl�k hak ve özgürlükleri ve kültürel 
kimlik haklar� temelinde hareket eden Kopenhag siyasi kriterlerinin ya�ama geçirilmesi temelinde 
Türkiye’de yap�lan demokratik reformlar, sivil toplumun önemini ortaya ç�kartm��t�r. 

� Türkiye-AB ili�kilerinde demokratik reform sürecine ba�l� olarak ya�anan derinle�me, hem toplumda 
yaratt��� haklar, özgürlükler ve sorumluluklar ekseninde vatanda�l�k anlay���yla, hem de devlet 
yönetimini etkinlik, verimlilik, �effafl�k ve sorumluluk temelinde yeniden yap�lanmaya sokmas�yla sivil 
topluma ve STK’lara yeni hareket alanlar� açm��t�r. Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterleri temelinde 
ba�ar�s�n� de�erlendiren ve bu ba�lamda Avrupa Komisyonu için haz�rlanan ilerleme raporlar�, 
özünde sivil toplumun hareket alan�na giren konular� içermekte, böylece de sivil toplumun önemini 
art�racak hareket sahas�n� yaratmaktad�rlar. 

� Türkiye’nin de�erlendirilmeye al�nd��� ilerleme raporlar�n�n gösterdi�i gibi, Türkiye-AB ili�kilerinin 
gelece�inin �ekillenmesinde sivil topluma önemli bir rol dü�tü�ü her iki tarafça da kabul edilmektedir. 
Bu anlamda, Türkiye-AB ili�kilerinde son y�llarda ya�anan derinle�me sivil toplumun geli�mesine 
katk�da bulundu�u gibi, sivil toplum da bu ili�kilerin �ekillenmesinde önemli rol oynamaya devam 
edecektir. 
Türkiye’nin AB’ye adayl���n�n kabul ve ilan edildi�i 1999 y�l�ndaki Helsinki Zirvesi’nden sonra, 

Türkiye-AB ili�kileri sa�lamla�m��t�r. Bu süreç, Türkiye’nin 2002 Kopenhag Zirvesi’nde üyelik müzakerelerini 
ba�latmak için �artl� tarih almas� ile yeni bir h�z kazanm��t�r. Kopenhag siyasi kriterleri temelde, aday ülke 
taraf�ndan demokrasinin gerekli ko�ullar�n�n olu�turulmas�n� ve devlet-toplum ili�kilerinde ya�ama 
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geçirilmesini i�aret etmektedir. Demokratik devlet düzeninin olu�turulmas�, az�nl�k hak ve özgürlüklerini de 
içeren bireysel hak ve özgürlüklerin korunmas�, AB üyeli�i için gerekli olan siyasi kriterlerin temelini 
olu�turmaktad�r. Türkiye-AB ili�kileri geli�tikçe, hükümetler devlet-toplum ili�kileri temelinde çe�itli yasal ve 
yap�sal de�i�iklikler yaparak Türk demokrasisini Avrupa standartlar�na yükseltmeye çal��maktad�rlar. 17 
Aral�k 2004’te, Türkiye’nin demokratikle�medeki yeni siyasi ve sosyal meram� ve hükümetin Kopenhag 
kriterini gerçekle�tirmek için yapt��� demokratik reformlar, Türkiye-AB ili�kilerinde tarihsel bir dönüm noktas� 
ile sonuçlanm��, Türkiye’ye, 3 Ekim 2005’te tam üyelik müzakerelerine ba�lama tarihi verilmi�tir. Bu karar, 
Türkiye’de devlet-sivil toplum ili�kilerinin demokratikle�mesi sürecine olumlu etkilerde bulunmu�tur. Türkiye-
AB ili�kilerinin derinle�mesi demokrasinin geli�mesi aç�s�ndan da önemli bir geli�medir. Ayr�ca, AB’nin, sivil 
toplumu Türkiye’de Kopenhag siyasi kriterlerinin uygulanmas�nda ve Avrupa’da Türkiye’nin pozitif imaj�n�n 
yarat�lmas�nda hayati bir aktör olarak ele ald��� dü�ünüldü�ünde, sivil toplumun geli�mesine en somut etkinin 
Türkiye-AB ili�kilerinden geldi�ini söyleyebiliriz. Sivil toplumun bu görevi, AB taraf�ndan 6 Ekim 2004 
tarihinde duyurulan ve yay�mlanan Türkiye �lerleme Raporu’nda aç�kça belirtilmi�tir. Bu raporda, Türkiye’nin 
tam üyeli�iyle ilgili olan 17 Aral�k 2004 karar�nda da oldu�u gibi, sivil toplumun özellikle Türkiye ve AB üye 
ülkeleri aras�nda var olan, Türkiye’nin kültürel kimli�i ve demokrasi ve ekonomik refah noksanl��� hakk�nda 
olan “Türkiye �üpheci” söylemleri yok etmeye yönelik gerekli sosyal ve kültürel diyalog ba��n� yaratmadaki 
rolü dü�ünüldü�ünde, sivil toplum Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyonu için gerekli ana toplumsal aktör olarak 
ele al�nm��t�r. Türkiye-AB ili�kilerinin geli�imi sürecinde güçlü devlet, radikal bir biçimde yeniden 
yap�land�r�lmaya maruz kalm��; tek parti ço�unluk hükümetinin ortaya ç�k��� demokratik ve ekonomik istikrar 
olas�l���n� art�rm�� ve Türkiye-AB ili�kilerinin güçlenmesi demokrasiyi Türk modernitesinin merkezine 
yerle�tirmi�tir. Böylece, modernite ve demokrasi aras�nda ba� kurma olas�l��� Türkiye’de “ula��labilir bir 
gerçek” olarak ortaya ç�km��t�r. Bugün çok kültürlü ve vatanda�l���n haklar ile ili�kilendirildi�i ço�ulcu 
toplumsal olu�umun yarat�lmas� gerçekle�tirilebilir gözükmektedir. Demokratik ba�lang�ç, Türk 
modernitesinin son zamanlarda u�rad��� radikal dönü�ümün kodunu ifade etmektedir (Keyman, 2006: 33-
34). 

Avrupa Birli�i'ne uyum süreci Türkiye'de sivil toplumsal geli�menin önünü açm��t�r. So�uk sava� 
mant��� ile kurgulanm�� olan mevzuat h�zla de�i�tirilmektedir. Dernekler ve vak�flar kanunlar�, Medeni 
Kanun'daki ilgili maddeler ve toplant� ile gösteri yürüyü�lerine yönelik düzenlemeler giderek ça�da� 
demokrasi standartlar�na yakla�maktad�r. Genel olarak sivil toplumun geli�mesine uygun bir demokratik 
mevzuat ortam� giderek somutla�makta olup uygulamaya da özen gösterilmesi ile Türkiye’nin bu alanda 
ça�da� uygarl�k seviyesine ula�mas� mümkün görülmektedir (Kalea�as�, 2003). Özetlemek gerekirse, 
Türkiye’de sivil toplumun geli�imi do�al yollarla olmam��t�r. Sivil topluma özgürlükler devlet eliyle verilmi�, 
fazla görüldü�ünde ise gene devlet taraf�ndan k�s�tlanma yoluna gidilmi�tir. AB sürecinde de bu durum 
de�i�memi�, süreçle birlikte sivil topluma yönelik özgürlükler, AB kanal�yla devlet taraf�ndan topluma enjekte 
edilmi�tir. Bu nedenle, geçmi�te yasad��� tecrübelerden dolay� yeni ortama ku�kuyla yakla�an bireylerin ve 
kurumlar�n bu ortama ayak uydurmas�, dü�üncelerini serbestçe ortaya koymas� ve örgütlenebilmesi kolay 
olmayacakt�r. Fakat AB’ye uyum süreciyle ba�layan dönemde, sivil toplumun yava� yava� devletin hukuksal, 
idari ve siyasal alanlar�nda söz sahibi haline geldi�i göz ard� edilemez. Bu süreçle birlikte Türkiye’de sivil 
toplum, yönetimde, yeni aç�l�mlar�n, i�birliklerinin, sorumluluk payla��m�n�n, �effafl���n; toplumda ise 
uzla�man�n motoru olma yolunda ilerlemekte ve sivil toplumun etkinliklerinde, insan haklar�n�n ve demokratik 
de�erlerin giderek daha fazla önem kazand��� görülmektedir. 

AB Uyum Sürecinde STK’larla �lgili Yap�lan Yap�sal ve Yasal Düzenlemeler 

Sivil toplum kurulu�lar� (non-governmental organizations), ki�ilerin, toplumsal farkl�la�ma temeline 
dayanarak, kamusal alanda bir ortak amac� gerçekle�tirmek üzere meydana getirdikleri ba��ms�z, gönüllü ku-
rulu�lard�r. Bu kurulu�lar, bireylerin, dileklerini yönetime duyurmada, kamuyu ve yönetimi etkilemede 
duyduklar� güçlükleri a�mada, sorunlara, kamu sektörü d���nda, çözüm üretmede etkili olabilecek demokratik 
araçlard�r. Bu perspektif �����nda, siville�menin en önemli unsurlar�ndan biri olan sivil toplumun geli�tirilmesi 
amac�yla Türkiye'de önemli düzenlemeler yap�lm��t�r. 

Sivil toplumun geli�tirilmesi için yap�lmas� gereken ilk ve en önemli i�, bu süreci kolayla�t�racak 
sivil özgürlüklerin anayasal ve yasal olarak eksiksiz �ekilde garanti edilmesidir. Bu do�rultuda Avrupa 
Birli�i müktesebat�na uyum çerçevesinde yap�lan çal��malarla, derneklerin faaliyetlerine önemli 
ölçüde yasak ve k�s�tlamalar getiren, derneklerin etkin olarak faaliyet göstermelerini ve geli�melerini 
engelleyen 2908 say�l� Dernekler Kanunu, 23.11.2004 tarih ve 25649 say�l� Resmi Gazetede 
yay�mlanarak yürürlü�e giren 5253 say�l� Dernekler Kanunu ile yürürlükten kald�r�lm��t�r. 5253 say�l� 
Dernekler Kanunu ile dernek kurma ve derneklere üye olma �artlar� yeniden düzenlenmi�tir. Bu Kanun, 
siville�me alan�nda yap�lan en önemli düzenlemelerden biridir. 

Yeni Dernekler Kanunu ile siville�me do�rultusunda yap�lan di�er bir de�i�iklik de, derneklere 
ili�kin i� ve i�lemlerin yürütülmesi görevinin kolluk kuvvetlerinden al�narak, �çi�leri Bakanl��� bünyesinde 
sivil bir birim olan Dernekler Dairesi Ba�kanl��� ile bu daireye ba�l� il ve ilçelerde kurulan dernekler 
birimlerine devredilmesidir. 5253 say�l� Dernekler Kanunu ile getirilen ve sivil toplumun geli�tirilmesinin 
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önünü açan düzenlemelerden ba�l�calar� �öylece s�ralanabilir (R.G: 23.11.2004/25649; R.G: 31/05/2005/ 
25772;  �çi�leri Bakanl���, 2007: 48-53). 

Yasal Düzenlemelerin Getirdi�i Yenilikler 
� Daha önce polis taraf�ndan yürütülen derneklere ili�kin i�lemler, illerde Dernekler Müdürlükleri 

kurularak bu müdürlüklere devredilmi�tir. 
� Dernek kurma hakk� Avrupa �nsan Haklar� Sözle�mesinin 11. maddesine uygun olarak geni�letilmi�;     

özel kanunlar�nda yasaklananlar d���nda herkesin dernek kurabilmesi sa�lanm��t�r. 
� Mahkeme karar� d���nda dernek faaliyetlerinin durdurulmas� engellenmi�tir. 
� �stisnai haller d���nda,  hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin dernek ve eklentilerine girmesi 

ve arama yapmas� yasaklanm��t�r. 
� Derneklerin yurt d��� faaliyetleri serbest b�rak�lm�� ve yurt d���ndaki derneklerin Türkiye'deki 

faaliyetleri kolayla�t�r�lm��t�r. 
� Derneklerin, mülki idare amirli�ine bildirimde bulunmak suretiyle, yurt d���ndan yard�m almas�na 

imkân sa�lanm��t�r. 
� Dernek i�lemleri basitle�tirilmi�,   derneklerin yasal i�lemleri ve masraflar� azalt�lm��t�r.   Bu i�lemler 

internet üzerinden ve haz�r formlar doldurulmak suretiyle yap�labilir hale getirilmi�tir. 
� Daha önce sadece noterler taraf�ndan tasdiklenen dernek defterlerinin il dernekler 

müdürlüklerince de ücretsiz olarak tasdik edilmesi sa�lanm��t�r. 
� Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini düzenleme yetkisi dernek yönetim kurulu ba�kan�na 

verilmi�tir. 
� Rutin dernek denetimi kald�r�larak,   derne�in gelir ve giderlerini gösteren y�ll�k beyanname verme 

yükümlülü�ü getirilmi�tir. 
� Derneklerin ön izin almak zorunda oldu�u birçok faaliyet için izin alma zorunlulu�u kald�r�larak 

bildirime tabi hale getirilmi�tir. 
� Dernek tüzü�ü ve genel kurul toplant�lar�n�n gazetede ilan edilmesi zorunlulu�u kald�r�lm��t�r. 
� Dernek genel kurul toplant�lar� için hükümet komiseri görevlendirilmesine son verilmi�tir. 
� Derneklere uygulanan ta��nmaz edinme yasa�� kald�r�lm��t�r. 
� Derneklere öngörülen idari cezalar azalt�lm��, suç te�kil eden hususlar d���nda hapis cezalar� 

kald�r�lm��t�r. 
� Dernek i�lemlerindeki eksiklikler sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin tamam�na ceza uygulamas� 

kald�r�lm�� uyar�ya ra�men eksiklik giderilmedi�i takdirde sadece dernek yönetim kurulu 
ba�kan�na idari para cezas� getirilmi�tir. 

� Uluslararas� Çocuk Haklar�na Dair Sözle�me gere�ince çocuklar�n dernek kurabilmesine imkân 
tan�nm��t�r. 

� Dernek ve üst kurulu�lar�n�n yurt içinde veya yurt d���nda temsilcilik açmalar�na imkân 
tan�nm��t�r. 

� Yabanc� derneklerin Türkiye'de temsilcilik açabilmesi veya dernek kurucusu olabilmesine 
imkân tan�nm��t�r. 

� Sivil toplum anlay���na uygun olarak derneklerin iç denetimi güçlendirilmi�tir. Bu  düzenleme ile  
dernekler iç denetimlerini  ba��ms�z denetim kurulu�lar�na yapt�rabileceklerdir. 

� Dernekler ile kamu kurum ve kurulu�lar� aras�nda ortak proje uygulanabilmesi ve bu projelere 
kamu kurum ve kurulu�lar�n�n,  proje maliyetlerinin yüzde ellisi oran�nda ayni veya nakdi 
katk�da bulunmas�na imkân sa�lanm��t�r. 

� Çe�itli suçlardan hüküm giymi� ki�ilerin de dernek kurucusu veya dernek organlar�nda görev 
alabilmelerine imkân sa�land���ndan, dernek kurucusu olacaklardan adli sicil belgesi istenmesi uygu-
lamas�na ve dernek organlar�na seçilen ki�ilerin adli sicil kay�tlar�n�n ara�t�r�lmas�na son verilmi�tir. 

� Kamu düzeninin korunmas� veya suç i�lenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine ba�l� olarak 
usulüne göre verilmi� hâkim karar� olmad�kça veya yine bu nedenlere ba�l� olarak gecikmesinde 
sak�nca bulunan durumlarda mülki idare amirinin yaz�l� emri bulunmad�kça, kolluk kuvvetlerinin 
dernek ve eklentilerine giremeyece�i esas� getirilerek, Anayasada belirtilen konut 
dokunulmazl��� ilkesine paralellik sa�lanm��t�r. 

� Derneklerin amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanl�klar taraf�ndan da denetlenmesi 
uygulamas�na son verilerek, derneklerin yaln�zca �çi�leri Bakanl���nca denetlenmesinin 
sa�lanmas� ile denetiminde çok ba�l�l�k ortadan kald�r�lm��t�r. (Kulüp ad�n� alan derneklerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü�ünce denetlenmesi istisna tutulmu�tur). 
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� Yard�m toplama i�lemlerinin takip edilmesi kolluk kuvvetlerinden al�narak, dernekler birimlerine 
b�rak�lm��t�r. 

� Derneklere, amaçlar� ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda platform 
olu�turma imkân� sa�lanm��t�r. 
Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Yap�lan Düzenlemeler Konusundaki Fark�ndal�klar� 
AB’ye kat�l�m sürecinde önemli bir rol oynayan STK’lar�n bir unsuru olarak kars�m�za ç�kan dernekler 

Türkiye’de gereken önemi kazanmas� gerekmektedir. AB-Türkiye ili�kilerinin yo�unla�t��� 2000’li y�llarla 
birlikte Türkiye’de devlet-birey, devlet-STK’lar aras�ndaki dengeyi birey ve STK’lar lehine de�i�tirmeye 
yönelik çok önemli düzenlemeler yap�lm��t�r. Yap�lan düzenlemeler devletin bireye ve STK’lara bak�� 
aç�s�n�n de�i�mekte oldu�unu, daha demokratik ve insan merkezli bir anlay���n yerle�tirilmeye çal���ld���n� 
göstermektedir. Ancak, yap�lan idari ve yasal düzenlemelerden daha önemli olan bir konu, bu 
düzenlemelerin uygulamaya ne ölçüde yans�d��� ve bireylerin ve STK’lar�n yap�lan düzenlemelerin fark�nda 
olup olmad�klar�d�r. Çünkü yap�lan düzenlemeler uygulamaya yans�mad��� sürece ka��t üzerinde kalmaktan 
öteye gitmezler.  

��te bu noktada, 2000’li y�llarla birlikte devlet-STK’lar aras�ndaki ili�kileri geli�tirmeye yönelik olarak 
yap�lan düzenlemelerden STK’lar�n ne düzeyde haberdar olduklar�n� ölçmek amac�yla 3 ayr� bölge’den 
seçilen 3 ilde (Bal�kesir, Erzurum ve K�r�kkale) faaliyet göstermekte olan derneklere bir fark�ndal�k anketi 
yap�lm��t�r.  

Anket uygulamas� 15 Temmuz-15 A�ustos 2010 tarihleri aras�nda gerçekle�tirilmi�tir. Yaz dönemi 
olmas�, dernek yetkililerinin tatilde olmas�, lokal vs. statüsünde olanlara ula�man�n kolay olmamas� gibi 
nedenlerle anket uygulamas� ula��labilen 152 dernek üzerinde yap�lm��t�r. Anket uygulamas� için 
ula��labilen dernek say�s�n�n az olmas�n�n bir di�er nedeni de derneklerin genel merkezlerinin ayn� 
zamanda bir i�yeri, ticarethane vb. amaçlarla da kullan�lmas�d�r. Bu durum, bir yandan dernek yöneticilerini 
ekonomik anlamda rahatlat�rken, di�er yandan sürekli dernek merkezinde bulunmalar�n� önleyen bir durum 
olarak ortaya ç�kmakta ve bu da yöneticilere ula�may� zorla�t�rmaktad�r.  

Anket üç bölümden olu�makta olup anketörler taraf�ndan yüz yüze görü�me yoluyla uygulanm��t�r.  
�lk bölümde ankete kat�lan dernek yetkililerinin ya��, cinsiyeti, ö�renim durumu, dernekteki görevi, dernek 
yönetiminde ne kadar süredir çal��t�klar� ve dernek d���nda i�lerinin olup olmad���na ili�kin demografik 
bilgileri toplamaya yönelik sorular yer almaktad�r. �kinci bölümde ise derneklerin faaliyet alan�, faaliyet 
süresi, üye say�s� ve kamuya yararl� statüsü bulunup bulunmad���n� anlamaya yarayan sorular 
bulunmaktad�r. Anketin üçüncü bölümünde ise, derneklerin yap�lan düzenlemeler konusundaki 
fark�ndal�klar�n� ölçmeye yönelik olarak 3’lü Likert tipinde haz�rlanm�� 20 soru yer almaktad�r. Sorular 
yukar�da özetlenen 2000’li y�llardan itibaren devlet-STK ili�kilerini geli�tirmek amac�yla yap�lan yasal ve 
kurumsal düzenlemelerin soru �eklinde tasarlanmas�yla haz�rlanm�� ve görü�ülen dernek yetkililerinden 
sorulara do�ru-yanl��-bilgim yok �eklinde cevap vermeleri istenmi�tir. Anket sonucunda elde edilen veriler 
a�a��da de�erlendirilmi�tir.  

Ara�t�rma Bulgular�n�n De�erlendirilmesi 
Ara�t�rma kapsam�nda elde edilen bulgular�n de�erlendirilmesinde ilk olarak frekans da��l�m�ndan 

yararlan�lm��t�r. Frekans da��l�m� yöntemi, de�i�kenlerin farkl� de�erlerinin frekans�n� (olu� s�kl���n�) 
göstermek için verilen de�i�kenleri sistematik bir �ekilde düzenleyen bir tekniktir. Frekans (f) belli bir 
kategoriye uyan ya da belli bir seçene�i tercih eden ki�ilerin say�s�n� göstermektedir. Yüzde ise, belli bir 
kategoriye ait frekans�n toplam frekansa oran�n� göstermektedir. Frekans da��l�m� gibi tan�mlay�c� istatistik 
teknikleri, ara�t�rmac�lar�n elde ettikleri nicel (say�sal) veri y���nlar�n� kesin olarak tan�mlayabilmelerine, 
bunlar� yorumlayabilmelerine ve birbirleriyle ili�kilendirmelerine olanak sa�layan yöntemlerdir (Roscoe 1975: 
26-28). Frekans da��l�m� yöntemiyle elde edilen bulgular a�a��da tablo 1’de gösterilmi�tir: 

Tablo 1 incelendi�inde ara�t�rma kapsam�na giren illerdeki deneklerin 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 
ve 28. sorulara ili�kin fark�ndal�k düzeylerinin %70 ve üzerinde, yani yüksek seviyede, 12, 14, 20, 23, 25, 26, 
29 ve 30. sorulara ili�kin fark�ndal�k düzeylerinin %50-70 aras�nda yani orta seviyede, 22, 24 ve 27. sorulara 
ili�kin fark�ndal�k düzeylerinin ise, %50’nin alt�nda olup dü�ük seviyededir. Bu kapsamda, Avrupa Birli�i’ne 
uyum sürecinde, Türkiye’de derneklerle ilgili yap�lan yap�sal ve yasal düzenlemeler kar��s�nda, derneklerin 
fark�ndal�k düzeyinin genel olarak orta ve üst seviyede oldu�unu söyleyebiliriz. 
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Tablo: 1 Avrupa Birli�i’ne uyum sürecinde, Türkiye’de derneklerle ilgili yap�lan yap�sal ve yasal 
düzenlemeler kar��s�nda, derneklerin fark�ndal�k düzeyi 

Soru Cevaplar Frekans Yüzdesi (%) 
11. �llerde daha önce polis taraf�ndan yürütülen derneklere 
ili�kin i�lemler, art�k Dernekler �l Müdürlükleri taraf�ndan 
yürütülmektedir.  

Do�ru 140 93,3 
Yanl�� 4 2,7 

Bilgim yok 4 2,7 

12. Dernek gelirleri Al�nd� Belgeleri Mal Müdürlüklerinden temin 
edilmek zorundad�r.  

Do�ru 53 35,3 
Yanl�� 80 53,3 

Bilgim yok 13 8,7 

13. Dernek Genel Kurul sonuçlar� 30 gün içinde 
Valilik/Kaymakaml�klara bildirilmek zorundad�r.      

Do�ru 122 81,3 
Yanl�� 14 9,3 

Bilgim yok 13 8,7 

14. Hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin dernek ve 
eklentilerine girmesine ve arama yapmas�na imkân sa�lanm��t�r. 

Do�ru 27 18,0 
Yanl�� 86 57,3 

Bilgim yok 32 21,3 
15. Dernek i�lemleri basitle�tirilmi�, derneklerin yasal i�lemleri ve 
masraflar� azalt�lm��t�r. Bu i�lemler internet üzerinden ve haz�r 
formlar doldurulmak suretiyle yap�labilir hale getirilmi�tir.  

Do�ru 128 85,3 
Yanl�� 6 4,0 

Bilgim yok 15 10,0 

16. Dernek defterlerinin noterlerin d���nda dernekler 
Müdürlükleri taraf�ndan da tasdik edilmesi sa�lanm��t�r.  

Do�ru 119 79,3 
Yanl�� 21 14,0 

Bilgim yok 7 4,7 

17. Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini düzenleme 
yetkisi dernek yönetim kuruluna verilmi�tir.  

Do�ru 131 87,3 
Yanl�� 9 6,0 

Bilgim yok 9 6,0 
18. Rutin dernek denetimi kald�r�larak, derne�in gelir ve 
giderlerini gösteren y�ll�k beyanname verme yükümlülü�ü 
getirilmi�tir.  

Do�ru 133 88,7 
Yanl�� 6 4,0 

Bilgim yok 9 6,0 
19. Derneklerin ön izin almak zorunda oldu�u birçok faaliyet 
için izin alma zorunlulu�u kald�r�larak bildirime tabi hale 
getirilmi�tir. 

Do�ru 109 72,7 
Yanl�� 11 7,3 

Bilgim yok 23 15,3 

20. Genel kurul toplant�lar�n�n üyelere duyurusunun, gazete 
ilan� ile, yap�lmas� zorunludur.  

Do�ru 48 32,0 
Yanl�� 89 59,3 

Bilgim yok 11 7,3 

21. Dernek genel kurul toplant�lar� için hükümet komiseri 
görevlendirilmesi zorunlulu�u devam etmektedir.  

Do�ru 22 14,7 
Yanl�� 106 70,7 

Bilgim yok 19 12,7 

22. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur 
hakk� vb. isimler alt�nda ücret ödenemez.  

Do�ru 79 52,7 
Yanl�� 37 24,7 

Bilgim yok 33 22,0 

23. Dernek i�lemlerindeki eksiklikler sebebiyle yönetim kurulu 
üyelerinin tamam�na ceza uygulamas� getirilmi�tir.  

Do�ru 40 26,7 
Yanl�� 76 50,7 

Bilgim yok 31 20,7 

24. Uluslararas� Çocuk Haklar�na Dair Sözle�me gere�ince 
çocuklar�n dernek kurabilmesine imkân tan�nm��t�r.  

Do�ru 69 46,0 
Yanl�� 39 26,0 

Bilgim yok 41 27,3 

25. Dernek ve üst kurulu�lar�n�n yurt içinde veya yurt 
d���nda temsilcilik açmalar� uygulamas�na son verilmi�tir.  

Do�ru 23 15,3 
Yanl�� 85 56,7 

Bilgim yok 37 24,7 

26. Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n derneklere, proje kar��l���, 
ayni veya nakdi katk�da bulunmas�na imkân sa�lanm��t�r. 

Do�ru 100 66,7 
Yanl�� 13 8,7 

Bilgim yok 34 22,7 
27. Dernek kurucusu olacaklardan adli sicil belgesi istenmesi 
uygulamas� getirilmi�tir.  
 

Do�ru 54 36,0 
Yanl�� 68 45,3 

Bilgim yok 25 16,7 

28. Derneklerin yaln�zca �çi�leri Bakanl���nca denetlenmesinin 
sa�lanmas� ile denetimde çok ba�l�l�k ortadan kald�r�lm��t�r.  

Do�ru 111 74,0 
Yanl�� 8 5,3 

Bilgim yok 28 18,7 

29. Yard�m toplama faaliyetleriyle ilgili i� ve i�lemlerinin 
yürütülmesi görevi kolluk kuvvetlerine verilmi�tir.  

Do�ru 29 19,3 
Yanl�� 82 54,7 

Bilgim yok 149 25,3 
30. Derneklere, amaçlar� ile ilgisi bulunan ve kanunlarla 
yasaklanmayan alanlarda platform olu�turma imkân� 
sa�lanm��t�r.  

Do�ru 103 68,7 
Yanl�� 7 4,7 

Bilgim yok 37 24,7 
*11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 30. sorular�n cevab� do�ru, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 ve 29. sorular�n cevab� yanl��t�r. 

 
�kinci olarak, ara�t�rma kapsam�ndaki üç ilde faaliyet gösteren dernek yetkililerinin “Avrupa Birli�i’ne 

uyum sürecinde, Türkiye’de derneklerle ilgili yap�lan yap�sal ve yasal düzenlemeler” hakk�ndaki 
fark�ndal�klar� ile demografik özellikler ve derne�e ili�kin veriler (derne�in ya��, üye say�s� vb.) aras�nda 
istatistiksel olarak anlaml� bir farkl�la�man�n olup olmad��� incelenmi�tir. Bu amaçla Ki-Kare ili�ki testi 
uygulanm�� ve sonuçlar a�a��daki tablolarda özetlenmi�tir.  Kulland���m�z Ki-Kare testi, iki veya daha fazla 
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de�i�ken grubu aras�nda bir ili�kinin bulunup bulunmad���n� incelemek için kullan�l�r. Bu çal��mada ikili ili�ki 
analiz sonuçlar� irdelenmi�tir. Bu ba�lamda H0 hipotezimiz “de�i�kenler aras�nda istatistiksel ili�ki yoktur”; 
alternatif hipotezimiz H1 ise “de�i�kenler aras�nda istatistiksel olarak ili�ki vard�r” �eklindedir. Bo� hipotezde 
ortaya koydu�umuz de�i�kenin birbirinden ba��ms�z olmas�, iki gözlem de�erleri aras�nda bir ili�kinin 
olmad��� anlam�na gelmektedir. A�a��da sadece istatistiksel olarak anlaml� bulunan (H1 Hipotezi kabul 
edilen) sonuçlar  özetlenmi�tir. 

 
Tablo: 2 Deneklerin bulundu�u iller ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-

Kare tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 
 

Fark�ndal�k Sorular� 
 

Ki-Kare 
 

P 
Ba��ml�l�k 

Katsay�s� (%) 
Fark�ndal�k 

�l/Do�ru cevap veren ki�i 
say�s� 

11. �llerde daha önce polis taraf�ndan yürütülen 
derneklere ili�kin i�lemler, art�k Dernekler �l Müdürlükleri 
taraf�ndan yürütülmektedir. 

13,46 0,009 27,3 
49* Erzurum 46 
49 K�r�kkale 44 
50 Bal�kesir 50 

12. Dernek gelirleri Al�nd� Belgeleri Mal Müdürlüklerinden 
temin edilmek zorundad�r. 9,38 0,052 24,4 

48 Erzurum 32 
48 K�r�kkale 19 
50 Bal�kesir 29 

13. Dernek Genel Kurul sonuçlar� 30 gün içinde 
Valilik/Kaymakaml�klara bildirilmek zorundad�r. 37,45 0,000 44,2 

50 Erzurum 46 
49 K�r�kkale 27 
50 Bal�kesir 49 

14. Hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin dernek ve 
eklentilerine girmesine ve arama yapmas�na imkân 
sa�lanm��t�r. 

13,13 0,011 29,2 
49 Erzurum 31 
48 K�r�kkale 35 
48 Bal�kesir 20 

16. Dernek defterlerinin noterlerin d���nda dernekler 
Müdürlükleri taraf�ndan da tasdik edilmesi 
sa�lanm��t�r. 

37,53 0,000 44,5 
49 Erzurum 44 
48 K�r�kkale 27 
50 Bal�kesir 48 

17. Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini 
düzenleme yetkisi dernek yönetim kuruluna verilmi�tir. 19,29 0,001 30,6 

50 Erzurum 40 
50 K�r�kkale 48 
49 Bal�kesir 43 

26. Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n derneklere, proje 
kar��l���, ayni veya nakdi katk�da bulunmas�na imkân 
sa�lanm��t�r. 

10,05 0,040 25,2 
49 Erzurum 36 
49 K�r�kkale 32 
49 Bal�kesir 32 

30. Derneklere, amaçlar� ile ilgisi bulunan ve kanunlarla 
yasaklanmayan alanlarda platform olu�turma imkân� 
sa�lanm��t�r. 

9,68 0,046 24,6 
49 Erzurum 40 
49 K�r�kkale 36 
49 Bal�kesir 27 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

Ara�t�rma kapsam�ndaki derneklerin bulunduklar� iller ile deneklerin fark�ndal�k düzeyleri aras�ndaki 
ili�kilerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 26 ve 30. sorulara verilen cevaplar�n derneklerin bulundu�u illere göre de�i�ti�i 
görülmü�tür. Tablo 2’deki sekiz soruya ili�kin fark�ndal�k düzeyinin en dü�ük oldu�u ilin K�r�kkale, en yüksek 
oldu�u ilin ise Erzurum oldu�unu söyleyebiliriz. 

 
Tablo: 3 Deneklerin cinsiyeti ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-Kare 

tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 
 

Fark�ndal�k Sorular� 
 

Ki-Kare 
 

P 
Ba��ml�l�k 

Katsay�s� (%) 
Fark�ndal�k 

Cinsiyet/ Do�ru cevap 
veren ki�i say�s� 

17. Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini 
düzenleme yetkisi dernek yönetim kuruluna verilmi�tir. 7,789 0,020 17,3 

121* Erkek 103** 

27 Kad�n  27 

22. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur 
hakk� vb. isimler alt�nda ücret ödenemez. 6,286 0,043 21,0 

121 Erkek 33 

27 Kad�n  4 
26. Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n derneklere, proje 
kar��l���, ayni veya nakdi katk�da bulunmas�na imkân 
sa�lanm��t�r. 

9,171 0,010 20,9 
120 Erkek 76 

26 Kad�n  23 
30. Derneklere, amaçlar� ile ilgisi bulunan ve kanunlarla 
yasaklanmayan alanlarda platform olu�turma imkân� 
sa�lanm��t�r. 

7,081 0,029 19,0 
120 Erkek 79 

26 Kad�n  23 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

Ara�t�rmaya kat�lan deneklerin cinsiyetleri ile fark�ndal�k düzeyleri aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� 
amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 17, 22, 26 ve 30. sorulara 
verilen cevaplar�n deneklerin cinsiyetlerine göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 3’teki dört soruya ili�kin olarak 
22. soru haricinde kad�n deneklerin fark�ndal�k düzeyinin erkeklerden fazla oldu�unu söyleyebiliriz.   
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Tablo: 4 Deneklerin ö�renim durumu ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-
Kare tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 

Fark�ndal�k sorular� Ki-Kare P Ba��ml�l�k 
Katsay�s�(%) 

Fark�ndal�k Ö�renim / Do�ru 
cevap veren ki�i say�s� 

14. Hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin 
dernek ve eklentilerine girmesine ve arama yapmas�na 
imkân sa�lanm��t�r. 

23,60 0,009 36,6 

9* �lkokul 1** 
18 �lk ö�retim 8 
54 Lise 30 
18 Ön lisans 10 
38 Lisans 31 
4 Y.Lisans/Doktr. 3 

15. Dernek i�lemleri basitle�tirilmi�, derneklerin yasal 
i�lemleri ve masraflar� azalt�lm��t�r. Bu i�lemler 
internet üzerinden ve haz�r formlar doldurulmak 
suretiyle yap�labilir hale getirilmi�tir. 

19,38 0,036 36,8 

9 �lkokul 5 
20 �lk ö�retim 14 
54 Lise 49 
19 Ön lisans 16 
39 Lisans 37 
4 Y.Lisans/Doktr. 3 

17. Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini 
düzenleme yetkisi dernek yönetim kuruluna 
verilmi�tir. 

28,25 0,002 42,6 

9 �lkokul 7 
20 �lk ö�retim 18 
54 Lise 51 
19 Ön lisans 16 
39 Lisans 34 
4Y.Lisans/Doktr. 1 

20. Genel kurul toplant�lar�n�n üyelere 
duyurusunun, gazete ilan� ile, yap�lmas� 
zorunludur. 

19,09 0,039 33,5 

9 �lkokul 2 
19 �lk ö�retim 12 
55 Lise 26 
19 Ön lisans 13 
39 Lisans 31 
4 Y.Lisans/Doktr. 3 

22. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyelerine huzur hakk� vb. isimler alt�nda ücret 
ödenemez. 

18,23 0,051 33,9 

9 �lkokul 3 
20 �lk ö�retim 12 
54 Lise 8 
19 Ön lisans 3 
39 Lisans 10 
4 Y.Lisans/Doktr. 1 

23. Dernek i�lemlerindeki eksiklikler sebebiyle 
yönetim kurulu üyelerinin tamam�na ceza 
uygulamas� getirilmi�tir. 

18,32 0,050 33,0 

9 �lkokul 2 
20 �lk ö�retim 7 
54 Lise 27 
19 Ön lisans 11 
37 Lisans 25 
4 Y.Lisans/Doktr. 2 

26. Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n derneklere, proje 
kar��l���, ayni veya nakdi katk�da bulunmas�na 
imkân sa�lanm��t�r. 

25,45 0,050 39,1 

9 �lkokul 2 
20 �lk ö�retim 10 
53 Lise 38 
19 Ön lisans 12 
38 Lisans 31 
4 Y.Lisans/Doktr 3 

28. Derneklerin yaln�zca �çi�leri Bakanl���nca 
denetlenmesinin sa�lanmas� ile denetimde çok 
ba�l�l�k ortadan kald�r�lm��t�r. 

19,31 0,037 33,1 

9 �lkokul 4 
20 �lk ö�retim 13 
53 Lise 43 
19 Ön lisans 13 
38 Lisans 31 
4 Y.Lisans/Doktr 3 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

 
Ö�renim durumu ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare 

analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26 ve 28. sorulara verilen 
cevaplar�n deneklerin ö�renim durumuna ba�l� olarak de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 4’teki sekiz soruya ili�kin 
olarak ö�renim durumunun artmas�na ba�l� olarak fark�ndal�k düzeyinin artt���n� söyleyebiliriz. 

 
Tablo: 5 Deneklerin dernekteki görevleri ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-

Kare tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 
Fark�ndal�k sorular� Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s� (%) 
Fark�ndal�k Görev/Do�ru cevap 
veren ki�i say�s� 

16. Dernek defterlerinin noterlerin d���nda 
dernekler Müdürlükleri taraf�ndan da tasdik 
edilmesi sa�lanm��t�r. 

12,50 0,052 23,6 

79* Yön.Kur.Ba�k. 59** 
28 Yön.Kur.Üye 25 
8 Denetim Kur.Üye 6 
24 Dernek Üyesi 22 

22. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 
huzur hakk� vb. isimler alt�nda ücret ödenemez. 14,71 0,023 29,7 

77 Yön.Kur.Ba�k. 23 
29 Yön.Kur.Üye 6 
8 Denetim Kur.Üye 1 
24 Dernek Üyesi 1 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

 
Dernekteki görev ile fark�ndal�k aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi 

sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 16. ve 22. sorulara verilen cevaplar�n deneklerin dernekteki 
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görevlerine göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 5’deki 22. soruya ili�kin dernek üyelerinin fark�ndal�k düzeyinin 
oldukça dü�ük oldu�unu söyleyebiliriz.  

 
 

Tablo: 6 Deneklerin derne�e üyelik süresi ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-
Kare tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 

 
Fark�ndall�k sorular� Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s�(%) 
Fark�ndal�k 

Üyelik/Do�ru cevap veren 
ki�i say�s� 

14. Hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin dernek 
ve eklentilerine girmesine ve arama yapmas�na imkân 
sa�lanm��t�r. 

15,55 0,049 33,2 

50* (0-5) 31** 
47 (06-10) 30 
11 (11-15) 4 
13 (16-20) 6 
12 (21 ve üzeri) 5 

20. Genel kurul toplant�lar�n�n üyelere duyurusunun, 
gazete ilan� ile, yap�lmas� zorunludur. 18,48 0,018 33,4 

51 (0-5) 36 
48 (06-10) 28 
12 (11-15) 4 
12 (16-20) 8 
12 (21 ve üzeri) 4 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

 
Derne�e üyelik süresi ile fark�ndal�k aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare 

analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 14. ve 20. sorulara verilen cevaplar�n deneklerin 
üyelik süresine göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 6’daki iki soruya ili�kin olarak 0-10 y�l aras� dernek üyesi 
olan deneklerin fark�ndal�k düzeyinin di�erlerine göre biraz daha yüksek oldu�unu söyleyebiliriz. 

 
Tablo: 7 Derneklerin faaliyet alan� ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-Kare 

tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 
 

Fark�ndall�k sorular� 
Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s� (%) 
Fark�ndal�k 

Faaliyet alan�/Do�ru cevap veren ki�i say�s� 

12. Dernek gelirleri 
Al�nd� Belgeleri Mal 
Müdürlüklerinden temin 
edilmek zorundad�r. 

38,13 0,004 44,9 

10* Bireysel özgürlükler, insan haklar� ve savunu 5** 

12 Mesleki dayan��ma 11 

33 Dini hizmetler 17 

10 Dostluk ve hem�erilik 8 

22 E�itim ve ara�t�rma 16 

20 Gençlik, kültür ve spor 8 

7 Çevre ve do�al hayat�n korunmas� 4 

2 Toplumsal hayat ve kalk�nma 1 

26 Sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma 9 

2 Sa�l�k hizmetleri 
0 
 

24. Uluslararas� Çocuk 
Haklar�na Dair Sözle�me 
gere�ince çocuklar�n 
dernek kurabilmesine 
imkân tan�nm��t�r. 

28,62 0,053 39,5 

10 Bireysel özgürlükler, insan haklar� ve savunu 6 

12 Mesleki dayan��ma 9 

32 Dini hizmetler 16 

10 Dostluk ve hem�erilik 7 

23 E�itim ve ara�t�rma 5 

21 Gençlik, kültür ve spor 12 

7 Çevre ve do�al hayat�n korunmas� 3 

2 Toplumsal hayat ve kalk�nma 1 

27 Sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma 8 

2 Sa�l�k hizmetleri 0 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 
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Ara�t�rma kapsam�ndaki derneklerin faaliyet alanlar� ile fark�ndal�k düzeyleri aras�ndaki ili�kilerin 
ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 12. ve 24. 
sorulara verilen cevaplar�n derneklerin faaliyet alan�na göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 7’deki iki soruya  
ili�kin olarak mesleki dayan��ma alan�nda faaliyet gösteren derneklerin fark�ndal�k düzeyi daha yüksekken, 
sa�l�k hizmetleri alan�nda faaliyet gösteren derneklerin fark�ndal�k düzeylerinin daha dü�ük oldu�unu 
söyleyebiliriz. 

 
Tablo: 8 Derneklerin faaliyet y�l� ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-Kare 

tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 
 

Fark�ndall�k sorular� 
Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s� 
(%) 

Fark�ndal�k 
Faaliyet y�l�/Do�ru cevap veren 

ki�i say�s� 

15. Dernek i�lemleri basitle�tirilmi�, derneklerin yasal 
i�lemleri ve masraflar� azalt�lm��t�r. Bu i�lemler 
internet üzerinden ve haz�r formlar doldurulmak 
suretiyle yap�labilir hale getirilmi�tir. 

18,04 0,021 33,7 

62* (0-10) 55** 

46 (11-20) 41 

28 (21-30) 20 

4 (31-40) 3 

4 (41 ve üzeri) 4 

20. Genel kurul toplant�lar�n�n üyelere 
duyurusunun, gazete ilan� ile, yap�lmas� 
zorunludur 

18,56 0,017 33,0 

63 (0-10) 49 

44 (11-20) 21 

28 (21-30) 15 

4 (31-40) 2 

4 (41 ve üzeri) 1 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

 
Ara�t�rma kapsam�ndaki derneklerin faaliyet y�l� ile fark�ndal�k düzeyleri aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� 

amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 14. ve 20. sorulara verilen 
cevaplar�n derneklerin faaliyet süresine göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 8’deki 15. soruya ili�kin olarak faaliyet 
y�l� artt�kça fark�ndal�k düzeyinin artt���n� söyleyebiliriz. 20. soru için ise ayn� �eyi söyleyemeyiz.  

Ara�t�rma kapsam�ndaki derneklerin üye say�lar� ile fark�ndal�k düzeyleri aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� 
amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan sadece 12. ve 17. sorulara verilen 
cevaplar�n derneklerin üye say�s�na göre de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 9’daki iki soruya ili�kin olarak üye say�s� 
fazla olan derneklerin fark�ndal�k düzeylerinin üye say�s� az olan derneklere göre daha yüksek oldu�unu 
söyleyebiliriz.  
 

Tablo: 9 Derneklerin üye say�s� ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya koyan Ki-Kare 
tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 

 
Fark�ndall�k sorular� Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s� (%) 

Fark�ndal�k 
Üye say�s�/Do�ru cevap veren 

ki�i say�s� 

12. Dernek gelirleri Al�nd� Belgeleri Mal 
Müdürlüklerinden temin edilmek zorundad�r. 22,88 0,029 33,6 

21* (20'den az) 6** 

55 (21-50) 34 

33 (51-100) 22 

17 (101-200) 6 

8 (201-300) 5 

3 (301-500) 3 

9 (500'den fazla) 7 

17. Dernek gelirlerini toplama yetki belgesini 
düzenleme yetkisi dernek yönetim kuruluna 
verilmi�tir. 

20,80 0,053 36,1 

21 (20'den az) 15 

55 (21-50) 47 

34 (51-100) 33 

17 (101-200) 16 

9 (201-300) 8 

3 (301-500) 2 

10 (500'den fazla) 10 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 
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Tablo: 10 Derneklerin kamuya yararl� statüsü olmas� ile fark�ndal�k düzeyi aras�ndaki ili�kiyi ortaya 
koyan Ki-Kare tablosu (Erzurum, K�r�kkale ve Bal�kesir illerinin toplam�) 

 
Fark�ndal�k sorular� Ki-Kare P Ba��ml�l�k 

Katsay�s�(%) 

Fark�ndal�k 
Kamuya yararl� 

statüsü/Do�ru cevap veren 
ki�i say�s� 

12. Dernek gelirleri Al�nd� Belgeleri Mal 
Müdürlüklerinden temin edilmek zorundad�r. 14,62 0,001 30,3 

48* Evet 16** 

96 Hay�r 64 

13. Dernek Genel Kurul sonuçlar� 30 gün içinde 
Valilik/Kaymakaml�klara bildirilmek zorundad�r. 60,30 0,049 20,6 

49 Evet 37 

97 Hay�r 83 

14. Hâkim karar� olmadan kolluk kuvvetlerinin 
dernek ve eklentilerine girmesine ve arama yapmas�na 
imkân sa�lanm��t�r. 

10,57 0,005 26,8 

47 Evet 21 

96 Hay�r 

 
 

64 
 
 
 

20. Genel kurul toplant�lar�n�n üyelere 
duyurusunun, gazete ilan� ile, yap�lmas� 
zorunludur 

80,90 0,018 23,1 
47 Evet 21 

98 Hay�r 68 

21. Dernek genel kurul toplant�lar� için hükümet 
komiseri görevlendirilmesi zorunlulu�u devam 
etmektedir. 

79,42 0,019 23,3 47 Evet 27 

98 Hay�r 77 

24. Uluslararas� Çocuk Haklar�na Dair Sözle�me 
gere�ince çocuklar�n dernek kurabilmesine imkân 
tan�nm��t�r. 
 

91,38 0,010 24,0 48 Evet 14 

98 Hay�r 54 

27. Dernek kurucusu olacaklardan adli sicil belgesi 
istenmesi uygulamas� getirilmi�tir. 

18,10 0,000 33,4 49 Evet 13 

96 Hay�r 55 

* Soruya cevap veren denek say�s�, ** Soruya do�ru cevap veren denek say�s�. 

 
Ara�t�rma kapsam�ndaki derneklerin kamuya yararl� statülerinin olmas� ile fark�ndal�k düzeyi 

aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�lmas� amac�yla yap�lan Ki-Kare analizi sonucunda fark�ndal��a ili�kin sorulardan 
sadece 12, 13, 14, 20, 21, 24 ve 27. sorulara verilen cevaplar�n derneklerin kamuya yararl� statüsüne göre 
de�i�ti�i görülmü�tür. Tablo 10’daki yedi soruya ili�kin olarak kamuya yararl� statüsü olan derneklerle bu 
statüye sahip olmayan dernekler aras�nda fark�ndal�k aç�s�ndan önemli bir farkl�l�k olmad���n� söyleyebiliriz. 

 
Sonuç ve Öneriler 
Ara�t�rma sonucunda elde edilen bulgular genel olarak de�erlendirildi�inde, Avrupa Birli�i’ne uyum 

sürecinde, Türkiye’de derneklerle ilgili yap�lan yap�sal ve yasal düzenlemeler kar��s�nda, derneklerin 
fark�ndal�k düzeylerinin orta ve üst seviyelerde oldu�u görülmektedir. Dernek yönetim kurulu ve denetim 
kurulu üyelerine huzur hakk� vb. isimler alt�nda ücret ödenmemesi (22. soru), Uluslararas� Çocuk Haklar�na Dair 
Sözle�me gere�ince çocuklar�n dernek kurabilmesine imkân tan�nmas� (24. soru) ve dernek kurucusu 
olacaklardan adli sicil belgesi istenmemesi (27. soru) sorular�na ili�kin olarak ara�t�rmaya kat�lan dernek 
yetkililerinin fark�ndal�k düzeylerinin dü�ük seviyede oldu�u görülmü�tür. Bununla birlikte ara�t�rma 
kapsam�ndaki derneklerin bulundu�u il, deneklerin cinsiyeti, deneklerin ö�renin durumu, deneklerin dernekteki 
görevi, deneklerin derne�e üyelik süresi, derneklerin faaliyet alanlar�, faaliyet süreleri, üye say�lar� ve kamuya 
yararl� statülerinin olmas� gibi etkenlerin derneklerin fark�ndal�k düzeylerini etkilediklerini söyleyebiliriz. 
Ara�t�rmaya kat�lan deneklerin ya�lar� ve meslekleri ile fark�ndal�k düzeyleri aras�nda herhangi bir ili�ki tespit 
edilememi�tir.  

Bu kapsamda,  Avrupa Birli�i’ne uyum sürecinde, Türkiye’de derneklerle ilgili yap�lan yap�sal ve yasal 
düzenlemeler kar��s�nda, derneklerin fark�ndal�k düzeylerini art�rmak için yap�lmas� gerekenleri �öylece 
özetleyebiliriz: 

� Ülkemizdeki STK’lar�n de�i�ik pozisyonlar�nda görev alabilecek nitelikte insanlar�n yeti�tirilmesi için, 
üniversitelerde STK e�itimi verilen bölümler aç�lmal� ya da ders programlar�na STK’lara yönelik 
dersler konulmal�d�r. 

� Derneklerin yönetim kademelerine yüksek ö�renim görmü� ki�ilerin getirilmesi konusunda gerekli 
çal��malar yap�lmal�d�r. 
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� Dernekler Dairesi Ba�kanl��� ve il dernekler müdürlükleri vas�tas�yla derneklere yap�lan 
düzenlemeler konusunda e�itim verilmelidir. 

� STK’lara yönelik sempozyum, kongre ve panel gibi etkinliklere dernek yöneticilerinin kat�lmalar� 
te�vik edilmelidir. 

� Kamu kurumlar� ile STK’lar aras�nda ortak projeler gerçekle�tirilmesi yoluyla mevzuat�n getirdi�i 
kolayl�klar uygulamal� olarak anla��lmas� sa�lanmal�d�r. 

� Kamu kurumlar�,STK’lar ve Dernekler birimleri aras�nda koordinasyon kurularak Üniversite 
ö�rencilerinin STK’larda da staj yapmalar� sa�lanmal�, bu yolla hem onlar�n tecrübe kazanmalar� 
sa�lanm�� olacak hem de dernek yetkilerinin mevzuat de�i�ikliklerini daha kolay bir �ekilde 
uygulamalar�n�n yolu aç�lm�� olacak. 
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Özet 
Sanayi toplumundan bugüne toplum �artlar�na göre ve toplumla birlikte sürekli bir de�i�ikli�i bünyesinde 
bar�nd�ran ve dinamik bir içeri�e sahip olan sosyal adalet kavram�na ulus-devletin bak��� iktisadi, siyasi 
ve sosyal dönü�ümlere paralel olarak de�i�ikli�e u�ram��t�r. Özellikle 1980’li y�llardan sonra ortaya 
ç�kan neo-liberal dönemle birlikte sosyal adalete yönelik çal��malar kamu, özel sektör ve gönüllü 
kurulu�lar olarak adland�rabilece�imiz sivil toplum  taraf�ndan yerine getirilir olmu�tur. ��te bu noktada 
hay�rsever sivil toplum kurulu�lar�(STK’lar) gelir da��l�m�n� düzenlemek ve f�rsat e�itli�ini sa�lamak 
üzere be�eri sermayeyi harekete geçirmekle ilgili olarak önemli  i�levler  yerine  getirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Sivil toplum, Sosyal adalet, Be�eri sermaye 

 
THE ROLE OF BENEVOLENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN ENSURING 

SOCIAL JUSTICE 
Abstract 
The view of nation-state about the concept of social justice that has held a continuous change in its 
body according to the conditions of society and with society since industry society has changed in 
parallel with economic, political and social transformations. Especially with neo-liberal period that 
existed after 1980s studies about social justice have been fulfilled by public, private sector and civil 
society that we can name voluntary organizations. At this point benevolent non-governmental 
organizations fulfill important functions about stimulating human capital to arrange income distribution 
and provide equality of opportunity.  
Keywords: Neo-liberalism, Civil society, Social justice, Human capital 

 
            Giri� 
            Sivil toplum kavram� kökleri antik Yunan’a kadar dayanmakla birlikte içeri�i zamanla de�i�ikli�e 
u�ram�� ve kendisine farkl� anlamlar yüklenmi�tir.  Ancak sivil toplumu tan�mlarken hemfikir olunan nokta, 
sivil toplumun devletten ba��ms�z, kendi iradesi ile hareket eden bir topluluk oldu�udur. Sivil toplum en genel 
tan�m�yla, ‘’Devlet denetiminin veya bask�s�n�n ula�amad��� veya belirleyici olmad��� alanlarda bireylerin 
devletten izin almadan, sorgulanma korkusu ta��madan ve ekonomik ili�kilerin bask�s�ndan büyük ölçüde 
ba��ms�z hareket ederek tutum belirleyebildikleri, gönüllü ve r�zaya dayal� ili�kilerin ve kurumlar�n 
olu�turulabildi�i bir toplumu ifade etmektedir’’ (Öztürk, 2003: 10). 
           Sivil toplum kurulu�lar� (STK), geldi�imiz noktada hem Bat� toplumlar� için, hem de geli�mekte olan 
toplumlar için demokratik ve politik bir sistemin vazgeçilmezleri olarak kabul edilmektedir (Can, 2007: 92). Bu 
kapsamda, STK’lar�n sosyo-politik amaçlar�ndan birisi de sosyal adalettir. 
 
           Sosyal Adalet Kavram� 
           Sosyal adalet kavram�n�n geli�imi felsefi bir dü�üncenin kendi do�al bir geli�imi de�ildir. Bu kavram 
sanayile�mede ortaya ç�kan kitlelerin fakirli�i, hiçbir mülke sahip olamayan i�çi s�n�f�n�n hayat mücadelesi 
gibi ac� tecrübelerin sonucu olarak ortaya ç�km��, kavram�n geli�im sürecinde ise II. Dünya Sava�� ve 
sonras�nda ortaya ç�kan geni� çapl� sosyal, ekonomik ve siyasi geli�melerin büyük etkisi olmu�tur 
(Topakkaya, 2006:99-100). Sosyal adalet kavram�n�n belli ba�l� iki farkl� tan�m�ndan bahsetmek mümkündür. 
Pozitif hukuk aç�s�ndan sosyal adalet kavram�, demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz bir kural� olan kanunlar 
kar��s�nda herkesin e�itli�i (hem ba�lay�c�l�k, hem de f�rsat e�itli�i anlam�nda) ilkesidir. Sosyolojik aç�dan bu 
kavram, üretim sürecinde ve üretim sonras�nda payla��m�n mümkün oldu�u kadar topluma yay�lmas� ve 
toplum sa�l��� aç�s�ndan sosyal tabakalar aras�nda a��r� farkl�la�man�n önüne geçmek için gerekli önlemlerin 
al�nmas� olarak de�erlendirilebilir. Bu ba�lamda bu kavram�n ekonomi ve politika ile de yak�ndan ilgili oldu�u 
gözden kaç�r�lmamal�d�r (Topakkaya, 2006:97).  
           Bununla birlikte sosyal adalet mutlak bir kavram olmay�p, toplum �artlar�na ba�l� olarak toplumla 
birlikte devaml� olarak de�i�mektedir. Yani sosyal adalet kavram� dinamik bir yap�ya sahiptir. Ayn� zamanda 
sosyal adalet kavram� toplumsal geli�menin bir ürünü ve toplumun de�er yarg�lar� �eklinde ortaya ç�k�� tarz� 
oldu�una göre sosyal adaleti toplumsal geli�meden ayr� ve müstakil olarak dü�ünmek mümkün 
görünmemektedir (Aren, 1963:7). 
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            Sosyal Adaletin Sa�lanmas�nda Devletin de�i�en Rolü 
            Sosyal adaletin sa�lanmas�na yönelik olarak ulus-devletler çe�itli çözüm önerileri ortaya koymaktad�r. 
Bu çözümler dönemin siyasi, iktisadi ve sosyal dönü�ümlerine paralel olarak de�i�ikli�e u�ram��t�r. 17. 
yüzy�ldan itibaren kendini gösteren klasik liberal ö�retide devlet, geli�menin itici gücü olarak görülen 
kapitalist s�n�f�n zenginlik ve refah�n�n art�r�lmas� için serbest piyasan�n önündeki tüm engelleri kald�rarak 
özgürce hareket edebilmelerini sa�lam��t�r. Bu dönemde devletin sosyal adalete yönelik politikalar ortaya 
koymas� anlay��� kabul görmemi�, serbest piyasa sisteminin hem bireysel hem de toplumsal refah� art�raca�� 
iddia edilmi�tir. Bireylerin kendine yeterli olmas�, kendilerinin ve yak�nlar�n�n refah�ndan sorumlu olmas� 
gerekti�i dü�üncesi temel al�nm��t�r. Sosyal yard�mlar konusunda ise, daha çok gönüllü ve geçici yard�m 
anlay��� kabul edilmi�tir. Çal��abilecek güçte olan her bireyin piyasa sisteminin i�leyi� kurallar�n� kabul etmesi 
ve sonuçlar�na da katlanmas� gerekti�i savunulmu�tur. Sadece çal��amayacak güçte, sakat ve yoksul 
olanlara yard�m edilebilece�i ve bunun da geçici ve zorunluluk sonucu oldu�u dü�üncesi hakim anlay�� 
olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Çal��anlar�n sosyal güvenliklerinin sa�lanmas�n�n ve mesleki veya toplumsal 
risklerin yaratt��� sorunlar�n a��lmas�n�n bireylerin kendi tasarruflar� ya da mesleki dayan��ma örgütlerinin 
destek vermesiyle çözümlenmesi anlay��� hakim olmu�tur. Bu süreçlerde devletin do�rudan bir rol oynamas� 
kabul görmemi�tir (Gül, 2006: 143-144). 
            Klasik refah politikalar� 1929 Büyük Ekonomik Buhran�na kadar devam etmi� bu dönemden sonra 
sosyal refah devleti egemen olmu�tur. Sosyal refah devletinin temel özelli�i, toplumsal güçler (devlet, 
sermaye, örgütlü emek) aras�nda uzla�� temeline dayanmas� ve iktisadi ya�ama do�rudan giri�imci ya da 
düzenleyici olarak devlet müdahalesini gerekli görmesidir. Bu dönemde devlet, klasik hizmetleri ve bireylerin 
do�al haklar�n� sa�laman�n ötesinde, onlar� sosyal risklere kar�� koruma ve asgari bir ya�am standard�n� 
garantiye alma görevini de üstlenmi�tir (Sezen, 1999: 42-43). 
           Sosyal refah devleti döneminde sosyal yard�mlar ile ilgili olarak devlet, s�n�rlar� içinde ya�ayan her 
kesime oldukça geni� bir tabanda hizmet sunmu�tur. Bu kapsamda devletin yoksullara ve bak�ma muhtaç 
olanlara yönelik yard�mlar� do�rudan yürütmesi, devletin serbest piyasan�n ürünü olan gelir da��l�m�ndaki 
e�itsizlikleri, adaletli bir gelir da��l�m�na göre vergilendirmesi ve sosyal sigortac�l�k sistemini tüm vatanda�lara 
sunarak risklere kar�� korumas�, devletin kad�nlar, az�nl�klar, göçmenler gibi toplumda dezavantajl� durumda 
olanlara yönelik pozitif ayr�mc�l�k programlar� geli�tirip uygulamas� dönemin sosyal yard�m politikalar� olarak  
kar��m�za ç�kmaktad�r (Gül, 2006:150). 
           1973 Petrol Krizi sonras�nda sosyal refah devlet anlay���n�n yerini neo-liberal politikalar alm��t�r. Bu 
dönemde devletin sosyal yard�mlar konusundaki kapsay�c� i�levi büyük ölçüde terk edilmi� onun yerine  
kamu, özel sektör ve STK’lardan olu�an üçlü sacaya�� ile yürütülen daha çok  hay�rsever ve gönüllü�ün 
sosyal adaletin sa�lanmas�nda önemli roller üstlendi�i yeni bir dönem ortaya ç�km��t�r. 
 
           Sosyal Adaletin Sa�lanmas�nda Sivil Toplumun Rolü 
           Özellikle 1980’li y�llardan sonra STK’lar�n; e�itim, sa�l�k ve sosyal yard�m alanlar�nda daha fazla yer 
almaya ba�lad�klar� görülmektedir. Bu dönemde neo-liberal politikalar�n gere�i olarak kamunun sosyal 
politikaya ay�rd��� finansman�n azalmas�, göreceli olarak yoksullu�un artmas�, temel e�itim ve sa�l�k 
hizmetlerinin boyut de�i�tirmesi ve pek çok ülkede artan sosyal güvenlik aç�klar�yla beraber sosyal güvenlik 
sisteminin revize edilmesi bir anlamda STK’lar�n daha fazla rol üstlenmesinde belirleyici olan etkenler olarak 
gösterilebilir. Ayn� zamanda sivil toplumun bu denli öne ç�k���nda Michael Edwards, neo-liberal dönemde sivil 
toplumun  ‘’sorun çözücü’’ bir alan olarak görülmesinin etkili oldu�unu vurgulamaktad�r (Can, 2007:93). 
           STK’lar, gönüllü�ü esas alarak hay�rsever faaliyetlerle sosyal adaleti sa�lamay� sosyo-politik 
amaçlar�ndan birisi olarak görmektedir. Bu anlamda sosyal adaleti gerçekle�tirmeye yönelik hay�rseverlik, 
katk�lar ve ba���lar�n sosyo-ekonomik ve politik anlamda dezavantajl� gruplara f�rsat e�itli�i sa�layabilmek 
ad�na faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönlendirilmesidir. 
           Sosyal adaleti gerçekle�tirmeye yönelik faaliyet gösteren hay�rsever STK’lar,  f�rsat e�itli�i ve gelir 
da��l�m� sorunlar�n�n temel nedenlerine yönelerek palyatif yada geçici çözümler yerine sorunlara kal�c� 
çözümler getirmeyi amaçlamaktad�r. Kal�c� çözümü, STK’lar kaynaklar�, esneklikleri, liderlikleri, belirli s�n�rlar� 
zorlama, ortak eylemleri harekete geçirme potansiyelini kullanmak suretiyle gerçekle�mektedirler. 
           Sivil toplumun sosyal adalete yönelik çal��malar�n�n ön plana ç�k���nda neo-liberal dönemin sivil 
toplumu aktör olarak daha fazla öne ç�kar���, ekonomik ve sosyal sorunlar�n çözümünde dezavantajl� 
gruplara daha kolay ula�malar�, kamu kurumlar�na göre daha az bürokratik yap�ya sahip olu�lar� ve 
hay�rseverlik ve gönüllülük esas oldu�u için yolsuzluktan uzak olu�lar� etkili olmu�tur. 
           Ancak, hay�rsever STK’lar�n sosyal adalete yönelik faaliyetlerine ele�tiriler de yok de�ildir. STK’lar�n 
neo-liberal politikalara kar�� olu�abilecek sosyo-politik hareketlerin önlenmesine yönelik çal��t�klar� ve 
bireyleri liberal pazar sistemi ile bütünle�tirmeye yönelik faaliyet gösterdikleri iddia edilmektedir (Zabc�, 
2004:329). 
            Bu konuda yap�lan genel ele�tirilerden biri de gönüllülük esas�yla hareket eden sivil toplumun ön 
plana ç�k���nda sosyal refah devletinin girdi�i kriz ile kamunun sosyal adalete dönük yap�lan harcamalar�n�n 
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azalt�lmas� ile birlikte özellikle yoksullu�un adeta do�al afet gibi görülerek yoksullukla mücadelenin 
ki�ile�tirilmesi ve yoksullu�un bireyin giri�imcilik yetene�indeki zaafa ba�lanmas� yakla��m�n�n geçerli oldu�u 
iddia edilmektedir. 
            STK’lar�n sosyal adalete yönelik çal��malar�nda gelir da��l�m�na müdahale etmek temel amaç olarak 
kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu anlamda gelir da��l�m�n� düzenlemenin yolu sosyal, ekonomik ve siyasi olarak   
dezavantajl� gruplara do�rudan ya da dolayl� olarak müdahale etmekten geçmektedir. Gelir da��l�m�n� 
düzenlemek için ise be�eri sermayeyi harekete geçirmek gereklidir. Bu kapsamda Kuznets e�itim düzeyinin 
art�r�lmas�n�n daha adil bir ki�isel gelir da��l�m�n�n sa�lanmas�nda etkili oldu�unu ifade etmektedir. Yine  
neoklasik görü� de emek gücündeki ortalama e�itimin artmas� daha az gelir farkl�l���n�n olu�mas�nda etkili 
olaca��n� ifade etmektedir (Yumu�ak ve Bilen, 2000:82-83). 
            Be�eri sermaye yat�r�mlar� olarak tan�mlanan e�itim, sa�l�k ve mesleki göç harcamalar� dolays�z ve 
dolayl� yollarla gelir da��l�m�n� etkilemektedir. Bu etkinin yönü ve �iddeti, içinde bulunulan �artlara ba�l� 
olarak geli�mektedir. Ülkenin geli�mi�lik düzeyi, piyasa ekonomisinin egemenli�i, genel e�itim seviyesi ve 
e�itim düzeylerinin da��l�m� gibi bir çok faktör be�eri sermaye yat�r�mlar�n�n gelir da��l�m�n� olumlu veya 
olumsuz etkilemesine neden olmaktad�r (Yumu�ak ve Bilen, 2000:85).  
            Daha fazla be�eri sermaye yat�r�m� yapmak ise sosyal sermaye miktar�ndaki art�� ile yak�ndan 
ilgilidir. Bir anlamda sosyal sermaye birikiminin miktar� artt�kça bu yönde yap�lacak sosyal harcamalar�nda 
do�al olarak art�� göstermesi beklenmelidir. 
            Be�eri sermaye yat�r�mlar� ile kastedilen bireyin kendini gerçekle�tirmesini sa�lamak ve bireyin bu 
yolla giri�imcilik potansiyelini ortaya ç�karmakt�r. Hay�rsever STK’lar i�te bu noktada giri�imcili�i bireyin tüm 
davran��lar�n� yönlendirmesi gereken temel bir haslet olarak yayg�nla�t�r�lmaya çal��maktad�r. Giri�imci birey 
kendi hayat� üzerinde giri�imde bulunarak ya�am kalitesini art�rmaya çal��an aktif, sorumlu, rasyonel tercih 
sahibi bireydir. Birey böylece tüketici ve mü�teri kimli�inin yan� s�ra, i� ya�am�nda ba�ar�l�, toplumsal risklere 
kar�� kendini haz�rlayan, kendisinin ve ailesinin kaderinden sorumlu kimli�iyle de öne ç�kar�lmaktad�r 
(Özkazanç, 2005: 5). 
            Sonuç olarak neo-liberal politikalar�n geçerli oldu�u bu dönemde sosyal adaleti sa�lamak üzere sivil 
toplumun kaydade�er bir i�levi olmas�na kar��n sosyal adaleti sa�lamada tek ba�lar�na yeterli olmad�klar� 
aç�kt�r. Bu dönemde sosyal adaleti sa�lamada di�er sacayaklar� olan kamu ve özel sektörün de üzerine 
dü�en görevleri yerine getirmeleri kal�c� ve kapsaml� çözüm elde edilebilmesi için hayati önem ta��maktad�r. 
Özellikle kamunun sosyal harcamalara ay�raca�� bütçe ve onun ötesinde yapt�r�m kabiliyeti olan elindeki 
kamu gücüyle ile ekonomik, siyasi ve sosyal aç�dan dezavantajl� kesimlere f�rsat e�itli�ini sa�lama ve gelir 
da��l�m�n� düzenleme ad�na üzerine dü�en görevi mutlaka yerine getirmelidir. 
 
           Sonuç 
           Tarihsel kökleri insanl�k tarihi ile e�de�er olmas�na ra�men sanayi toplumu ile tolere edilebilir 
seviyenin üzerine ç�kan sosyal adaletsizli�i gidermeye yönelik olarak geçmi�ten günümüze farkl� yakla��mlar 
sergilenmi�tir. Özellikle 1980 sonras� dönemde egemen olan neo-liberal politikalar sosyal adalete dönük 
çal��malarda kamunun yan�na özel sektör ve sivil toplumunda aktör olarak kat�l�m�n� beraberinde getirmi�tir. 
           Bu u�urda hay�rsever STK’lar�n yapt�klar� çal��malar sosyal sermaye birikimine ba�l� olarak bireysel 
giri�imcili�i öne alan, be�eri sermayeyi geli�tirmeye yönelik çal��malarla gelir da��l�m�n� düzenlemeyi amaç 
edinen ve toplumda  sosyal, ekonomik ve siyasi olarak dezavantajl� gruplara f�rsat e�itli�i sa�lamak üzere 
odaklanan çal��malardan olu�maktad�r. 
           Hay�rsever STK’lar�n�n sosyal adaletin sa�lanmas�nda daha etkili olmalar� için al�nabilecek çe�itli 
önlemler bulunmaktad�r. Bunlar; 
- Hay�rsever STK’lar�n�n  çal��ma istekleri, katk� ve ba���lar ile destekleri söz konusu olsa da sosyal 
yard�m ile ilgili çal��malar  teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu yüzden STK’lar  faaliyetlerini yerine 
getirirken mutlaka profesyonel destek almal�d�r. 
- Hay�rsever STK’lar yürüttükleri faaliyetler itibariyle s�n�rl� bir etki yaratmaktad�r. Sosyal sermaye 
birikimi ne kadar üst düzeyde olursa olsun mutlak olarak kapsaml� olarak yürütülen projelerde kamu 
deste�inin sa�lanmas� yoluna gidilmelidir. Kamunun sosyal harcamalara ay�rd��� bütçe s�n�rl� olsa da 
elindeki kamu gücü ile daha fazla fayda maksimize edilebilecektir. 
- Hay�rsever STK’lar olu�turacaklar� kamuoyu ile kamu kurulu�lar�n� sosyal adalete yönelik daha fazla 
inisiyasif almaya zorlamal�d�r. Özellikle be�eri sermaye yat�r�mlar� ile kendini gerçekle�tiren bireyin, yap�lacak 
yard�m bireysel olsa dahi sonucun çarpan etkisi ile birlikte daha geni� tabanda olaca�� gözden 
kaç�r�lmamal�d�r. 
- Hay�rsever STK’lar�n�n mali yükünü üstlenen birey ve gruplar�n elindeki sosyal sermaye birikimini 
sosyal adalete yönelik olarak daha fazla kullanmalar�n� temin etmek üzere  kamunun  getirece�i mali ve 
vergisel te�vikler  ile özendirici olmas�  gereklidir. 
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- Hay�rsever STK’lar�n�n bu yöndeki çal��malar�nda düzensizlik ve karma�aya sebebiyet vermemek 
için belirlenecek ilke ve kurallar do�rultusunda çal��malar�n�  yürütmesi gerekmektedir. 
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Giri�: 
Afrika ortalama bir Türk için açl�k, sava� ve çaresizli�in kol gezdi�i, ama çok uzaklarda oldu�u için 

birazda kayg�s�zl�kla izledi�imiz bir k�tad�r. 1990’l� y�llar�n sonuna geldi�imizde Afrika birden Türkiye’nin ilgi 
alan� içine girdi. 1998 y�l�nda hükümetçe “Afrika Aç�l�m Eylem Plan�” kabul ediliyordu.  Bu plan gere�i 
Afrika’ya yönelik siyasi ve ticari çal��malar h�z kazanmaya ba�lad�. Bunu takiben D�� Ticaret 
Müste�arl���m�zca, 2003 y�l� ba��nda, “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik �li�kilerin Geli�tirilmesi Stratejisi” kabul 
edildi. 2005 y�l�n�n “Afrika Y�l�” ilan edilmesiyle de, kar��l�kl� üst düzey ziyaretler daha s�k olarak 
gerçekle�tirilmeye ba�land�. 
 Türkiye’nin Afrika ya artan bu yo�un ilgisine Türk sivil toplum kurulu�lar� da kay�ts�z kalmad�. Sa�l�k 
alan�nda çal��an STK’lar da k�sa sürede Afrika ülkelerine yönelik faaliyetler göstermeye ba�lad�lar. Bu 
faaliyetler daha çok gönüllü doktorlar�n de�i�ik Afrika ülkelerinde k�sa süreli ziyaretlerle gerçekle�tirdikleri 
sa�l�k taramalar� �eklinde oldu. Gönüllü ba�layan bu çal��malara zamanla Türk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi 
Ba�kanl��� (T�KA) ve Sa�l�k Bakanl��� da gerekli deste�i vererek bu tür faaliyetlerin ivme kazanmas�n� 
sa�lad�. 
Bu makalede, Türkiye-Afrika ili�kilerinin tarihi arka plan� da göz önüne al�narak, Afrika’ya yönelik Türk d�� 
politikas�n�n geli�imi ve bu politikan�n gönüllü destekçisi olarak de�i�ik Afrika ülkelerine yönelik sa�l�k 
alan�nda faaliyetler gerçekle�tiren Türk sivil toplum kurulu�lar�n�n çal��malar� incelenecektir. Ba�lang�çta 
STK’lar�n tamamen kendi imkanlar�yla yürütülen bu sa�l�k taramalar�n�n son dönemde devletin de deste�ini 
almas�,  T�KA ve Sa�l�k Bakanl���’n�n katk�lar�yla daha da etkin bir konuma gelmesi dolay�s� ile bu 
çal��malar�n Türk d�� politikas� ve Afrika ülkelerindeki Türkiye imaj�na katk�s� da ele al�nacakt�r. 
        

Tarihte Osmanl�-Afrika �li�kileri ve Kar��l�kl� Yard�mlar 
Afrika ülkeleriyle Türkler ars�ndaki ili�kiler Osmanl� Devleti öncesine, M�s�r Memluklular� dönemine 

kadar gider. 1324 y�l�nda Hacca giderken M�s�r’a da u�rayan Mali Sultan� Kankan Musa burada büyük iltifatla 
kar��lanm��t�r. Hac dönü�ü ise ordusunu e�itmek üzere Memlük Sultan�ndan Türk askerleri alarak ülkesine 
dönmü�tür. Osmanl� Devleti taraf�ndan 1517 y�l�nda M�s�r’�n al�n���, ard�ndan 1551de Trablus’un al�n��� 
sonras� Afrika ile ili�kiler geli�erek artar. Libya’n�n Güneyinden Orta Afrika’ya kadar çok büyük bir sultanl�k 
kurmu� olan Bornu Sultan�n�n Kanuni Sultan Süleyman’a elçi göndermesi, Kanuni taraf�ndan büyük 
memnuniyetle kar��lanm�� ve bu sultanl��a yard�m yap�lm��t�r. Osmanl� Devleti ile Do�u Afrika k�y�lar�ndaki 
Kenya, Somali, Cibuti, Eritre, Etiyopya ve Sudan’da bulunan yerel sultanl�klarla 16. Yy.dan 20. Yy’a kadar 
kimi zaman kesintilerle de olsa devam etti. Afrika boynuzunda bulunan Etiyopya, Eritre, Cibuti ve Somali 
bölgeleriyle ili�kiler Yemen üzerinden yürütüldü. Portekiz i�gali alt�ndaki Kenya ve di�er bölgelerin yard�m 
taleplerine Yemen eyaleti üzerinden cevap veriyordu. Emir Ali Bey komutas�ndaki Osmanl� donanmas� 1585 
y�l�nda bölgenin en önemli liman� olan Mombasa’y� Portekizlilerden ald�. Ancak liman 1589 y�l�nda 
Portekizlilerce yeniden ele geçirildi.12  

1862 y�l�nda,  Güney Afrika’da Capetown �ehrinde ya�ayan Hintli ve Endonezyal� Müslümanlar�n 
Osmanl� Sultan�ndan kendi aralar�ndaki ihtilaflar� çözmek amac�yla bir alim istemeleri Afrika Osmanl� 
ili�kilerine farkl� bir boyut katm��t�r. �stanbul’da medrese hocas� iken Güney Afrika’n�n Capetown �ehrine 
gönderilen Ebubekir Efendi, oradaki Müslümanlar ars�nda Osmanl� �slam anlay��� yaym��, k�sa zamanda 
Sultan�n sayg�nl���n� bölgede artt�rmay� ba�arm��, hatta Sultan�n do�um günü mutat olarak Müslümanlar 
aras�nda kutlan�r hale gelmi�tir. Ebubekir Efendi’nin mezar� hala Güney Afrika’dad�r. Ve torunlar� da 
bilinmektedir.13 

19. yy.’da Zengibar Sultanl��� (bugünkü  Zanzibar adas�ndayd�) ile Osmanl� Devleti aras�nda çok iyi 
ili�kilerin kuruldu�unu, hatta Zangibar Sultan� Seyyid Ali’nin 1902 y�l�nda �stanbul’a gelerek, sultan 2. 
Abdülhamit taraf�ndan a��rland���n� görüyoruz. �stanbul’dan Paris’e geçen Sultan Seyyit Ali, Paris’te vefat 
edince, Osmanl� Elçili�inin çabalar�yla Paris’teki Osmanl� mezarl���na defnedilir.14 

19. yy. ba�lar�nda Sudan’da bulunan Func Sultanl��� ve M�s�r Valisi Mehmet Ali Pa�a aras�ndaki 
münasebetler, daha sonra bu bölgenin M�s�r’a ba�l� bir valilik haline getirilmesiyle devam etti. 

                                                 
12 Doç. Dr. Ahmet Kavas, “Tarihi Süreçte Sahra Alt� Afrika: Osmanli-Afrika �li�kileri ve Sömürgecilik,” Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet 
Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007, sh. 77. 
13 Ahmet Uçar, Güney Afrika’da Osmanl�lar: 140 y�ll�k Miras, Tez yay. 2000. 
14 Doç. Dr. Ahmet Kavas, “Tarihi Süreçte Sahra Alt� Afrika: Osmanli-Afrika �li�kileri ve Sömürgecilik,” Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet 
Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007, sh. 78. 
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Madagaskar adas�nda ya�ayan Müslümanlar�n son dönemde Osmanl� Devleti’ne ba�l�l�klar�n� 
sunmalar�, hatta aralar�nda yard�m toplayarak Osmanl�ya göndermeleri de Osmanl�-Afrika ili�kileri aç�s�ndan 
önemli bir olayd�r. Osmanl�  Devleti’nin Afrika ülkeleri ile ili�kilerinde sömürü de�il, insani boyut öne ç�km��t�. 
Bunun kar��l��� olarak, Afrika Müslümanlar� Osmanl� Devletine 93 Harbi ve 1. Dünya Sava�� gibi zor 
dönemlerinde maddi yard�m toplay�p göndermekle mukabele etmi�lerdir. 1922’de Osmanl� Devleti tarih 
sahnesinden çekilirken arkas�nda çok olumlu bir imaj b�rak�yordu.15 

 
Bir Dönüm Noktas� Olarak “Afrika'ya Aç�l�m Eylem Plan�”  
1998 y�l�nda aç�klanan “Afrika’ya Aç�l�m Eylem Plan�” Türkiye’nin Afrika politikas�nda bir dönüm 

noktas� olmu�tur. “Eylem Plan�  Afrika ülkeleriyle kar��l�kl� üst düzey ziyaretlerin gerçekle�tirilmesini, 
uluslararas� ve bölgesel kurullar nezdinde de Afrika ülkeleriyle temaslar�n artt�r�lmas�n�, insani yard�mlar�n 
gerçekle�tirilmesini, Türkiye’nin k�tadaki diplomatik temsilciliklerinin say�s�n�n artt�r�lmas�n�, ekonomik, teknik, 
bilimsel i�birli�i ve ticaret anla�malar�n�n imzalanmas�n� ve Türkiye’nin her alanda Afrika k�tas� ile 
yak�nla�mas�n� amaçlam��t�r.”16 

 Takip eden y�llar içinde ticaret hacminde belirli bir art�� ya�ansa da, eylem plan�n�n ticari yan� zay�f 
kalm��, siyasi yönünün ise içi doldurulamam��t�r. “Afrika’ya Aç�l�m Eylem Plan�’’n�n ba�lat�ld��� 1998’de, 
ülkemizin Sahra’n�n güneyindeki Afrika ülkeleriyle d�� ticaret hacmi 580 milyon dolar seviyesinde iken 2009 
sonu itibar�yla 5 milyar dolara yükselmi�tir.17 

Türkiye’nin Afrika Aç�l�m�’n�n bir ba�ka aya�� ise teknik ve kalk�nma yard�m� alan�nda olmu�tur. 
Ülkemizin resmi kalk�nma yard�m� kurulu�u olan Türk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi Ba�kanl��� (T�KA), 
Etiyopya  (2005), Sudan (2006) ve Senegal’de (2007) ofisler açarak, sadece bulunduklar� ülkelerde de�il, 
çevre ülkelere teknik ve kalk�nma yard�m� deste�i vermektedir. T�KA, �imdiye kadar 40’�n üzerinde Afrika 
ülkesinde çok say�da proje gerçekle�tirmi�tir. T�KA' n�n Afrika'da yürüttü�ü ve yürütmekte oldu�u proje ve 
faaliyetler; sosyal altyap�lar�n geli�tirilmesi, kültürel i�birli�i ve ileti�imin geli�tirilmesi gibi alanlarla, insani 
yard�m projelerini kapsamaktad�r.18 

K�z�lay ve Sa�l�k Bakanl���’n�n da özellikle Sudan’da kurduklar� hastaneler ve da��tt�klar� insani 
yard�mlar önemli boyutlardad�r. 

Türkiye 2. Dünya Sava�� sonras�nda yeni ba��ms�z olan ülkeleri tan�m��sa da Cezayir ba��ms�zl���na 
kar�� BM Genel Kurulu’nda çekimser oy kullanarak temkinli bir tav�r sergilemi�tir. Sahra Alt� Afrika’da ise, 
Türkiye ilk diplomatik temsilcili�ini 1956 y�l�nda Nijerya’n�n o zamanki ba�kenti Lagos’ta açm��t�r. 19  

Ba�bakan R. Tayyip Erdo�an, 60. Hükümet Eylem Plan�’n� kamuoyuna duyururken yapt��� 
aç�klamada Afrika ülkelerinde Türkiye'nin �u anda 12 büyükelçili�i oldu�unu, 2008’de Afrika'da 10 tane yeni 
büyükelçilik açmay� hedeflediklerini belirterek, Afrika'yla ili�kileri zenginle�tirmek suretiyle oralarla 
münasebetleri geli�tirmeyi hedeflediklerini aç�klam��t�r.20 Bu dönemde Türkiye’nin Afrika’da 12 
büyükelçili�inin yan� s�ra, 20 de fahri konsoloslu�u vard�. Takip eden dönemlerde, Afrika’da aç�lmas� 
hedeflenen elçilik say�s� 10’dan 15’e ç�kar�lm��t�r. 

Türkiye’nin Afrika Aç�l�m�, 2005 y�l�  “Afrika Y�l�” ilan edilmesi ile devam etmi�tir. Bu çerçevede ili�kiler 
kar��l�kl� üst düzey ziyaretler, yeni ekonomik ve ticari antla�malar ve kar��l�kl� ticari heyet ziyaretleri 
arac�l���yla geli�tirilmeye çal���ld�. 2005 y�l�nda ili�kilerde birçok boyutta ilerleme kaydedilmi�tir.  Ba�bakan 
Recep Tayyip Erdo�an 2005’te Etiyopya ve Güney Afrika’y� ziyaret ederek ekvator çizgisin alt�na inen ilk 
Türk Ba�bakan� oldu.21 

2006 y�l�nda Diyanet ��leri  Ba�kanl��� Afrika ülkelerindeki dini liderleri bir araya getirdi. Bu toplant�da 
al�nan kararlar gere�i, 20 kadar Afrika ülkesinden çok say�da ö�renci Diyanet ��leri Ba�kanl��� ve Milli E�itim 
Bakanl��� i�birli�inde e�itim görmek amac�yla ülkemize geldi. 2006 y�l�ndan ba�layarak, kurban ba���lar�n�n 
bir k�sm� Afrika ülkelerine yönlendirildi.22 

 
Afrika Birli�i’ne Gözlemci Üyelik: 
2. Dünya Sava��’n�n ard�ndan Afrika ülkeleri de teker teker ba��ms�zl�klar�n� kazand�. Habe�istan 

�mparatoru Haile Sclasiye'nin çabalar� sonucunda 22–25 May�s 1963'te Etiyopya’n�n ba�kenti Addis 
Ababa'da bir araya gelen otuz iki ba��ms�z Afrika ülkesi Afrika Birli�i’ni kurdu. Örgütün temel prensipleri 
aras�nda üye devletlerin e�itli�i, ülkelerin iç i�lerine kar��mama, toprak bütünlü�üne sayg�, Afrika k�tas�nda 
bulunan bütün ba��ms�z ve egemen devletlerin örgüte üye olma hakk�, üye ülkelerin kendi içlerinde veya 
kom�ular�yla ya�ad�klar� s�k�nt�lar� bar�� yoluyla çözmek gibi konular s�ralanmakta. Ayr�ca Afrika Birli�i, Afrika 
k�tas�n� bloklar politikas�n�n d���nda tutmaya da gayret gösterdi. Afrika Birli�i kurulu�undan itibaren 
                                                 
15  Doç. Dr. Ahmet Kavas, “Tarihi Süreçte Sahra Alt� Afrika: Osmanli-Afrika �li�kileri ve Sömürgecilik,” Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet 
Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007, sh. 84 
16 Türkiye-Afrika STK Forumu �stanbul Deklerasyonu,  http://www.tasamafrika.org/tr/arsiv/makaleler/251-tuerkiyenin-afrika-aclm-ve-tuerkiye-
afrika-birlii-zirvesi.html Eri�im tarihi: 27.09.2010 
17 “Afrika aç�l�m eylem plan�”, Star Gazetesi, 14 Mart 2010.sh. 6. 
18 Detaylar için bak: www.tika.gov.tr 
19 Mehmet Özkan, Turkey Discovers Africa, Implications and Prospects, Policy Brief, SETA, Eylül 2008, No: 22, sh. 3. 
20 “60. Hükümet Eylem Plan� aç�kland�”, Yeni �afak, 10 Ocak 2008, sh.1. 
21 D��i�leri Bakanl��� Resmi Sitesi: “Türkiye- Afrika �li�kileri”  http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa Eri�im tarihi 25.09.2010 
22 M. Sait Yaz�c�o�lu, “Afrika Birli�i ve Geli�en �li�kiler”, Türkiye-Afrika Birli�i, ed. Fatma Günce Kanl�, Tasam yay. �stanbul, 2008, sh.13 
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Ba�lant�s�zlar Grubu içinde yer ald�. So�uk Sava�’�n biti�i ile Ba�lant�s�zlar hareketi önemini gittikçe 
kaybederken, Afrika Birli�i uluslararas� camiada daha da etkili olmaya ba�lad�.  

Afrika’da ya�anan ihtilaf ve çat��malar� önlemek için gereken durumlarda bar�� gücü göndermek ve 
müdahalede bulunmak da Birli�in görevleri aras�ndad�r. Afrika Birli�i 21. yüzy�lda uluslararas� sistem içinde 
yerini sa�lamla�t�rmaya çal��maktad�r. Birli�in ABD, Türkiye, Çin gibi ülkelerin yan�s�ra AB, BM gibi 
uluslararas� kurulu�lar ile de ili�kilerini geli�tirmeye çal��t���n� görüyoruz.23 

Türkiye, 12 Nisan 2005 tarihinde Afrika Birli�i’nde (AfB) gözlemci ülke statüsünü kazanm��, hemen 
ard�ndan da 5 May�s 2005 tarihinde Addis Ababa Büyükelçili�imizin AfB nezdinde akreditasyonu 
gerçekle�tirilmi�tir. Ocak 2008’de Addis Ababa’da yap�lan 10’uncu AfB Zirvesi’nde al�nan kararda, 
Türkiye’nin AfB’nin stratejik ortaklar�ndan biri oldu�u teyit edilmi�tir.24 

Bunu takiben, Türkiye`nin Afrika Kalk�nma Bankas� ve Afrika Kalk�nma Fonu üyeli�i, 14-15 May�s 
2008`de Mozambik`te düzenlenen Guvernörler Toplant�s�nda onaylanm��t�r. 

Yeri gelmi�ken, Türkiye-Afrika Birli�i ili�kilerinin bugünkü durumuna gelmesinde katk�s� büyük olan 
bir Afrikal� devlet adam�n�, Mali Cumhuriyeti Eski Devlet Ba�kan� Alpha Oumar Konare’yi de zikretmek 
gerekiyor. Konare’nin katk�lar�n� ülkemizin say�l� Afrika uzmanlar�ndan Ahmet Kavas’tan okuyal�m: “ 1990’l� 
y�llarda iki dönem Mali Cumhuriyeti Devlet Ba�kanl���, 2000’li y�llarda ise Afrika Birli�i Komisyonu Ba�kanl��� 
yapan Alpha Oumar Konare Türkiye’nin dünya siyasetinde artan de�erini ilk fark eden devlet 
adamlar�ndand�r. Sovyet nüfuzunun devam etti�i dönemde Var�ova’da tarih doktoras�n� tamamlayan Konare 
Avrupa Birli�i (AB) ve ABD’yi yak�ndan tan�d��� gibi Asya konusunda da birikim sahibidir. Afrika Birli�i 
Te�kilat�’n�n 1963’teki kurulu�undan 2005’e kadar geçen 42 y�l boyunca Türkiye ile üst derecede resmi 
ziyaret gerçekle�medi. 2005’te D��i�leri Bakan� Abdullah Gül’ün daveti üzerine Konare Türkiye’yi ziyaret etti. 
Bir as�r önce kapanan kap�lar� aralad�. Yapt��� bu ziyaretle Afrikal� devlet adamlar�n�n gündemine Türkiye’yi 
ta��d�, 2007 Ocak ay�nda Ba�bakan Erdo�an’� da Etiyopya’n�n ba�kenti Addis Abeba’daki Afrika Birli�i 
Zirvesi’ne davet edip k�tan�n en üst yöneticilerine hitap ettirdi. 25  

Sahra Alt� ülkeleriyle ili�kilerimizin güçlendirilmesi ve bölgeye yönelik hedeflerimiz bak�m�ndan bu 
ülkelerdeki mevcut temsilciliklerimizin say�s�n�n art�r�lmas�na karar verilmi� ve daha önce 10 olarak ilan 
edilen Afrika’da yeni aç�lacak Büyükelçilik say�s� 15’e ç�kar�larak, bunlara ilaveten bir de Ba�konsolosluk 
aç�lmas�na Bakanlar Kurulu 13 Ekim 2008 ve 11 Temmuz 2009 tarihli toplant�lar�nda karar verilmi�tir. Bu 
çerçevede Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçili�imiz 18 May�s 2009, Abidjan (Fildi�i Sahili) Büyükelçili�imiz 
15 Kas�m 2009, Yaounde (Kamerun) Büyükelçili�imiz 15 Ocak 2010, Akra (Gana) ve Bamako (Mali) 
Büyükelçiliklerimiz 1 �ubat 2010, Kampala (Uganda) Büyükelçili�imiz 1 Mart 2010, Luanda (Angola) 
Büyükelçili�imiz 2 Nisan 2010 ve Antanavarino (Madagaskar) Büyükelçili�imiz 21 Nisan 2010 tarihinde 
faaliyete geçmi� olup, halen Afrika’da 20, Sahra Alt�’nda ise 15 Büyükelçili�imiz mevcuttur. Öye yandan bu 
dönemde, Etiyopya, Senegal ve Somali de Ankara’da Büyükelçiliklerini açm��lard�r.26 

 
Ekonomik �li�kiler: 
Türkiye’nin ekonomik alandaki Afrika aç�l�m� 2003 y�l� ba��nda, Türkiye D�� Ticaret Müste�arl��� 

taraf�ndan “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik �li�kilerin Geli�tirilmesi Stratejisi”nin haz�rlanmas� ve Afrika 
ülkelerinde yeni Ticaret Mü�avirlikleri’nin aç�lmas�yla ba�lam��t�r.27 

Bu stratejinin kabulünden sonra Afrika ülkeleri ile ticaret h�zla geli�mi� ve d�� ticaret hacmimiz, 2007 
y�l� sonunda yakla��k 13 milyar dolara yükselmi�tir. TOBB’a ba�l� DE�K  taraf�ndan Kuzey Afrika'n�n tüm 
ülkeleri ile kurulan i� konseylerine ilaveten, Sahra Alt� ülkelerinden Güney Afrika, Sudan ve Etiyopya �� 
Konseyleri de faaliyete geçmi�, böylece (2010 itibariyle) toplam 10 Afrika ülkesi ile i� konseyi 
olu�turulmu�tur. DE�K Orta vadede tüm Afrika ülkeleri ile i� konseyi kurmay� hedeflemektedir.  Türk 
müteahhitlerinin Afrika ülkelerinde sadece 2007 y�l�nda 6 milyar dolarl�k proje tamamlam��lard�r. Türk özel 
sektörünün Afrika’da, yapaca�� do�rudan yat�r�mlar, ticari olman�n ötesinde, Afrika'n�n ekonomik 
kalk�nmas�na katk� sa�layabilece�i için de önemlidir. 'Türkiye'nin önemli deneyimlere sahip oldu�u finans, 
e�itim, organize sanayi bölgelerinin kurulmas� ve i�letilmesi, gümrük geçi� sistemlerinin modernize edilmesi, 
ba�ta hidroelektrik üretim projeleri olmak üzere enerji projelerinin hayata geçirilmesi gibi alanlarda da i�birli�i 
olanaklar� mevcuttur. 2003-2008 aras�nda 9 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik i�birli�i anla�malar� 
yap�lm��, bunlar�n yan� s�ra, Fas, Tunus ve M�s�r ile serbest ticaret anla�malar�n�n imzalanm��t�r.28 

Ülkemizin Afrika Kalk�nma Bankas� ve Afrika Kalk�nma Fonu üyeli�i için 2008 �ubat ay�nda yapt��� 
ba�vuru 14-15 May�s 2008 tarihlerindeki Guvernörler Toplant�s�nda onaylanm��t�r. Böylece Türkiye, Afrika 
Kalk�nma Bankas�’n�n bölge d��� 25. üyesi olmu�tur. Ülkemiz ayr�ca, Hükümetleraras� Kalk�nma Otoritesi’nin 

                                                 
23 Afrika Birli�i Yükselen Güç (Mü?) http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=3991 Eri�im tarihi: 27.09.2010 
24 Bu karar�n al�nmas�nda 1990’l� y�llarda iki dönem Mali Cumhuriyeti Devlet Ba�kanl���, 2000’li y�llarda ise Afrika Birli�i Komisyonu Ba�kanl��� 
yapan Alpha Oumar Konare’nin ki�isel gayretlerinin rolü büyük olmu�tur. Konare .ayn� zamanda  Detayl� bilgi için “Türkiye’nin Afrika’da i�i ne? 
 Prof. Ahmet Kavas, Star Gaz. 29 Mart 2010. 
25 Türkiye’nin Afrika’da i�i ne?  Prof. Ahmet Kavas, Star Gazetesi, 29 Mart 2010, sh. 6. 
26 D��i�leri Bakanl��� Resmi Sitesi: “Türkiye- Afrika”  http://africa.mfa.gov.tr/turkiye-afrika.tr.mfa  Eri�im tarihi 25.09.2010 
27 D��i�leri Bakanl��� Resmi Sitesi: “Türkiye- Afrika �li�kileri”  http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa Eri�im tarihi 25.09.2010 
28 “Afrika �le D�� Ticaret Hacmimizi Daha da Art�rmak �� Dünyas�n�n Görevidir'' http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=2089 Eri�im tarihi 
25.09.2010. Eri�im tarihi: 27.09.2010 
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(IGAD) Uluslararas� Ortaklar Forumu’nun (Haziran 2008) üyesi olmu�tur. Abuja Büyükelçili�imiz (Nijerya) 
Bat� Afrika Devletleri Ekonomik Toplulu�u’na (ECOWAS) May�s 2005’den bu yana akreditedir.29 

Afrika ülkeleri ile i�birli�imizin önemli dönüm noktalar�ndan biri de, 14–16 A�ustos 2008 tarihleri 
aras�nda Türkiye’nin Türkiye-Afrika Birli�i ��birli�i Zirvesi’ne �stanbul’da ev sahipli�i yapmas�d�r.  Zirvede 
Afrika Birli�i (AfB) üyesi 53 ülkeden 50`sinin temsil edilmi�; 6 ülke devlet ba�kan�, 5 ülke cumhurba�kan� 
yard�mc�s� ve 6 ülke de ba�bakan düzeyinde kat�lm��t�r. Bu zirvede "Türkiye-Afrika ��birli�i �stanbul 
Deklarasyonu" ile "Afrika ve Türkiye Ortakl��� �çin ��birli�i" çerçeve belgeleri imzalanm��t�r.  Zirvede ``Türkiye 
ve Afrika ülkeleri aras�ndaki geli�tirilmi� ekonomik ili�kiler ile ilgili belirtilen konular üzerinde uzla�maya 
vararak, Türk ve Afrika ticaret odalar� ad�na TOBB ile Afrika Ticaret Sanayi Ziraat ve Meslek Odalar� Birli�i 
aras�ndaki i�birli�ini kurumsalla�t�rmak ad�na Türkiye-Afrika Ticaret Odas�n�n (TAC) kurmas�na karar” 
verilerek, kar��l�kl� ticaretin artt�r�lmas� amac�yla önemli bir ad�m at�lm��t�r. Zirvede al�nan karara göre, 
Türkiye-Afrika Birli�i her be� y�lda bir dönü�ümlü olarak Türkiye ve Afrika’da gerçekle�tirilecektir. Bundan 
sonraki zirve 2013 y�l�nda Afrika ülkelerinden birinde yap�lacakt�r.30 

14-17 Mart 2010 tarihinde Cumhurba�kan� Abdullah Gül ve beraberinde bakanlar ve i� adamlar�ndan 
olu�an kalabal�k bir heyetle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun’u ziyaret etmi�tir. Kongo’ya ve 
Kamerun’a devlet ba�kanlar� seviyesinde bu güne kadar üst düzey çok say�da ziyaretçi gelmi�ti. Ama hiç 
birisinde konuk devlet ba�kan�na ülkesinden 150 i� adam�, bas�n mensubu ve akademisyenden olu�an bir 
heyet e�lik etmemi�ti.31 Ziyaret s�ras�nda Türkiye’nin hiçbir zaman tek tarafl� kazanç gütmedi�i, uzun vadeli 
i�birli�i ve e�itli�e dayal� bir ortakl�k amaçlad�klar�n� belirtilmi� ve bu da söz konusu ülkelerce olumlu 
kar��lanm��t�r. Gerçekten de, Türk yetkililerin her Afrika ülkesini ziyaretleri s�ras�nda sadece tek tarafl� 
almaya gelmediklerini; isterlerse o ülkeye gerekli teknolojik yard�m� yaparak, yat�r�mlar�n yerli i� adamlar�nca 
da yap�labilece�ini belirtmeleri ülke yetkililerinde bir güven duygusu uyand�rmakta ve bu  “beyaz adam�n” 
di�erlerinden farkl� oldu�unu dü�ündürmektedir. 

 
Güvenli�e Katk�: 
Afrika’da bar�� ve istikrar�n sa�lanmas� konusuna önem veren Türkiye, K�tada konu�land�r�lan 

Birle�mi� Milletler Misyonlar�’na uzun sürelerden bu yana önemli katk�larda bulunmaktad�r. Ülkemiz, 1993-
1994 y�llar� aras�nda Somali'de icra edilen ikinci BM Somali Operasyonu’nun (UNOSOM-II) komutanl���n� 
yürütmü� ve 300 ki�ilik bir mekanize birlikle katk� yapm��t�r. Türkiye halen, BM Sierra Leone Misyonu 
(UNAMSIL), BM Kongo Gözlem Heyeti Sivil Polis Misyonu (MONUC), BM Sudan Misyonu (UNMIS), BM 
Fildi�i Sahili Operasyonu (UNOC), BM Burundi Misyonu (BINUB) ve BM Liberya Misyonu’na (UNMIL) 
kat�lmaktad�r.32 

 
Sivil Havac�l�k Alan�ndaki Geli�meler: 
Türkiye’nin Afrika aç�l�m�na bir destek de THY’den gelmi�tir. THY k�sa süre içerisinde çe�itli Afrika 

destinasyonlar�na sefer koyarak, bu uzak k�tan�n yak�nla�mas�n� sa�lam��t�r. 
THY’n�n, mevcut Kuzey Afrika ülkelerine yap�lan seferler d���nda, Hartum (Sudan) ve Addis Ababa 

(Etiyopya) seferleri 22 Nisan 2006’da; Lagos (Nijerya) seferleri 27 Temmuz 2006’da; Yohannesburg (Güney 
Afrika) seferleri 17 Eylül 2007’de; Nairobi (Kenya) seferleri 20 �ubat 2009’da, Dakar (Senegal) seferleri 29 
Mart 2009’da, Entebbe (Uganda) ve Darüsselam (Tanzanya) seferleri 14 Haziran 2010’da ve  Akra (Gana) 
seferleri ise 13 Temmuz 2010’da, ba�lam��t�r. 

Afrika ile havac�l�k alan�ndaki bir ba�ka geli�me ise, Haziran 2009’da Afrika Sivil Havac�l�k Örgütü 
(AFCAC) konferans�n�n �stanbul’da gerçekle�tirilmesi oldu. Konferans s�ras�nda Sivil Havac�l�k Gen. 
Müdürlü�ü ile 9 Afrika ülkesi aras�nda ikili havac�l�k anla�mas� imzalanm��t�r. Mali, Gambia, Somali ve 
Komorlar Birli�i ile ikili hava ula�t�rma anla�mas� imzalan�rken, Uganda, Zambia, Fildi�i Sahilleri, Çad ve 
Togo ile Eylül 2009’da imzalanmak üzere ön mutabakat sa�land�.33  

 
Afrika’da Sa�l�k Sorunlar�: 
Büyük Sahra Çölü Afrika’y� adeta bir ba�tan bir ba�a bölerek ikiye ay�rmaktad�r. Güney k�s�m Sahra 

Alt� olarak adland�r�lmakta ve 47 ülke bulunmaktad�r. Topraklar Sahra Çölü’ne giren 10 ülke bulunmaktad�r. 
Bu ülkelere Arapça k�y� anlam�na gelen Sahel ülkeleri denmektedir. Çölün güneyinde ya�ayan insanlar� 
derilerinin siyah olmas� sebebiyle bu bölgeye kara Afrika ad� da verilir. Burada yakla��k 730 milyon ki�i 
ya�amaktad�r. 

Günümüzde, Sahra alt�nda bulunan 40 ülkenin GSMH toplam�, Fortune dergisi taraf�ndan yay�nlanan 
ilk 500 �irketin cirosundan daha dü�ük. 34 Afrika’da Nüfusun %40’� günlük bir dolar�n alt�nda bir kazançla 
ya��yor.35 Dünyan�n en fakir ülkesi Nijer de bu k�tada bulunmakta. 

                                                 
29 D��i�leri Bakanl��� Resmi Sitesi: “Türkiye- Afrika”  http://africa.mfa.gov.tr/turkiye-afrika.tr.mfa  Eri�im tarihi 25.09.2010 
30 “Zirvenin ilk ad�m� Türkiye-Afrika Odas�”, Taraf, 21.08.2008. 
31 Türkiye’nin Afrika’da i�i ne?  Prof. Ahmet Kavas, Star Gazetesi, 29 Mart 2010. Sh. 6. 
32 D��i�leri Bakanl��� Resmi Sitesi: “Türkiye- Afrika”  http://africa.mfa.gov.tr/turkiye-afrika.tr.mfa  Eri�im tarihi 25.09.2010 
33 http://web.shgm.gov.tr/kurumsal.php?page=bolgeselIsbirligi Eri�im tarihi: 27.09.2010. 
34 Stephen Chan, Grasping Africa: a tale of tragedy and achievement, I. B. Tauris Pub. London, 2007, sh. 98. 
35 Stephen Chan, Grasping Africa: a tale of tragedy and achievement, I. B. Tauris Pub. London, 2007, sh. 100     
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Afrika her yönüyle dünyan�n en geri kalm�� bölgesidir. Afrika bu hale nas�l gelmi�tir? Bu sorunun en 
k�sa cevab� “sömürülerek” olacakt�r. Bat�n�n ilerlemesinde 1450-1850 aras�nda kölele�tirilip Amerika ve 
Avrupa’da çal��t�r�lan tahmini 40 milyon Afrikal�n�n sayesinde oldu�unu söylemek san�r�m abart� olmaz. Bat� 
medeniyet alg�lamas�nda Afrika medeniyet hiyerar�isinin en alt�nda bulunmaktad�r.  Sömürü ve tahkirin 
Afrika’n�n bugünkü geri kalm��l���n�n sebebi oldu�unu söylemek de yanl�� olmaz.36 Beyaz adam�n inanc� 
“din”, siyah adam�n inanc� ise “büyü”; beyaz adam�n ileti�im arac� “dil”, siyah adam�nki ise “diyalekt” olarak 
adland�r�l�yordu.37 

1885 Berlin konferans� ile Afrika büyük devletler aras�nda payla��ld�. 15 Kas�m 1884'te ba�layan 
Berlin Konferans� 26 �ubat 1885'de sona erdi. Berlin Konferans�’nda Afrika k�tas� 50 parçaya bölündü. Bu 
tarihten sonra Afrika bölünmü�lü�ünü hep muhafaza etti. Afrika tarihinin yabanc� i�galleri ve kölele�tirmeden 
sonra en önemli olay� Berlin Konferans�’d�r. Afrika haritas�na bakt���n�zda, sun’i ve geometrik bölünme 
hemen göze çarp�yor. Bu sun’i harita 1000 civar�ndaki yerli kültür ve bölgeye sahip Afrika'ya dayat�ld�. 
Bölünmenin Afrika dinamikleri aç�s�ndan hiçbir mant��� yoktu. Masa ba��nda çizilen haritada, geçmi�te asla 
bir arada ya�amam�� gruplar birle�meye zorland�. Afrika'daki Avrupal� üstünlü�ü bu yolla sa�land�. 
Günümüzde Afrika'ya ilgi gösteren ülkeler bu k�tan�n petrol, elmas, kömür gibi büyük zenginlikleri ile ilgililer. 
Zengin do�al kaynaklara yap�lan yat�r�m Afrika'ya gözle görülür bir katk� yapm�yor. Aksine, yönetim krizi 
ya�ayan birçok Afrika ülkesinde yönetici elitin gücünü peki�tiriyor. Sonuç olarak geli�mi� endüstrilerin Afrika 
ilgisi eski düzeni, yani Afrika fakirle�irken di�er ülkelerin zenginle�mesi denklemini yeniden üretiyor.38 Bu 
fakirle�menin ortaya ç�kard��� sorunlar�n en önemlileri ise sa�l�k alan�nda ya�an�yor. 

Dünya Sa�l�k Örgütü’nün verilerine göre,  Afrika’da 14-49 ya� aras� HIV/A�DS hastalar�n�n toplam 
nüfusa oran� %7’dir. Son 10 y�lda hastal���n yay�lmas�yla ortalama ya�am süresi 39 y�la dü�mü�tür. Her y�l 
yar�m milyonu a�k�n kad�n hamilelik s�ras�nda hayat�n� kaybediyor. Her y�l 1 milyonda fazla bebek do�umdan 
sonraki 1 ay içinde ölmektedir. Bütün bu olumsuz ko�ullara ra�men ya�ayabilenlerin ise ömrü çok uzun 
olmamaktad�r. Yap�lan ara�t�rmalara göre, Sahra Alt� Afrika’da her y�l ölen 800.000 bebe�in 2/3’ünün ölümü, 
basit ve ucuz tedavi yöntemleriyle önlenebilir.39 Anne ve çocuk ölümlerinin azalt�lmas� BM Milenyum 
Kalk�nma Hedeflerinden önemli ikisini te�kil etmektedir. Dünya’daki A�DS’lilerin %80’i Afrikada. Her 10 
saniye’de bir Afrikal� çocuk önlenebilir hastal�klardan dolay� ölmektedir. 

Afrika k�tas�n�n genelinde yap�lan sa�l�k harcamalar�n�n %16’s� donör ülkelerin yard�m kurulu�lar� 
taraf�ndan yap�lmaktad�r. Afrikal� liderler 2003 y�l�nda yay�nlad�klar� Maputo Deklerasyonu ile, geli�mi� 
ülkelere GSYH’n�n %0.7’sini geli�mekte olan ülkelere resmi kalk�nma yard�m� olarak harcamalar� konusunda 
talepte bulunmu�lard�r.40 1984 ve 1994 aras�nda geçen 10 y�ll�k sürede, �ngiltere hükümeti taraf�ndan 
NGO’lara Afrika’da harcamalar� için ayr�lan bütçe %400 artarak, y�ll�k 68.700.000 sterline yükseldi. 41 

Sahra Alt� Afrika ülkelerinde sa�l�k alan�nda çal��an STK’lar�n sa�l�k hizmetlerinin verilmesinde rolü 
oldukça önemlidir.42  Ancak �u da bir gerçektir ki, yabanc� NGO’lar Afrika’n�n yeni misyonerleri olarak 
adland�r�lmaktad�rlar.43  

Afrika’daki sa�l�k alan�nda faaliyet gösteren STK’lar�n bir handikap� da ço�unlukla kendi ba�lar�na 
hareket etmeleridir.44 Türk STK’lar� ise çal��malar�n� yerel sa�l�k bakanl�klar�  ile koordineli yürüttüklerini 
görmekteyiz. 

 
Türk STK’lar�n�n Afrika’daki Faaliyetleri: Sa�l�k Taramalar� Nas�l Ortaya Ç�kt�? 
Ülkemizde son y�llarda her alanda faaliyet gösteren STK’lar�n say�s�n�n h�zla artt��� bir gerçek. 

Bunlar aras�nda bizimde konumuzu te�kil eden sa�l�k alan�nda faaliyet gösteren STK’lar�n hem say� olarak, 
hem de faaliyet türü ve say�s� olarak oldukça çe�itlenerek artt�klar�n� görüyoruz. Ba�lang�çta belli t�p 
bran��nda, mesela plastik cerrahi, kardiyoloji, faaliyet gösteren doktorlar�n bir araya gelerek kurduklar� bu 
derneklere, zamanla tüm bran�lardan doktorlar�n kat�labildikleri dernekler eklendi. Büyük �ehirlerde tüm ülke 
çap�na hitap eden derneklerin yan� s�ra, Anadolu �ehirlerinde sadece o ilde çal��an doktorlara hitap eden 
dernekler kurulmaya ba�land�. 

Bu dernekler kimi zaman mesleki dayan��ma ve bilgi ve tecrübelerin edinilmesine yönelik çal��malar 
yürütmekte ve mesleki kongre ve sempozyumlar gerçekle�tirmektedir. Kimi zaman ise bu dernekler zaten 
maddi doyum içerisinde olan doktorlar�n içlerinden gelen hay�r yapma, muhtaçlara yard�m etme gibi sosyal 
etkinlikler gerçekle�tirdi�ini de mü�ahede ettik. Ülke içindeki do�al afetlerde gönüllü faaliyet gösterme, 
nisbeten yoksul halk�n ya�ad��� bölgelerde sa�l�k taramas� yaparak ücretsiz ilaç da��tma gibi… Ancak her 

                                                 
36 W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Tanzania Pub. House, Daar as-Salam, 1972. 
37 Issa G. Shivji, Silences in NGO discourse: the role and future of NGOs in Africa,  Fahamu Pu�b. Nairobi, 2007, sh. 3-6. 
38 “Afrika ve Türkiye”, Bülent Aras, Sabah, 03.03.2010. sh. 8. 
39 Zahra Nuru, Sahra Alt� Afrika’da Sa�l�k Sorunlar� //Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007. Sh. 
413. 
40�Zahra Nuru, Sahra Alt� Afrika’da Sa�l�k Sorunlar� //Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007, sh. 
416. 
41 Zahra Nuru, Sahra Alt� Afrika’da Sa�l�k Sorunlar� //Sahra Alt� Afrika, ed. Doç. Dr. Ahmet Kavas, Ufuk Tepeba�, Tasam Yay, �stanbul,  2007, sh. 
Viii 
42 Stephen Chan, Grasping Africa: a tale of tragedy and achievement, sh. 82. 
43 Issa G. Shivji, Silences in NGO discourse: the role and future of NGOs in Africa, Fahamu Pu�b. Nairobi, 2007, sh. Vii. 
44 Stephen Chan, Grasping Africa: a tale of tragedy and achievement sh. 82. 
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sivil toplum kurulu�u gibi, bu derneklerin idarecileri ve üyeleri hep ayn� tarzda ve benzer derneklerin yapt��� 
gibi yeknesak çal��malar yapmamak dü�üncesiyle, bir süre sonra faaliyetlerini yurtd���na kayd�rd�lar. 

�lk önce �stanbul merkezli derneklerin organize olarak Afrika’n�n sa�l�k sorunu ciddi boyutlarda olan 
Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerine sa�l�k taramas�na gittiklerine �ahit olduk. Bu sa�l�k 
taramalar�na �stanbul d���ndaki �ehirlerden kat�lan doktorlar, bir sonraki seferde ekiplerini kendi illerindeki 
doktorlardan olu�turarak, Afrika sa�l�k taramalar�n�n �stanbul’un tekelinde olmad���n� göstermi� oldular. 

Tam da bu noktada, bu derneklerin T�KA ile i�birli�i yapmaya ba�lad���n� görüyoruz. Ba�lang�çta 
sadece kendi imkanlar� ile ve ilaç �irketlerinden ve eczanelerden toplad�klar� hibe ilaçlarla Afrika ülkelerine 
giden dernekler, 2005 y�l�ndan itibaren bu y�l�n Türkiye’de “Afrika Y�l�” ilan edilmesi, Türk d�� politikas�nda 
Afrika’n�n öneminin giderek artmas� ve T�KA’n�n Afrika’da ofisler açmaya ba�lamas�yla, T�KA’n�n destek ve 
koordinasyonunda Afrika ülkelerine gitmeye ba�lad�lar. 

 
STK’lar�n T�KA �le ��birli�i 
Söz konusu derneklere T�KA’n�n deste�i �u �ekillerde gerçekle�mekte: 

a) Doktorlar�n görevlendirilmesi: Gönüllü doktorlar Afrika sa�l�k taramalar�na y�ll�k izinlerini 
kullanarak gidiyorlard�. Bu ise hem s�n�rl� olan y�ll�k iznin istirahat d��� amaç için 
kullan�lmas�na, hem de doktorlar�n çal��t�klar� hastanelerden ald�klar� döner sermaye 
miktar�n�n oldukça dü�mesine sebep oluyordu. T�KA, Sa�l�k Bakanl��� ile bir protokol 
imzalayarak, gönüllü doktorlar�n gidilen ülkede Bakanl�k taraf�ndan görevli say�lmas�n� 
sa�lad�. Böylece izin ve döner sermaye kayb� önlenmi� oldu. 

b) Yol Ücreti: T�KA, 20 ki�iye kadar doktor gruplar�n�n bulunduklar� illerden gidilen ülkeye kadar 
ulan ula��m masraflar�n� kar��lamaya ba�lad�. Bazen gidilen ülkede bir ülke içi uçu� daha 
gerçekle�tirmek gerekti�inde, bu uçu�un masraflar� da T�KA taraf�ndan kar��lanmakta. 

c) Kargo Ücreti: Derneklerin ya da gönüllü doktor grubunun ba��� yoluyla toplad��� ilaçlar�n 
gidilecek ülkeye kadar olan kargo ücretini de T�KA kar��lamakta. Ortalama 500 ila 1000 kg 
aras�nda de�i�en bu yük bazen bir kargo �irketi arac�l��� ile gönderilmekte, bazen da e�er o 
ülkeye direk uçu�u varsa, T�KA THY’den bu kargoyu ücretsiz ta��mas� talep etmekte. THY’nin 
ço�unlukla bu tür talepleri olumlu kar��lad���n� görüyoruz. 

Sa�l�k alan�nda faaliyet gösteren STK’lar�n Afrika’da sa�l�k taramalar�na gitme konusunda talepleri 
say�sal olarak her geçen y�l art�� göstermekte. Bunun üzerine T�KA’da 2009 y�l�n�n A�ustos ay�nda Sivil 
Toplum Kurulu�lar�yla ��birli�i ve Koordinasyon Birimi olu�turuldu. Bu sat�rlar�n yazar� da, bu tarihten 
Temmuz 2010 tarihinde T�KA’daki görevinden ayr�las�ya kadar bu birimin Koordinatörlü�ünü yürütmü�tür. 

Ba�kanl�k genelgesi ile olu�turulan STK Koordinatörlü�ünün temel görevi sadece sa�l�k konusunda 
de�il, bütün alanlarda STK’lardan gelen talepleri de�erlendirmek, koordine etmek ve uygun görülen projeleri 
uygulamakt�.  

Yurt d��� sa�l�k taramalar� konusunda geçmi� y�llarda yap�lm�� faaliyetler inceledi�inde, derneklerin 
ço�unlukla her sene farkl� bir ülkeye gittiklerini görüldü. Oysa hep ayn� ülkeye gitmeleri, o ülkedeki sa�l�k 
problemlerini daha iyi tan�yarak daha iyi haz�rlanmalar�n� sa�layacakt�. Ayr�ca, gidilen ülkenin yetkilileri ile 
olu�turulacak tan���kl�klar, dostluklar bir sonraki seyahati kolayla�t�racak, ülkemizin bu ülkede daha fazla 
tan�nmas�n� sa�layacakt�. Öte yandan, gönüllü derneklerin tecrübe birikimi hepsinde ayn� de�ildi. Kimi 
dernek bu i�i çok iyi yaparken, kimi dernekler ise tecrübe eksikli�inden zorlan�yor, kar��lar�na ç�kan zorluklar� 
nas�l a�acaklar�n� bilemiyorlard�. Bu derneklerle görü�erek tecrübe ve bilgi aktar�m� yapmak gerekiyordu. 

Gerekli olan bu bilgi ve tecrübe aktar�m�n� yapmak ve dernekler aras� koordinasyonu sa�lamak 
amac�yla,  3 Mart 2010 tarihinde derneklerin temsilcileriyle Ankara’da bulunan T�KA merkez binas�nda bir 
koordinasyon toplant�s� yap�ld�. Toplant�ya kat�lan yakla��k 40 kadar STK’ya, T�KA’n�n proje konsepti, 
STK’lara ne tür destek verildi�i, STK’lardan beklentileri, sa�l�k taramalar�nda dikkat edilmesi gereken 
hususlar gibi konularda bilg verildi. Ayr�ca, STK’lar�n talep ve teklifleri dinlendi.  T�KA bünyasinde daha önce 
STK’larla baz� küçük çapl� toplant�lar yap�lm�� olmas�na ra�men,  bu toplant� sa�l�k sektöründe faaliyet 
gösteren STK’lara yönelik bu çapta ilk büyük toplant� oldu. Ayr�ca, baz�lar� ilk defa T�KA gibi devlet 
kurumunun toplant�s�na kat�lan bu STK’lar�n temsilcileri, “devlet” taraf�ndan ciddiye al�nd�klar� ve davet 
edildikleri için onure olduklar�n� da ifade ettiler. Hiç �üphe yok ki bu toplant� söz konusu STK’lar�n 
motivasyonunu artt�rtt��� için ayr�ca bir öneme de sahipti. 

T�KA taraf�ndan STK’lar�n koordinasyonu ve e�itimi amac�yla yap�lan ikinci toplant� 21 Haziran 2010 
tarihinde �stanbul’da yap�ld�. Merkezi �ngiltere’de bulunan Yeryüzü Doktorlar� adl� gönüllü kurulu� ile 
ortakla�a yap�lan bu e�itim seminerine sa�l�k alan�nda faaliyet gösteren ve yurtd���nda sa�l�k taramas� 
yapm�� ya da yapmay� planlayan 30 kadar STK temsilcisi kat�ld�. Yeryüzü Doktorlar�n�n Londra’da bulunan 
merkezinden gelen ve Afrika’da yürütülen sa�l�k projelerinde uzun y�llardan beri gönüllü olarak çal��an 4 
doktorun e�itimci olarak kat�ld��� seminerin amac�, STK temsilcilerine sa�l�k taramalar�nda dikkat edilmesi 
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gereken hususlar ve organizasyon gibi konularda bilgi ve tecrübe aktararak kapasite art�r�m�n� 
gerçekle�tirmekti. Seminerlerin sonras�nda bir de atölye çal��mas� yap�larak, sanal olarak deprem afeti 
ya�anm�� bir bölgeye yard�m götürürken neler ya�anabilece�i senarize edildi. 

T�KA taraf�ndan sa�l�k alan�nda çal��an STK’lara yönelik 3. toplant� ise kamu diplomasisi konusunda 
düzenlendi. Sa�l�k taramas� için gidilen ülkelerde halkla birebir temasta bulunan, resmi makamlarla, hatta 
bazen Cumhurba�kan�, Ba�bakan gibi üst düzey yetkililerle görü�en STK temsilcileri ve gönüllü doktorlar, 
sa�l�k hizmetinin yan� s�ra fark�nda olmadan bir de kamu diplomasisi yürütmekteydiler. Ancak fark�nda 
olmadan yap�lan bu çal��malar� bilinçli olarak yapmak, yürütülen faaliyetin ülkemiz ad�na çok daha fazla 
olumlu sonuçlar do�urmas�n� sa�layacakt�. STK’lar� kamu diplomasisinin anlam� ve nas�l yap�laca�� 
konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen bu seminer T�KA ve TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü ile ortakla�a 
olarak 21 Eylül 2010 tarihinde �stanbul’da düzenlendi. Kat�l�mc�lara çe�itli üniversitelerden akademisyenler 
taraf�ndan kamu diplomasisi konular�nda sunumlar yap�ld�.  

Bu seminer, ülkemizde oldukça yeni olan ve akademik çevrelerde dahi son zamanlarda ele al�nmaya 
ba�layan  kamu diplomasisi alan�nda STK’lara yönelik olarak düzenlenen ilk toplant� olmas� aç�s�ndan da 
önem arz etmektedir. 

 
Sa�l�k Taramalar�n�n Organizasyo�nu 
Afrika’ya sa�l�k taramas�na giden dernekler, gidecekleri ülkede bir yerel ortak bularak, tarama öncesi 

haz�rl�klar� gerçekle�tirmektedirler. Bu yerel ortak bazen o ülkenin sa�l�k bakanl���, bazen da yerli bir STK 
olmakta. Yerel ortak doktorlar�n muayene ve ameliyat yapacaklar� hastanelerin ve sa�l�k ocaklar�n�n tesbiti, 
buralarda hangi tarihlerde faaliyet gösterilece�inin yerel halka duyurulmas�, doktorlar�n ve beraberlerindeki 
ilaç kargosunun ülkeye sorunsuz giri�inin sa�lanmas� ve doktorlar�n kalacak yerlerinin ve ula��mlar�n�n 
organize gibi konularda destek olmakta. 

Baz� dernekler, sa�l�k taramas�ndan bir ay önce gidilecek ülkeye kendi gönüllülerini göndererek ön 
haz�rl�klar� yapt�rmaktalar. Ayr�ca, sürekli ayn� ülkeye giden dernekler f�t�k ve katarakt ameliyat� için gerekli 
olan ekipmanlar� her defas�nda yanlar�nda ta��mak yerine, kendi ekipman deposunu olu�turarak, o ülkede 
güvenli bir noktaya b�rakmaktad�r. Böylece bir sonraki seyahatte bu ekipmanlar kolayca haz�r hale getirilerek 
sa�l�k taramas�n�n yap�laca�� yere nakledilmektedir. 

 
STK’lar�n Afrika’da Faaliyetleri Hakk�nda �statistiki Veriler: 
T�KA taraf�ndan Türk STK’lar�n�n Afrika ülkelerinde gerçekle�tirdikleri sa�l�k taramalar� ile ilgili son 3 

y�la ait istatistikler düzenli olarak tutulmaktad�r. A�a��da sunaca��m veriler T�KA E�itim Kültür ve Sosyal ��ler 
Daire Ba�kanl���na bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kurulu�lar�yla ��birli�i ve Koordinasyon Birimi 
al�nm��t�r.45 

T�KA’n�n verilerine göre 2007-A�ustos 2010 tarihleri aras�nda sa�l�k alan�nda çal��an toplam 25 STK 
ile Afrika ülkelerine yönelik projeler gerçekle�tirilmi�tir. Bu STK’lar�n baz�lar� Afrika’da bir defa, baz�lar� ise 
birden fazla sa�l�k taramas� gerçekle�tirmi�tir. Bu sa�l�k taramalar�nda toplam 686 sa�l�k personeli görev 
alm��. Bu personelin meslek gruplar�na göre da��l�m� ise �u �ekildedir: 

 
GÖREVLEND�R�LEN 

HEM��RE  SAYISI 
GÖREVLEND�R�LEN 

DOKTOR SAYISI 
GÖREVLEND�R�LEN 

TEKN�K PERSONEL SAYISI 
121 465 100

TOPLAM       686 
 

Sa�l�k taramalar� s�ras�nda bir k�s�m doktorlar hastalar� muayene ederken, bir k�s�m doktorlar da 
imkanlar çerçevesinde ameliyatlar gerçekle�tirmektedirler. Bu ameliyatlarda hem�ireler ve anestezi 
uzmanlar� gibi yard�mc� personel de görev almaktad�r. Bu projeler çerçevesinde söz konusu tarihlerde gidilen 
ülkelerde projelerden faydalanan, yani ameliyat ya da muayene olan hasta say�s� ise 280.047’dir. Bu rakam, 
muayeneler s�ras�nda tutulan hasta kay�tlar�ndan elde edilmi�tir. Her hasta için isim, �ikayet, tan� ve tedavi 
bilgilerini içeren hasta kay�tlar� tutulmaktad�r. Bu bilgiler saklanmakta ve gerekirse bir sonraki sa�l�k 
taramas�nda kullan�lmaktad�r. 

2007-A�ustos 2010 tarihleri aras�nda gerçekle�tirilen sa�l�k taramalar�nda gerçekle�tirilen muhtelif 
bran�lardaki cerrahi operasyon say�s� 6255’dir. Bu rakama katarakt ameliyatlar� dahil de�ildir. Bu tarihlerde 
gerçekle�tirilen katarakt ameliyatlar�n�n say�s� ise 1711’dir. 

Afrika genelinde yakla��k 10 milyon ki�inin katarakt hastas� oldu�u tahmin ediliyor. Afrika’da katarakt 
hastal���n�n çok yayg�n olmas� sebebiyle baz� STK’lar bu konuda özel projeler ba�latm��lard�r. �HH �nsani 
Yard�m Vakf� Sudan’�n Hartum ve Darfur �ehirlerinde iki göz klini�i açarak 2007 y�l�ndan bu yana ücretsiz 
katarakt ameliyatlar� gerçekle�tirmektedir. T�KA’n�n deste�i ile aç�lan bu ameliyathanelerde 1 veya 2 ayl�k 
sürelerle doktor ve hem�ire görevlendirilmektedir. Öte yandan, Etiyopya, Somali, Nijer, Benin gibi ülkelere de 
k�sa süreli sa�l�k ekipleri gönderilerek katarakt ameliyatlar� gerçekle�tirilmektedir. �HH taraf�ndan 2007 
                                                 
45 Bu çal��ma için STK’lara ait bilgileri temin konusunda gösterdikler i�birli�i sebebiyle ba�ta EKS Daire Ba�kan� Dr. Mehmet Y�lmaz olmak üzere, 
Mustafa Polat, Adem Urfa, Burak Sar�tarla ve Musa Budak’a te�ekkürlerimi sunuyorum. 
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y�l�ndan bu yana gerçekle�tirilen toplam katarakt ameliyat� say�s� ise 41.151’e ula�m��t�r. Ayr�ca 147.464 ki�i 
de ücretsiz olarak muayene edilmi�tir. 

Sudan’da daimi göz klini�i açarak ücretsiz ameliyatlar gerçekle�tiren bir ba�ka STK ise Kimse Yok 
Mu Derne�i’dir. 2009 y�l�nda Darfur’a ba�l� Nyala kasabas�nda kurulan klinikte bugüne kadar toplam 3847 
ücretsiz katarakt ameliyat� gerçekle�tirilmi�tir. Kimse Yok Mu Derne�i’nin kendi imkanlar� ile açt��� bu 
ameliyat haneye doktor ve hem�ire görevlendirilmesi konusunda T�KA’dan destek verilmektedir. Sadece 
2010 y�l�nda bu klinikte 3827 ki�i ücretsiz muayene edilmi�tir. 

�HH ve Kimse YOK Mu Dernekleri taraf�ndan aç�lan daimi kliniklerdeki yüksek ameliyat ve muayene 
say�s� bize göstermektedir ki, k�sa süreli sa�l�k taramalar�ndan ziyade aç�lan kliniklerde verilen daimi sa�l�k 
hizmetleri daha verimli olmaktad�r. Zaten, T�KA’da STK’lar� bu konuda te�vik etmekte, STK’lar da bu 
konularda haz�rl�klar�n� yürütmektedirler. Buna Örnek olarak Kayseri’de faaliyet gösteren Bedir Sa�l�k 
Derne�i’nin Nijerya’n�n ba�kenti Abuja’da in�aat� devam eden hastane projesi gösterilebilir. Toplam 8 milyon 
dolara mal olmas� beklenen hastane Nijerya’n�n en modern hastanesi olacakt�r. 

Öte yandan, k�sa süreli sa�l�k taramalar� ilk bak��ta sürdürülebilir görünmemesine ra�men, STK’lar�n 
Afrika’ya yönelik ilgisinin bu sa�l�k taramalar� yoluyla giderek artmas�n� sa�lamas�, giden doktorlar�n Afrika’y� 
tan�yarak bu ülkelerde gönüllü faaliyet yürütmenin gereklili�ine ikna olmalar� gibi faydalar�ndan dolay�, 
ba�lang�çta zaruridir. K�sa süreli sa�l�k taramalar�n�n bir süre sonra gidilen ülkede kal�c� sa�l�k ünitesinin 
aç�lmas�na dönü�mesi kaç�n�lmazd�r. Bir k�sm� daha önce tatil için dahi yurtd���na ç�kmam�� olan gönüllü 
doktorlar�n bir anda kal�c� sa�l�k ünitesi aç�lmas� ve buralarda uzun süreli çal���lmas� gerekti�i fikrine sahip 
olmalar� beklenmemelidir. 

 
Sonuç: 
Afrika’da Türk STK’lar� taraf�ndan sa�l�k projeleri acaba ne tür sonuçlar do�uruyor? Hiç �üphe yok ki, 

arkas�nda maddi bir ç�kar gözetilmeden yürütülen bu faaliyetler, o ülkelerin idarecileri taraf�ndan çok olumlu 
kar��lanmakta, Türkiye bu gönüllü ve fedakar doktorlar üzerinden tan�nmaktad�r. Sudan gibi  Türk STK’lar�n 
yo�un faaliyet gösterdikleri ülkelerde yetkililer yabanc� STK ve yard�m kurulu�lar�ndan memnuniyetsizliklerini 
ifade etmekte ve onlar�n faaliyetlerine son vererek, Türk STK ve yard�m kurulu�lar�n�n daha fazla Sudan’da 
faaliyet göstermelerini istediklerini ifade etmektedirler.46 

D��i�leri Bakan� Davuto�lu'nun vurgusu ile Afrika'y� ihmal eden bir gücün küresel ölçekte bir aktör 
olma imkân� yok. Türkiye'nin Afrika'ya ilgisinin tarihi bir arka plan� var. Osmanl� döneminde bütün Kuzey 
Afrika Osmanl� yönetimindeydi ve Afrika içlerine do�ru birçok ülke Osmanl� �mparatorlu�u ile yak�n ili�kilere 
sahipti. Türkiye bu tarihi haf�zayla T�KA ve Diyanet ��leri Ba�kanl��� gibi devlet kurumlar� ve sivil toplum 
faaliyetleri ile Afrika'da yerini al�yor. Türkiye, Afrika'n�n büyük zenginliklerinin pe�inde olan güçlerin aksine, 
küçük ve orta ölçekli i�letmelerle ve gittikleri bölgelerin imar�na katk� sa�layacak �ekilde pozisyon al�yor. 
Türkiye'nin Afrika'ya ilgisi ile genel anlamda insanl���n Afrika'ya borcunu ödeme misyonunu 
gerçekle�tiriyor.47 

T�KA taraf�ndan yürütülen e�itim faaliyetleri, sadece STK’lar� bilgilendirmekle kalmamakta, onlar� 
motive etmekte ve kurumsal kapasitelerinin artmas�na katk� sa�lamaktad�r. Bu ise, an�lan STK’larca yurt 
d���nda, özellikle Afrika ülkelerinde yürütülen faaliyetlerin sadece kemiyetçe de�il, keyfiyetçe de artmas�n� 
do�urmakta ve bu sa�l�k taramalar�n� ülkemizce yürütülen d�� politikaya destek olan önemli bir enstrüman 
haline getirmektedir. Sa�l�k alan�nda çal��an bu STK’lar giderek artan bu potansiyelleri ile ba�ta Afrika 
ülkelerine yönelik olmak üzere, geli�mekte olan ülkelere yönelik Türk d�� politikas�na ciddi katk�lar sunma 
potansiyeline sahiptir. D��i�leri Bakan� Ahmet Davuto�lu’nun Afrika’da yeni aç�lacak büyükelçilikler 
konusunda büyükelçilere hitaben “Elçilik binalar�m�z� Frans�z elçili�inin tam kar��s�nda tutunuz” diyerek 
verdi�i talimat hat�rlarsak, STK’lar�m�z�n bu Afrika ilgisi devam ederse, Frans�z elçiliklerinin tam kar��s�nda 
bir elçilik binam�z, bir de Türk STK’lar� taraf�ndan aç�lan sa�l�k ünitesi olacak gibi görünüyor. 

                                                 
46 Bu husus Sudanl� d�� yard�mdan sorumlu yetkililerin T�KA’y� ziyaretleri s�ras�nda bu makale yazar�n�n da oldu�u bir toplant�da ifade edilmi�tir. 
47 “Afrika ve Türkiye”, Bülent Aras, Sabah, 03.03.2010, sh. 8. 
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Özet 
Son y�llarda yürütülen “engelli kültürü” tart��malar�, farklar�n ortaya konarak gereksinimleri görülebilir 
hale getirmeyi amaçlamaktad�r. Ara�t�rmalar engellilerin günlük ya�amlar�nda bireysel, toplumsal ve 
sisteme ili�kin engeller ile kar��la�t���n� göstermektedir. Bu engeller nedeniyle ayr�mc� tav�rlara da 
maruz kalmaktad�rlar. 
Türkiye gibi geli�mekte olan ülkelerde engellilerle ilgili yap�lan faaliyetlerde yaln�zca e�itim yeterli 
olmamakta, engellili�in yayg�nl���, çe�itleri, hizmetlere ula��m�, istihdam gibi tüm yönlerini inceleyen 
ara�t�rmalar�n yap�lmas� gerekmektedir. 
Sosyal giri�imcili�in önemli bir parças� olan STK’lar ise bu süreçte önemli bir aktör haline gelmektedir. 
Anahtar kelimeler: Engellilik, Sivil Toplum, Sivil Toplum Örgütleri, Sosyal Giri�imcilik 
 

IMPORTANCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND CONTRIBUTIONS OF NGO’S 
ENSUR�NG IN MAKING A RELATION BETWEEN HANDICAPPED PEOPLE 

Abstract 
In last decade, there are some efforts for definition of “disability culture”. Development of sensation on 
disabled people needs in community is the aim of these efforts. Studies show that disabled people 
have some barriers in different level such as individual, community and system. 
Disabled people faced to discriminative behavior on community due to such barriers. Besides, disability 
issues in educational programs, well designed multidisciplinary disability studies are necessary to know 
current situations and for solutions of inequalities and discrimination in especially developing countries 
such as Turkey 
The NGOs that are the important parts of social entrepreneurship have become an important actor in this 
process. 
Keywords: Disability, Civil society, non-governmental organizations, Social Entrepreneurship 
 
Giri� 
Ülkemizin de içinde yer ald��� birçok ülke, özürlülere ili�kin istatistikî bilgilere sahip olmad�klar� için 

Dünya Sa�l�k Örgütü’nün (DSÖ) tahminlerini kullanmaktad�r. Kay�t sistemleri geli�mi� olan ülkeler, özürlülere 
ili�kin bilgileri kurumlardaki kay�tlar�ndan elde etmektedir. Belirli aral�klarla yap�lan ara�t�rmalarla da kurum 
kay�tlar�nda mevcut olmayan bilgileri derlemektedirler.  

Ülkemizdeki özürlülerin say�sal büyüklükler konusunda de�i�ik yöntemlerle tahminler yap�lmakla 
birlikte, özürlülerin say�sal büyüklükleri, sosyo-ekonomik nitelikleri ya�ad�klar� sorunlar ve toplumdan 
beklentiler konusunda kapsaml� bir çal��ma bulunmamaktad�r. 

Özürlüler konusundaki bilgi ve veri eksikli�in gidermek amac�yla Ba�bakanl�k Devlet istatistik 
Enstitüsü Ba�kanl��� ve Ba�bakanl�k Özürlüler idaresi Ba�kanl��� i�birli�i ile “2002 Türkiye Özürlüler 
Ara�t�rmas�” 2002 y�l� Aral�k ay�nda gerçekle�tirilmi�tir. 

Türkiye genelindeki engelli say�s� nüfusun %12’sini olu�turmaktad�r (yakla��k 8,5 milyon). 
Sivil Toplum olgusu ülkemizde her geçen gün önem kazanan bir de�er haline gelmektedir. Sivil 

toplumun gerçek anlamda önem kazanmas� ve toplumun faydas�na yönelik çal��malar gerçekle�tirmesi, 
profesyonelle�me ve uzmanla�ma sayesinde sa�lanabilecektir. Bu kapsamda en önemli rol sivil toplum 
kurulu�lar�na dü�mektedir. Sivil toplum kurulu�lar�n�n (STK) çal��malar�n� proje endeksli gerçekle�tirmesi, 
dünyada uygulanan yöntemlerden faydalanmas�, gerek STK’lar�n uzmanla�mas� ad�na gerekse topluma 
yönelik çal��malar�n daha verimli ve faydal� gerçekle�tirilmesi ad�na büyük önem ta��maktad�r. 

 
Engellilik: Teorik Çerçeve 
Engellilik kavram�nda, de�i�ik kaynaklarda ço�unlukla da ayn� anlama gelecek �ekilde farkl� 

kavramlar kullan�lmaktad�r. Bunlar aras�nda en s�k rastlan�lanlar� ise “bozukluk”, “engelli”, “özürlü” ve “sakat” 
kavramlar�d�r. Dolay�s�yla, bu kavramlar üzerinde henüz bir anla�ma sa�lanamam��t�r ve tek bir anlam için 
farkl� durumlarda farkl� kavramlar kullan�lmaktad�r (http://www.ogunhaber.com/yazarlar/mustafa-ozturk/5039-
turkiyede-engelli-profili.html)  
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Özürlü gruplara genel perspektiften bak�ld��� takdirde, “nüfusun toplam nüfus içindeki oran� % 
2.29’dur. Ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel özürlülerin oran� %2.58 iken süre�en hastal��� 
olanlar�n oran� ise % 9.70’dir. Özürlü olma oranlar� ya� grubu baz�nda incelendi�inde her iki grupta da ileri 
ya�larda artmaktad�r. Ancak, bu art�� süre�en hastal��� olanlarda di�er özür grubundakilere göre daha 
fazlad�r. 0-9 ya� grubunda ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel özürlü olanlar�n oran� % 1.54 
iken 0-9 ya� grubunda süre�en hastal��a sahip olanlar�n oran� % 2.60’t�r. Bu oran, ortopedik, görme, i�itme, 
dil ve konu�ma ile zihinsel özürlü olanlarda 50-59 ya� grubu, süre�en hastal��� olanlarda ise 20-29 ya� 
grubunda yakla��k iki kat�na ç�kt���” görülmektedir 
(http://www.ozida.gov.tr/arastirma/tr_ozurluler_arastirmasi/blm1.pdf).  

Engellilerle ilgili kavram konusunda Türkçenin yan� s�ra birçok dilde de yakla��k olarak ayn� anlama 
gelen birden fazla sözcük bulunmaktad�r. Örne�in Türkçede genel düzeyde engelli, özürlü, sakat sözcükleri 
asl�nda aralar�nda anlam faklar� oldu�u halde ayn� anlama gelmek üzere kullan�lmaktad�r. Bütün bunlara 
paralel olarak, engellili�in her zaman her yerde geçerli ölçülerle tan�m�n� yapman�n bir hayli güç olmas�ndan 
gerek literatürde çok de�i�ik tan�mlar� yap�lmaktad�r. Birle�mi� Milletler Sakat Haklar� Bildirgesinde “Ki�isel 
ya da sosyal ya�ant�s�nda kendi kendisine yapmas� gereken i�leri (bedensel ya da sonradan olma) her hangi 
bir noksanl�k sonucu yapamayanlar” engelli olarak tan�mlanmaktad�r 
(http://www.ogunhaber.com/yazarlar/mustafa-ozturk/5039-turkiyede-engelli-profili.html).  

Özürlülük Oran� 

 Kaynak: D�E ve Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi Ba�kanl��� “2002 Özürlüler Ara�t�rmas�” 
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Engellili�in Kavramsalla�t�r�lmas� 
Özürlü: Do�u�tan veya sonradan herhangi bir hastal�k veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yetilerini çe�itli derecelerde kaybetmi�, normal ya�am�n gereklerine uyamayan ki�ilerdir. 
 Özürlülük Oran�: Özürlü olan nüfusun toplam nüfusa oran�d�r 
(http://www.ozida.gov.tr/arastirma/tr_ozurluler_arastirmasi/aciklama.pdf).  

Zihinsel Engellilik: Bilindi�i gibi, “sadece zihinsel düzeyde de�il kavramsal, sosyal ve pratik 
becerilerle ifade edilen davran��lardaki k�s�tlamalarla da tan�mlan�r.18 ya��ndan önce olu�ur. Bu yüzden, 
zihinsel engellilik zekâ, zekâ ya�� ve sendromuyla de�il, i� yapabilme becerisi, sosyal entegrasyon, sosyal ve 
ki�isel alt yap� ve otonomi derecesiyle ilintilidir. Entegrasyonu, sosyal ve ki�isel altyap�s� olan ve otonomi 
diplomas�na sahip ki�ilerden olu�ur. Bu faktörler, asistanl��a ihtiyaç duyuldu�unda çok önem arz eder. 
Zihinsel engellilerin desteklenmesiyle kastedilen �ey; Otonomileriyle birlikte geli�imlerini, e�itimlerini, ilgi 
alanlar�n� ve ki�isel donan�mlar�n� art�r�m�n�,” ifade etmektedir. 

Özellikler: Zihinsel engellili�in insan ya�am�nda ve zekâ kapasitesi üzerindeki etkileri: 
� Bili�sellik anlam�nda, somuta e�ilim, ben merkezlilik, dikkat eksikli�i 
� Duygular�n� ve sevgi ba�lar�n� hem kendilerine hem de ba�kalar�na ifade ederken zorlan�rlar. 
� Günlük ya�ant�da de�i�iklik oldu�u zaman adaptasyon becerilerinde eksiklik olu�ur. 
� Bili�sel düzeylerini ve yeteneklerini tam anlam�yla kullanamad�klar� için, bu tip de�i�ikliklerle ba� 

edemezler ve bu yüzden kimi zaman deh�ete kap�l�rlar. 
� Temel duygusal tepkimelerde konu�mada gecikme ve zorluk vard�r. 

Nedenler: Genel anlamda, ‘beyinsel geli�imdeki bozuklu�un sebebi bilinmektedir. Ancak, beyin felci, 
Down Sendromu ya da Frajil X Sendromunda oldu�u gibi, bireyin hastal��� ve içinde bulundu�u ortam da 
kesin’ neden olan etkendir. 
 

Görme Engeli: Bu durumda ise, geri dönü�ümü olmayan bir durumdur. Görme kayb� hiçbir tedavi, 
lens ya da ameliyatla iyile�tirilme yap�lamaz. 5 çe�it görme engeli vard�r:  

Kör: Kör insan, tamamen ya da k�smen görsel alg�lamadan yoksundur. Kör insanlar, okuma ve 
yazma için Braille sistemini kullanabilirler. Günlük ya�amda ve rehberlikte, mümkünse, görsel alg�lamalar�n�n 
iyile�mesi için te�vik edilmelidirler.  

Merkezi Görü�: Odak noktas�, görü� alan�n�n ortas�ndad�r, çevresel görü� yoktur. 
Bulan�k Görme: Bu durum keskinlik kayb� ve küçük detaylar� görememekten meydana gelir. 
Nispi Görü� Alan� Kayb�: Görü� alan� içinde bo� benekler görüldü�ünde azal�r. 
Çevresel Görü�: Çarp�k görme ve renk alg�lamas�nda farkl�l�ktan olu�ur. Direk görü� çizgisi koyu bir 

benek olarak görünür. 
Özellikler: Görme eksikli�i ya da kayb� baz� dezavantajlara sebebiyet verir. Görme kayb�n�n 

derecesine, ki�isel ve sosyal altyap�ya ba�l� olarak duygusal problemler, sosyal problemler gibi sonuçlar 
do�urabilmektedir. 

 
��itme Engeli: ��itme engeli, k�smi ya da tamamen duyma kayb�d�r. Farkl� �ekildeki i�itme kayb�, bir 

yaralanma olu�umuna ba�l�d�r:  
�letken ��itme Kayb�: Ses iletimindeki aksamalar� içerir. �ç kulak hasar görmez ancak hiç titre�im 

olmaz ve bu yüzden ses dürtüsü titre�im üretmek için art�r�lmal�d�r.  
Duyumsal ��itme Kayb�: Tamamen duyma kayb� anlam�na gelen, duyma sinirlerindeki 

yaralanmadan kaynaklanan tedavisi mümkün olmayan bir durumdur.  
Kar���k Duyma Kayb�: Ses kanal�nda ve sinirlerde hasar oldu�u zaman görülür. 
Merkezi ��itme Kayb�: Azalt�lm�� i�itme duyarl�l��� içermez. Beyin (tamamen ya da belli bir s�n�ra 

kadar)ald��� ses bilgilerini anlayamaz. 
Özellikler: ��itme bozuklu�u, özellikle engelli bireyin sosyal ya�am�ndaki ileti�im süreci dikkate 

al�nd���nda ciddi bir dezavantajd�r. Bunun yan�nda, hareketlerde denge problemi ya�anabilir. Duygusal 
aç�dan bak�ld��� zaman ise, sessizlik ve yaln�zl��� tercih edebilir ve özellikle kendileriyle ayn� durumda olan 
insanlarla etkile�im kurmak isteyebilirler. Bu yüzden yaln�zl�k ve bilinmeyene kar�� bir korku olu�ur. 
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Fiziksel Engellilik: Hareket ve sinir sistemini olumsuz etkileyen kaza ya da yaralanmalardan olu�an 
fiziksel engeller. Bu durumda vücudun hasarl� bölümüne ba�l� olarak, farkl� derecede hareket k�s�tlanmas�na 
yol açabilirler. Dolay�s�yla ciddi hasarl� bireyler tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyar. Bu, geli�mekte olan 
ülkelerde daha çok görülür. 

 
Beyin Felci: Bu durum, fetus içindeyken ya da do�duktan sonra beyinde olu�an ve ilerlemeyen 

hareket k�s�tlamalar�na yol açan duru� ve hareket bozukluklar� diye tan�mlanmaktad�r (Gür, 2008: 49-64). 
 

Özrün Türüne Göre Özürlü Nüfus Oran� 

 
Kaynak: D�E ve Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi Ba�kanl��� “2002 Özürlüler Ara�t�rmas�” 
 
Farkl� Bir Bak�� Aç�s� ile Engellilik 
Bir avuç insan�z, ortak yan�m�z gönüllü olmam�z. Birbirimize engelli mi engelsiz mi diye bakmay�n; iyi 

insan m�, do�ru insan m�, çözüm insan� m� diye bakanlardan�z. �nsan�n var oldu�u ilk günden bu yana ç�kan 
bütün sava�lar�n anneleri ve çocuklar� a�latt���n� bilip, sava�la do�ru yere var�lamayaca��n� anlayanlardan�z. 
As�l zaferin konu�up anla�mak uzla�makla kazan�laca��n�, mücadelenin küsüp giderek de�il kal�p, mücadele 
edip ama sonunda uzla�makla kazan�laca��n� bilenlerdeniz. 

Bir avuç insan�z, ortak yan�m�z gönüllü olmam�z. Engelli engelsiz hepimiz için ba�ka bir dünyan�n 
olmad���n� bilip ona göre davrananlardan�z. Kimseyi ayr��t�rm�yoruz, ötelemiyoruz, biliyoruz ki hepimiz biriz, 
birli�iz, milyon y�llard�r ya�ayan dünyay� dü�ündü�ümüzde kelebek ömrü kadar k�sa süren ya�ant�m�z�, k�s�r 
dü�üncelerle de�il güzellikle doldurmay� hedefleyenlerdeniz. Kimseyi farkl� özelliklerinden dolay� 
yarg�lamay�p, oldu�u gibi kabul eden, insan oldu�u için de�er verenlerdeniz. Herkesin engelsiz 
dü�ündü�ünü bilip, de�ilse de ona da sayg� duymas�n� bilenlerdeniz (Tany�lmaz, 2010: 2).  
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Küreselle�me sürecinde, engelliler için spor 5 Avrupa ülkesinin uluslar aras� i� birli�iyle Portekiz, 
�spanya, Türkiye-EGDER (Adana E�itim Gönülleri Derne�i), Bulgaristan ve Finlandiya taraf�ndan 
gerçekle�mi�tir. Türkiye’de Adana E�itim Gönüllüleri Derne�i, Adana �l Milli E�itim Müdürlü�ü �l Projeler 
Koordinasyon Ekibi ve Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile protokoller yaparak projeyi geni� kitlelere 
ula�t�rma amac�nda olmu�tur. 

“Engelliler �çin Spor” projesi, önceki Leonardo da Vinci pilot projesinden yay�nla�m�� “Engelliler �çin 
Spor Asistanl��� E�itimi” Türkiye, Finlandiya ve Bulgaristan’a yenilik getirmesi amac�yla transferini içerir. 
Dolay�s�yla söz konusu proje belediyeler, engelli insanlar� temsil eden kurulu�lar, Adana �l Milli E�itim 
Müdürlü�üne ba�l� e�itim kurumlar�, spor dernekleri ile koordineli bir �ekilde Avrupa’daki e�itim kurumlar�yla 
i�birli�ini geli�tirerek dezavantajl� gruplara, gençlere, i�sizlere, spor ve bo� vakit aktivitelerinde yenilikçi bir 
e�itim yolu aktarmay� amaçlam��t�r (Adana E�itim Gönüllüleri Derne�i, 2008). 

 
Engellilerin E�itiminde Sosyal Giri�imcili�in Önemi ve STK’lar�n Katk�lar� 
�nsanl�k tarihi boyunca daima sosyal giri�imci özelliklerine sahip ki�iler ya�am��t�r. Bu ba�lamda 

Florence Nightingale, 1800’lerde sa�l�k alan�nda bir devrim yaparak ça�da� hem�irelik sistemini kurmu�tur. 
Bütün bunlara paralel olarak 1980 y�l�nda Ashoka, sosyal giri�imcilik kavram�n� tan�mlad� ve bu yönde 
çal��maya ba�lad�. Bu süreçte ilk önce bu kavram sosyal giri�imcili�e yatk�n ki�iler d���nda kabul görmedi. 
Ayr�ca Ashoka Uluslararas� Sosyal Giri�imciler A��, 1980 y�l�nda Bill Drayton taraf�ndan Hindistan’da 
kurulmu�, dünya çap�nda sosyal giri�imcili�i destekleyen ve kâr amac� gütmeyen bir kurulu�tur (Denizalp, 
2007: 10).  

Küresel perspektiften bak�ld��� zaman, Türkiye’de de faaliyette bulunan Ashoka’n�n tan�m�na göre 
sosyal giri�imci; toplumun en önemli sorunlar�na yenilikçi çözüm yollar� bulan bireydir. Sosyal giri�imciler, 
toplumsal sorunlar�n çözümünü devlete veya i� dünyas�na b�rakmaktansa, bu çerçevede sorunun nereden 
kaynakland���n� bulur ve böylece sistemi de�i�tirerek sorunu çözerler. Bu ba�lamda çözüm yollar�n� geni� 
kitlelerle payla��rlar ve bu süreçte tüm toplumu yeni ad�mlar atmas� için ikna ederler (Tireli, 2009: 90). 

Öte yandan, Lider sosyal giri�imciler, dünyan�n önemli sorunlar�na yenilikçi bir yakla��mla çözüm 
üreterek toplumsal dönü�ümü sa�larlar. Sonuç olarak Ashoka üyesi olan sosyal giri�imciler, yenilikçi 
çözümleri elde ettikleri ola�anüstü sonuçlar ile toplumsal dönü�ümde öncü rol oynarlar. Güçlü birer de�i�im 
yarat�c�s� olan Ashoka üyeleri, çevrelerinde önemli farklar yarat�r ve di�erlerine de esin kayna�� olurlar 
(http://turkey.ashoka.org/).  

Son geli�melerle birlikte sosyal giri�imcili�in bir ba�ka türüne imzas�n� atan, Ula�t�rma Bakan� Binali 
Y�ld�r�m, “engelliler için ‘Ben de var�m’ projesi d���nda yap�lan çal��malar� �öyle anlatt�. ��itme Engelliler 
okullar�nda pilot bir uygulamaya ba�lad�k. Videofon görüntülü telefonu bir okula kurduk ve çocuklar�n�n 
aileleriyle görü�melerine imkân sa�lad�k. Tük hava yollar�nda da i�itme engelli yolcular�m�za yönelik olarak 
i�aret diliyle güvenlik filmi yay�nlamaya ba�lad�k.” 

Öte yandan, telefon faturalar�nda görme engellilere uygun hale getirildi. Art�k görme engeli abone, 
ba�vuruda bulundu�u zaman ev telefon faturas� eline Braille alfabesiyle gelecektir. Gelecek zamanda cep 
telefonu telefonlar�nda da yap�lmas� beklenmektedir. 

Bununla birlikte, PTT �ubelerinin önüne rampa yap�lmaktad�r. Bir engelli, kendisi için ayr�lan butona 
basarak, öncelikli s�ra numaras� al�yor ve özel tasarlanm�� bankoda i�lemlerini gerçekle�tiriyor. Bütün 
bunlara paralel olarak belediyelerimizdeki ula��m koordinasyon merkezinde engellileri bilinçlendirme 
toplant�lar� yap�lacakt�r.  

Bilindi�i gibi, bir süre önce Ula�t�rma Bakanl���’n�n hayata geçirdi�i “Ula��mda, ileti�imde hayat�n 
içerisinde ben de var�m” projesiyle çok say�da engelli, evlerinde kurulan ça�r� merkezleri sayesinde çal��ma 
hayat�na kat�ld�. Türkiye’deki engellilerin en büyük problemleri; ula��m, e�itim ve istihdam. Ama ula��m 
olmay�nca di�er ikisinden söz etmek mümkün de�il. Çünkü engelliler ula�abildi�i oranda sosyal hayata 
kat�labiliyor. Neyse ki 2012 y�l�na kadar bütün umumi yerler, resmi yap�lar, sokaklar, kald�r�mlar, yaya geçidi 
ve toplu ta��ma araçlar�n�n engellilerin kullan�m�na uygun hale getirilmesi yönünde bir kanun bulunuyor. 
Ancak kanunlar pratikte uygulanabilirli�i yoksa sadece kâ��t üzerinde kal�yor. 

Öte yandan, engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yok. Hemen hepimizin ailesinde 
çevresinde engelliler var ve hepimiz birer engelli aday�y�z. Hayat herkese ayn� anda �ans vermiyor ne yaz�k 
ki... Bu ba�lamda, bir fark�ndal�k olu�turmak niyeti içerisindeyiz. Herkesin kendisine �u soruyu sormas� 
gerekir. Ben o�lumun s�n�f�ndaki engelli arkada�� için ne yapt�m? Kuzenimin engelli çocu�uyla oturup sohbet 
ettim mi, hiç görme engelli bir çocu�a kitap okudum mu?  E�er bu sorulara cevap veremiyorsan�z bugünden 
ba�lay�n ve siz de “Ben de var�m!” deyin. Bu gençlerimiz, çocuklar�m�z da hayatta var olduklar�n� hissetsinler 
(Selek, 2010: 11). 
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Dünya’da ve Türkiye’de Engelliler: Küresel ve Yerel Perspektif 
Özürlülerin temel insan haklar�n�n korundu�u ve topluma tam kat�l�mlar�n�n sa�land��� bir toplumun 

temellerinin at�labilmesi için gerekli yeni ulusal ve uluslararas� f�rsatlar�n yakalanmas� bak�m�ndan uygun 
zaman gelmi�tir. 

 
Küresel Dü�ünmek... 
Bu ba�lamda �leri’nin ifade etti�i gibi, “Dünya ülkelerinde oldu�u gibi ülkemizde de özürlülerin 

refah�na yönelik kamu veya gönüllü kurulu�larca önemli çal��malar sürdürülmektedir. Sosyal ve mesleki 
rehabilitasyona yönelik kurumsal çal��malar�n rasyonalize edilmesi ve yayg�n olarak özel gereksinim 
gruplar�na uygulanmas� sonucu toplum içinde üretken yerlerini alarak ya�amlar�n� güvence alt�nda 
sürdürmeleri ile özürlülerin sorunlar�na ak�lc� çözümler getirilmi� olacakt�r. Mevcut ve yeni yap�lacak yasal 
düzenlemelerine insan onuruna yara��r bir hayat sa�lam�� olacakt�r” ifadelerine yer vermi�tir (�leri, 1998: 20). 

Özürlüler, dünyan�n bütün ülkelerinde, toplumlar�n en marjinal kesimini olu�turmakta ve di�er 
bireylere k�yasla daha dü�ük kalitede bir ya�am sürdürmektedir.  

� 1990’l� y�llar boyunca silahl� çat��malar nedeniyle iki milyon çocuk öldürülmü�, alt� milyon çocuk özürlü hale 
gelmi� ve bundan çok daha fazlas� ailesini kaybetmi� veya kimsesiz mülteci haline gelmi�tir. 

� Günde 1 Dolar�n alt�nda bir gelire sahip, g�da, temiz su, sa�l�k ve giysi gibi temel gereksinimlerini tam olarak 
kar��layamayan dünyadaki fakir nüfusun 1/5’ini özürlüler te�kil etmektedir. 

� Özürlü çocuklar�n %85’i geli�mekte olan ülkelerde ya�amaktad�r ancak bu çocuklar�n yaln�zca %2’si bir okula 
devam edebilmektedir (Mittler, P., çev.,2008). 

 
�lgili Yasalar 
Özürlüler üzerine ilgili yasalar� küresel bir perspektiften incelemeye al�nd��� zaman görünüyor ki, BM Engelli 

Ki�ilerin Haklar� Sözle�mesi ise giri� bölümünde “Özürlülük durumunun, yoksunlu�u olan ki�ilerin topluma di�er 
bireyler ile birlikte e�it ko�ullarda tam ve etkin kat�l�m�n� engelleyen tutumlardan ve çevre ko�ullar�n�n etkile�iminden 
kaynakland��� gerçe�ini kabul ederek” , “Özürlüler için Dünya Eylem Program� ve Özürlüler için F�rsat E�itli�inin 
Sa�lanmas�na Yönelik Standart Kurallar’ da yer alan ilke ve politika önerilerinin özürlülere f�rsat e�itli�i sa�lanmas�na 
yönelik ulusal, bölgesel ve uluslar aras� düzeyde politikalar�n, planlar�n, programlar�n ve eylemlerin geli�tirilmesi, 
tasarlanmas� ve de�erlendirilmesine katk�s�n� göz önünde bulundurarak” vurgular� yap�lm��t�r. Bununla birlikte 
Sözle�me, 8. Maddesi ile “Toplumda fark�ndal�k yaratmaya yönelik etkin kampanyalar�n tasarlanmas�, ba�lat�lmas� ve 
sürdürülmesi”, “Özürlü bireylerin haklar�n�n kabul edilebilirli�i konusunda toplumun e�itimi, özürlülere yönelik 
olumlu yakla��mlar�n ve toplumsal fark�ndal���n art�r�lmas�, özürlü bireylerin becerilerinin, meziyetlerinin artt�r�lmas� 
konular�nda çal��malar yap�lmas�” ile ilgili yap�land�rmalar sa�lanmal�d�r (Sayg�n, 2009:132) 

 
� Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda i�ci olarak istihdam edilecek, engelliler hakk�nda uygulamalar�na 

ili�kin tebli� 18.03.2004 Tarih ve 25406 Say�l� Resmi Gazetede yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir. 
� 5378 Say�l� 1.7.2005 Tarihli Engelliler ve Baz� Kanun ve Kanun yükmünde kararna�mede de�i�iklik 

yapmas� hakk�nda kanun (Gür, 2008: 29). 
� Engellilere yönelik olarak temel düzenleme, 5378 say�l� Özürlüler Kanunu olup, bu kanun 7.7.2005 

tarihinde yürürlü�e girmi�tir.  
� Bunun d���nda, ba�ta �� Kanunu olmak üzere muhtelif kanunlarda engellilere ili�kin hükümler 

bulunmaktad�r. 
� Madde 50 – Kimse, ya��na, cinsiyetine ve gücüne uymayan i�lerde çal��t�r�lamaz. 

Küçükler ve kad�nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli�i olanlar çal��ma �artlar� bak�m�ndan özel olarak 
korunurlar. 

� Madde 61 – Devlet harp ve vazife �ehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda 
kendilerine yara��r bir hayat seviyesi sa�lar. 
Devlet, sakatlar�n korunmalar�n� ve toplum hayat�na intibaklar�n� sa�lay�c� tedbirleri al�r 
(http://www.slidefinder.net/t/t%C3%BCrkiye_engelliler_engelli_haklari_do%C3%A7/13974236). 
Birle�mi� Milletler Genel Kurulu “�nsanl�k toplulu�unun bütün fertleriyle uzuvlar�n�n bu beyannameyi 

daima göz önünde tutarak ö�retim ve e�itim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere sayg�y� geli�tirmeye, gittikçe 
artan milli ve milletleraras� tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi 
alt�ndaki ülkeler ahalisi aras�nda bu haklar�n dünyaca fiilen tan�nmas�n� ve tatbik edilmesini sa�lamaya 
gayret etmeleri amac�yla bütün halklar ve milletler için ula��lacak ortak ideal olarak i�bu insan haklar� 
evrensel beyannamesini” ifade eder (Fikret ve di�er, 2002: 2). 

Engellilerin haklar�n� ba�ka bir perspektiften de�erlendirmeye al�nd��� zaman �u niteliklere de 
ula��labilmektir,  “hiçbir gerekçeyle özürlülerin e�itim almas� engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve 
yeti�kinlere, özel durumlar� ve farkl�l�klar� dikkate al�narak, bütünle�tirilmi� ortamlarda ve özürlü olmayanlarla 
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e�it e�itim imkân� sa�lan�r. Özürlü üniversite ö�rencilerinin ö�renim hayatlar�n� kolayla�t�rabilmek için 
Yüksekö�retim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin haz�rlanmas�, özürlülere 
uygun e�itim, ara�t�rma ve bar�nd�rma ortamlar�n�n haz�rlanmas�n�n temini gibi konularda çal��ma yapmak 
üzere Özürlüler Dan��ma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. Özürlüler Dan��ma ve Koordinasyon Merkezinin 
çal��ma usûl ve esaslar�, Sa�l�k Bakanl���, Millî E�itim Bakanl��� ve Yüksekö�retim Kurumu ile Özürlüler 
�daresi Ba�kanl���nca mü�tereken haz�rlanan yönetmelikle belirlendi�ini”  edebiliriz 
(http://ekb.comu.edu.tr/yasa.html).    

Ba�bakanl�k taraf�ndan 3 Aral�k 2002 tarihinde yay�nlanan 2002/58 say�l� Genelge’nin 3. Maddesi 
kamu görevlisi olarak çal��an engelli vatanda�lar�m�z�n idari izinli say�lacaklar� ko�ullar� s�ralamaktad�r.         
3 Aral�k Dünya Özürlüler Gününde özürlülere yönelik faaliyet gösteren konfederasyon, ba�l� federasyonlar 
ve derneklerin kamu görelisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kurulu�lar�nda görev yapan tüm 
özürlüler idari say�lacaklard�r” denilmekteydi (http://www.tsd.org.tr/engelliler-3-aralikta-idari-izinli-242). 

Bu ba�lamda, “Sosyal hukuk devleti olan toplumumuzda e�itlik ilkesi çerçevesinde tüm yurtta�lar�n 
insan onuruna yak���r bir biçimde sosyal haklardan yararlanmalar� ön planda tutulmu�tur. Ba�ta Anayasa 
olmak üzere baz� yasalar kapsam�nda ki�i hak ve özgürlüklerinin korunmas�, insan haklar� ve di�er sosyal 
haklardan e�it olarak yararlanmalar� güvence alt�na al�nm��t�r. Ülkemizde özürlüler yasalar kar��s�nda di�er 
yurtta�lar�m�za tan�nan bütün yasal hak ve görevlere sahiptirler” (�leri, 1998: 11). 

 
Engelli �nsanlar�n �artlar� Ve Durumu 
Tüm insanl�k için geçerli oldu�u gibi, “engelli bir ki�inin, ya�am� boyunca kar��la�t��� durumlar 

de�i�iklik gösterir. Engellili�in �ekline göre belirlenecek faktörler, derecesi, günlük faaliyetlere kat�l�m düzeyi, 
içinde bulundu�u aile ortam� ve benzerleri, bireylerin gerçeklerini ortaya koyar. Bu öncelikler, farkl� e�itim 
sistemlerinden, e�itim ve i� edindirme kurumlar�ndan ya da EEC’nin getirdi�i yayg�n halka aç�k internet 
a��ndan, kamu ya da özel kurulu�lar taraf�ndan finansal yönden desteklenen kamu ya da özel merkezlerden 
ve engellilerden etkilenen ve engelli çocuklar� olan aileler taraf�ndan ortaya ç�km��t�r. Bu durum, anla��lmas� 
her zaman kolay olmayan birçok farkl� kavram� ortaya ç�kar�r. Çocu�un yetersizli�ine sebep olan düzensizlik, 
çocukluk döneminde fark edilir. Bu yüzden, testler ve kontroller yap�l�r. Erken bir müdahale, geçici veya 
sürekli olabilecek ihtiyaçlar�n erken giderilmesi için hayati öneme sahiptir. Erken müdahale önemlidir; 0 – 6 
ya� aras�ndaki çocuklara, ailelerine ve çevresine hitap eder. Müdahale, farkl� disiplinlerden 
profesyonellerden olu�an ekipler taraf�ndan gerçekle�tirilir. Bu müdahaleler ortak bir �ekilde bir e�itim 
merkezinde ve e�itim çevresinde gerçekle�ti” görülür (Gür, 2008: 27). 
 

Özürlü bireyin durumunu en iyi hale getirmede evde kulland��� araç ve gereçlerle ilgili teknolojinin 
geli�tirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle her türlü özür grubuna uygun evde günlük ya�am�n� kolayla�t�r�c� 
araçlar�n (çama��r makinas�, f�r�n, bula��k makinas� vb. araç gereçler) ithali ya da üretilmesi konusunda 
gerekli çal��malar yap�lmal�, mevcut oranlarda özürlülük grubuna göre ergonomik faktörler dikkate al�narak 
yeniden dizayn edilmelidir. Araçlarda ergonomik tasar�m faktörlerinin kullan�lmas� ile yorgunluk ve 
zorlanmalar azalt�larak ve bireyin performans� artt�r�larak özürlü bireyin ya�am kalitesinin yükseltilmesi 
sa�lanacakt�r (Hazer, 2005) 

 
Popüler Bir Kavram Olarak Sivil Toplum 
Türkiye'de ve Dünya’da sivil toplum üzerine yap�lan tart��malara bakt���m�zda kar��m�za ç�kan temel 

soru �u; acaba sivil toplum dedi�imiz �ey, 1980'lerde ba�lay�p, birdenbire popülerle�en, insanlar�n, 
akademisyenlerin, siyasetçilerin, entelektüellerin çok kulland���, fakat ayn� anda enflasyonist bir nitelik de 
gösteren, ne anlama geldi�i pek belli olmayan, o yüzden hem akademik, hem kamusal söylemde bir ara 
me�hur olup, �imdi yava� yava� kaybolan bir kavram m�d�r, bir kli�e midir, yoksa 21. Yüzy�la damgas�n� 
vuracak en önemli kavramlar�ndan biri mi olacakt�r? 

Bu ba�lamda Keyman’�n ifade etti�i gibi, 1370'lerin sonunda �ngiltere'de bir köylü isyan� ç�k�yor. Bu 
isyan�n liderlerinden bir tanesi olan John Ball, 1381 y�l�nda bu isyan�n sonunda �öyle bir cümle sarfediyor. Bu 
cümle, Londra'da Blackheat semtinde bulunan bir kilisenin duvar�nda as�l�: "Dostluk, arkada�l�k ya�amd�r. 
Dostu�un ve arkada�l���n olmad��� yer ise ölümdür. Cehennemde dostluk, arkada�l�k yoktur, insanlar tek tek 
varolurlar." John Ball bunlar� söylerken, sivil toplumun ilk tan�m�n� yapt���n� dü�ünmüyor tabii. Zaten dostluk, 
arkada�l�k, kolektiflik, insanlar�n gönüllü olarak bir araya gelmesi ve bir �eyler yapmas�, sivil toplum. O 
anlamda sivil toplumdan konu�urken, ya�amdan konu�uyoruz. Tek tek olmakla beraber olmak aras�nda, 
ya�amla ölüm aras�ndaki fark da var. O yüzden de sivil toplum insanlar�n tek tek yapamad�klar� �eyleri 
beraber yapmas� anlam�na gelen bir �ey; o anlamda bir birlikteli�i, gönüllülü�ü, dayan��may� temsil ediyor 
(Keyman, 2004: 1-3) 

Sivil toplum kurulu�lar�, yerine getirmekte olduklar� fonksiyonlara ba�l� olarak çe�itli �ekillerde 
tan�mlanmaktad�r. Do�rudan olarak yard�m kurulu�lar�, ihtiyaç içindeki ki�ilere yard�m etmek amac�yla 
yap�lan�rken, beraberinde destekleyici sivil toplum kurulu�lar�, kamu hizmetlerinin düzeyini artt�rmak 



KÜYEREL BAKI� AÇISIYLA HAYIRSEVERL�K UYGULAMALARI 

VII. ULUSLARARASI STK’LAR KONGRES� 

184

çabas�yla yerel toplulu�a yard�m etmek için organize olmaktad�r.  Buna kar��l�k ise �unlar� ifade edebiliriz,  
taraf sivil toplum kurulu�lar�, ya devlet ya da i� dünyas�n�n politikalar�na veya yönetim biçimine etki etmek için 
yap�lan�r. 

Bu perspektiften hareketle Ersöz’ün ifade etti�i gibi, ülkemizde sivil toplumun tarihini inceledi�imizde, 
sadece “siyasi alan�n d���nda yer alan bir örgütsel ya�am” ölçe�inde de�erlendirildi�inde, Türkiye’de sivil 
toplumun oldukça uzun bir tarihe sahip oldu�u belirtilebilir. Bu ba�lamda örgütsel ya�am ve devlet d��� 
kurulu�lar Osmanl� Devleti döneminden beri mevcuttur. Vak�flar, Osmanl� toplumunda sivil toplum kurulu�u 
örneklerindendir. Nitekim, birer hay�rseverlik kurumu olarak ortaya ç�kan vak�flar, devlet d��� bir örgütsel 
ya�am alan� olu�turmu�lar, yapt�klar� hay�rseverlik faaliyetleriyle siyasi ve ekonomik ya�am alanlar�n�n 
d���nda bir toplumsal dayan��ma ili�kisi ortaya ç�karm��lar ve yine hay�rseverlik alan� içinde bugünün sosyal 
vatanda�l���na benzer bir toplumsal ili�ki biçimini ya�ama geçirmi�lerdir (Ersöz, 2007: 114-120). 

 
Sivil Toplum Örgütleri: Kavramsal Yakla��m 
Tarihin derinliklerine inildi�inde “Frans�zca-Latince kökenli olan “civil” kelimesinin anlam� görgü 

kurallar�n� iyi bilen demek olmakla birlikte medeni, nazik ve kibar anlamlar�n� da ça�r��t�rmaktad�r ve 
Türkçede “sivil” �eklinde telaffuz edilmektedir. Sivil kelimesi terim olarak kullan�ld���nda;”�ehir adab�” 
“medenilik-bedevi(köylü) olmamak”,halk aras�nda ise “askeri olmayan, asker s�n�f�ndan olmayan, üniforma 
giymemi�” gibi farkl� anlamlara gelebilmektedir. Ancak bu kelimenin “toplum” kelimesi ile birle�erek “sivil 
toplum” �eklinde kavrama dönü�mesi baz� toplumsal ve siyasal hareketlere ba�l� olarak gerçekle�mi�tir. Bu 
ba�lamda on yedi ve on sekizinci yüzy�llardan sonra sivil toplum kelimesi ”do�a durumu”ndan “uygarl�k 
durumu”na geçme anlam�nda kullan�ld��� gibi, bir �ehirli gereksinimi olarak hürriyet, hak ve yükümlülükleri 
ifade eden bir kavram olarak da kullan�lmaya ba�lad���” ifade etmek gerekir ( Abay, 2004: 272). 

Sivil toplum kurulu�lar�n� ay�rt eden ilkelerden ilki, gönüllülük ve özel alandan fedakârl�k yap�lmas�na 
dayand�r�lmalar�d�r; çünkü bu özellik sivil toplum kurulu�lar�ndan bireysel düzeyde olan beklentilerle 
yak�ndan ili�kilidir. Bunun yan�nda nihai amaçlar�n�n topluma bir �eyler sunmak, toplumsal iyiye katk�da 
bulunmak oldu�unu ifade etmekte yarar vard�r (�ahan, H., Ulukan, M., Gezer, E., Aytaç, K., 2009: 404) 

Belirtmek gerekir ki, günümüzde küreselle�me giderek artan bir biçimde sivil toplum, özel sektörü ve 
bunlar� da a�acak ölçüde farkl� yerel, bölgesel ve tüm dünya üzerinde giderek etkinli�ini artt�rmaktad�r. 
Dolay�s�yla dünyada olu�an birbirine adeta zincirleme bir biçimde artarak dünya siyasal sisteminde 
hükümetlere organize bir biçimde etkide bulundu�unu belirtmek gerekir (Do�an, 2002: 296). 

Genel olarak de�erlendirmeye al�nd��� zaman Yatk�n’�n da ifade etti�i gibi, Türkiye’de sivil toplum, 
toplumsal de�i�imin önemli bir alan� olarak güçlenirken, di�er taraftan bu sivil toplumun ileti�im ve müzakere 
alan�n�n örgütsel ya�am ve kamusal alan olarak hareket etmesini sa�layan STK’lar�n da say�lar�n�n giderek 
artt���n�, çal��ma alanlar�n�n farkl�la�t���n� ve hareket alan�n�n toplumsal ya�am içinde yayg�nla�t���n�, 
derinle�ti�ini görüyoruz. Dolay�s�yla bu farkl�la�ma ve yayg�nla�ma içinde STK’lar�n farkl� alanlarda çal��an 
gönüllü örgütlerden dü�ünce kurulu�lar�na, sosyal hareketlerden vatanda�l�k insiyatiflerine, hükümet d��� 
örgütlerden sendikalara ve meslek odalar�na kadar geni� bir yelpaze içinde hareket etti�ine �ahit oluyoruz. 
STK’lar çal��ma alanlar� içinde yaratt�klar� farkl�la�ma ve toplumsal alanda yaratt�klar� yayg�nla�ma 
sürecinde, canl�, etkili ve verimli olmaya çal��an toplumsal ya�am�n sivil ve demokratik de�erleri 
içselle�tirmesine katk� sa�layan bir örgütsel ya�am alan�n� temsil ediyorlar (Yatk�n, 2007: 59). 

 
Hay�rseverli�in Do�as�… 
Hay�rseverlik, ço�unlukla tarihi geli�imi sebebiyle bireylerin dini, vicdani veya duygusal güdülerinden 

hareketle yapt�klar� yard�m faaliyetlerini ça�r��t�rmaktad�r. Ku�kusuz uluslar aras� düzeyde filantropi terimi bu 
ça�r���mlardan ziyade birey ve kurumlar�n içinde bulunduklar� toplumlar�n refah seviyesini yükseltmek 
amac�yla ba���ta bulunmalar� �eklinde tan�mlanmaktad�r. 

Belirtmek gerekir ki, Türkiye’de sosyal adalet için hay�rseverlik potansiyelini anlamak ve ölçmek 
amac�yla, TÜSEV’in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakf�) iki y�l süren uzun bir giri�imini ifade etmekteyiz. Bu 
ba�lamda tarihsel geçmi�i, �slami gelenekler, geçi� dönemindeki yasal çerçeveler ve vak�flar�n güncel 
uygulamalar� birlikte, günümüz Türk hay�rseverlik olgusunun kendine özgü bir yap�s�n� olu�turmaktad�r. Bu 
görüntüsü nedeniyle, anla��labilir yeni bir üçüncü sektör modeli olu�turulmas� ihtiyac� geni� kapsaml� bir 
ara�t�rmay� gerektirmekteydi.  
Bununla birlikte, sosyal adalet için hay�rseverlik; katk�lar�n ya da ba���lar�n politik, ekonomik ve sosyal 
anlamda en az varl��a sahip olanlar�n f�rsatlar�n� ço�altmak amac�yla yap�sal de�i�iklikler için çal��an kar 
amac� gütmeyen örgütlere yönlendirilmesidir.  

Öte yandan hay�rseverli�in özendirilmesi, insanlar�n hay�rsever eylemlere kat�lmalar� için ba�� çeken 
üç özendirici nedenin; din, gelenek ve görenekler ile topluma hizmet yükümlülü�ü oldu�unu bildirmektedir. 
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Bu çok boyutlu süreçte, hay�rseverlik olgusu halen kar�� kar��ya olduklar� zorluklar ve f�rsatlar 
do�rultusunda zengin ve kapsaml� bir de�erlendirme sunmaktad�r. Bu sonuçlar�n, özellikle Türkiye’nin 
mevcut kalk�nma hedefleri göz önüne al�nd���nda, sa�lam ve güçlü bir diyalog olu�turmas� gereklidir. 
Bu süreçte toplumsal de�i�imlerle u�ra�an reform ve giri�im gruplar�n�n, Türkiye’deki hay�rseverlik olgusunu 
ve sosyal ve ekonomik adaletsizliklerin nedenlerini kökten çözmeyi amaçlayan STK giri�imlerine yönelik 
daha destekleyici bir rol üstlenmelidir.  

Umudumuz, bu çal��man�n baz� temel sorunlara ���k tutmas� ve zengin bir hay�rseverlik gelene�i 
olu�turmas� ve Türkiye’de ya�ayan insanlar�n gelecekte daha güçlü olmalar�n� sa�lama yolunda bir katk�s� 
olaca��na umut ediyoruz (Zincir, R.ve Bikmen, F. (Ed.), 2006: 11-18). 

 
Engelliler ile Hay�rseverler Aras�ndaki �li�kinin Sa�lanmas� ve Sosyal Giri�imcilikte STK’lar�n 

Rolü 
Sivil toplum kurulu�lar�n�n faaliyetlerinin ticari olmay�p gönüllülük esas�na dayal� olarak toplumdaki 

çe�itli sorunlar�n çözümüne yönelik çal��malardan olu�tu�unu ifade etmek gerekir. Burada, öncelikli amaçlar� 
ticari olmayan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri sosyal giri�imcilik ad�yla an�lmaktad�r. Böylece sosyal 
giri�imcilik felsefesine göre ne ticari karlar ne de mü�terilerin tatmin edilmesi de�er yaratman�n bir ölçüsü 
olamaz; çünkü de�er yaratman�n ölçüsü ancak toplumsal etki yaratmaktad�r. Sosyal giri�imci, yat�r�mlar�n�n 
dönü�ümünü uzun vadede sosyal fayda olarak sa�lar, vur kaç takti�i izlemez. Sonuç olarak, sosyal 
giri�imcinin amac� uzun süreli etkiler yaratmakt�r (Uluyol,O. ve Danac�, M. Cem., 2009: 50). 

� Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 say�l� kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon 
�eklinde örgütlenmi�tir.  

� Engellilerin profesyonel olarak spor yapmalar� için devlet bakanl���na ba�l� engelliler spor federasyonlar� 
vard�r (http://www.slidefinder.net/t/t%C3%BCrkiye_engelliler_engelli_haklari_do%C3%A7/13974236).  
Toplumun t�kanm�� noktalar�n� tespit edip onlar� dönü�türmeyi sa�layacak yeni fikirler geli�tirmektedirler. 

Sosyal giri�imcilerin yaratt��� olanaklar, toplumun kendini yap�land�rma biçimini ve sosyal sorunlara yakla��m�n� 
ba�l� ba��na de�i�tirmektedir. 

 Konuya ili�kin olarak örne�e yer verecek olursak, �brahim Betil, gençlere güvenilen, gençlerin yönetimde 
ve çözümde oldu�u bir yap�ya inand�. Bununla birlikte gençlerin ebeveyni ya��ndakilerle birlikte çözüm 
üretmesinin bilgi ve tecrübe al��veri�i aç�s�ndan da önemli oldu�unu savundu. Toplum Gönüllüleri Vakf� (TOG), 
sosyal giri�imci gençler yeti�tirirken onlar� hayata da haz�rl�yor. Bütün bunlara paralel olarak Ercan Tutal’�n, 1997 
y�l�ndan beri gönüllü olarak engellilerin toplumsal ya�ama daha e�it kat�lmalar�n� hedefleyen projeler uygulad���n� 
belirtmek gerekir. Yürüttü�ü gönüllü ve ücretsiz programlarda 500’den fazla de�i�ik engel grubundan insan sualt� 
dünyas� ile tan��t�. Alternatif Kamp, “Engelsiz ya�am” slogan� ile engellilere ve farkl� ihtiyaç gruplar�na alternatif 
sosyal, kültürel ve sportif ya�am alanlar� açmay� hedefliyor. Bu süreç içerisinde kampta dünyan�n dört bir 
taraf�ndan gelen gönüllüler çal���yor (Denizalp, 2007: 19-20).  

Ku�kusuz Türkiye bak�m�ndan aç�kl�k getirilmesi gereken bir durumu �u �ekilde ifade edebiliriz. 
Bilindi�i gibi bir kar amaçs�z örgütün varl���n�n amac� ve gere�i olarak kar�� kar��ya bulundu�u iki önemli 
durum bulunmaktad�r. Bunlar�n biri örgütün girdi kayna��n� olu�turan “ba���ç�lar” olarak tan�mlanmaktad�r. 
Di�eri ise ç�kt�n�n gidece�i yeri gösteren ve kar amaçs�z örgütün etkinliklerinden faydalananlard�r.  
Yani ba���ç�lar kar amaçs�z örgüte, para, emek, hizmet veya materyal gibi yard�mlar� içeren kaynaklar� 
sunan; fon temin edici birey ya da gruplar� temsil eder. Di�er taraftan ise statü kayg�s�yla tüketim yapman�n 
kar��l��� olarak ifade edilen “gösteri�çi tüketim” teorisinin yan� s�ra “gösteri�çi merhamet” kavram� 
ba�kalar�n�n gözünde olumlu bir izlenim yaratmak ve kimlik olu�turmaya i�aret etmektedir. Bu kavram ayn� 
zamanda bireylerin yard�m kurulu�lar�yla olan ili�kilerinde ba�kalar� taraf�ndan fark edilme kayg�s�n� içeren 
“gösteri�çi ba��� davran���n�” aç�klamaktad�r (Torlak, Ömer ve Tiltay, M. Ali, 2009: 212). 

Di�er bir taraftan, engellilere sayg�l� bir kent anlay��� ile hareket ederek, Adana “Engelsiz Mekânlar” 
projesi ile engelli için daha ya�anabilir kent oluyor. Merkez ve i�yerleri engelliye uygun hala getirilmesi 
hedefleniyor. Kent konseyi engelli meclisi ba�kan� �pek Kobaner, Adana’y� engelsiz kent haline getirmeyi 
amaçlad�klar�n� belirtti. Bununla birlikte, toplumun özürlülükle ilgili bilgisini, alg�s�n� ve tutumunu kamuoyuna 
sunacak bir uygulama ba�lat�lm��t�r. Burada i�yerinin engellilere kar�� duyarl�l���n� sa�layan kurulu�lara 
plaket verilece�i belirlenmi�tir. Bu ba�lamda, “Plaketimizde görme, yürüme, i�itme ve zihinsel engelliler 
olmak üzere 4 bölüm var. Bu engellilerin tamam�na i�yeri engelsiz plaketi al�yor” dedi (Hürriyet-çukurova, 
2010: 1) 

Öte yandan, Kayseri'nin Tomarza ilçesine ba�l� Emiru�a�� beldesinde tek odal� harabe evde 
ya�ayan Hac� Yalç�n için hay�rseverler yeni bir ev yap�yor. Tomarza ilçesi Emiru�a�� beldesinde tek odal� 
harabe bir evde ya�amaya çal��an 32 ya��ndaki Hac� Yalç�n, kendisi için yapt�r�lan eve kavu�aca�� günü 
bekliyor. Y�llar önce anne ve babas�n� kaybettikten sonra tek odal� harabe evde ya�am sava�� veren Hac� 
Yalç�n'a, gurbetçi Kemal Karata� ve i�adam� �adet Temel sahip ç�kt�. 4 odal� olacak �ekilde in�aat�na 
ba�lan�lan evin k�� mevsimi gelmeden bitirilece�i belirtildi. Kom�ular�n�n yard�m�yla ayakta kalan Hac� Yalç�n, 
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yeni bir eve kavu�acak olman�n mutlu�unu ya�arken, evin in�aat�na da yard�m etmeyi ihmal etmiyor. Azda 
olsa konu�abilen Hac� Yalç�n, "Annem ve babam� kaybettikten sonra zor duruma dü�tüm. Kimse bana i� 
vermiyor. Çal��t���m yerlerde de param� alam�yorum. Evimi yapt�racak maddi durumum yoktu. K�� mevsimi 
gelirken, bana bir ev yapan büyüklerimden Allah raz� olsun" dedi (http://www.engellilersitesi.com/haber/3709-
haberler-hayirseverlerden-ozurlu-gence-ev-yardimi.html).  

 
Toplum Özürlülü�ü Nas�l Anl�yor? 
Genel olarak de�erlendirildi�inde, özürlülerin varl��� insanl�k tarihi kadar eski olmakla beraber 

ça�da� anlamda e�itimleri çok yenidir. Bu noktada anlay�� ve uygulama olarak de�i�ik a�amalardan geçmi� 
olan özel e�itim, son y�llarda genel e�itimin ayr�lmaz bir parças� olarak kabul edilmektedir. Ku�kusuz 
Türkiye’de özel e�itim 1951 y�l�ndan bu yana örgün e�itim hizmetleri aras�nda yer alm�� görünmektedir. 
Fakat her özürlüye özel e�itim hizmeti sa�lanamam��t�r (Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S., 2002: 2). 

Giri�imci olarak nitelendirdi�imiz kavram, bir i�i herkesten önce ve ilk olarak yapmay� ve çözüme 
ula�t�rmay� amaçlayan ki�idir. Özürlüler çerçevesinden dü�ündü�ümüzde bu tan�m üzerinden yürümek 
ekstra güç ve enerji gerektirmektedir. Bu duruma ra�men normal bireyler ile e�it �artlarda i� yapmak için 
daha fazla enerji, vakit, para ve y�pranma zorluklar�n� gö�üsleyerek çal��t�klar� alanlarda ba�ar�l� olarak 
örnek gösterilen giri�imci özürlülerde bulunmaktad�r. Bahsetti�imiz bu geli�meleri �u �ekilde özetleyebiliriz.  

Hassasiyetle belirtmek gerekir ki, ilgi alan�na giren Batdal’�n ifade etti�i gibi, do�u�tan görme engelli 
David Clarke e�itimine 3 ya��nda yat�l� okulda ba�lad�. Lisans�n� politika lisansüstünü diplomas� üzerine 
yapt�. HSBC ve RBS’de ba�layan bankac�l�k kariyerini kendi bankas�n�n k�demli orta�� olarak sürdürüyor. 
Görme engelliler liginde 3 kez gol kral� olan Clarke �ngiltere’nin kör talihli diye an�l�yor, “dünyan�n en �ansl� 
insan�y�m. Görmek istemiyorum” diyor. 

Bir ba�ka perspektiften bak�ld��� zaman, Stephan Hawking, günümüzün ya�ayan en büyük bilim 
adamlar�ndan biri olan Stephen Hawking 1942’de �ngiltere’de dünyaya gelmi�tir. T�pç� bir baban�n o�lu olan 
Hawking, asl�nda bir matematik sevdal�s� iken okudu�u okulda matematik bölümü bulunmad���ndan fizik 
bölümüne kaydolup üç y�l sonra do�a bilimlerinde birinci s�n�f onur madalyas�yla ödüllenmi�tir. Cambrigde 
Üniversite’sinde evrenbilim üzerine çal��malar�na devam eden Hawking, sonsuz evren, Big Bang, Kara Delik 
gibi teoremleri ile dünyaca ün kazand�. Kazand��� birçok ödül ve madalyan�n yan�na çocuklar� evren bilime 
yak�nla�t�rmak için kitaplar� da ekleyen Hawking, tüm bunlar� kendisi için özel haz�rlanm�� bilgisayarl� 
sandalyesinde yapm��t�r. 

Bu süreç içerisinde E�ref Arma�an’� ifade etmemek mümkün de�il, Ankara’da ya�ayan ve do�u�tan 
görmeyen E�ref Arma�an 41 y�ld�r resim yap�yor. Amerika ve Avrupa’da sergiler açan Arma�an, Amerika 
eski Ba�bakanlar�ndan Clinton’�n da portresini yapm��.  
Menajeri Joan Eroncel ile birlikte gitti�i ülkelerde uluslar aras� ün kazanan E�ref Arma�an’�n beyin yap�s� 
Harvard Üniversitesi’nde incelenmi� ve görmedi�i halde nas�l resim yapabildi�i bilimsel çal��malara konu 
olmu�tur. Dokunu�lar� ile gören Arma�an, 1994 senesinde Joan Eronsel isimli 30 sene evvel Türkiye’de 
evlenmi� Amerikal� bir han�m ile tan���r ve bu han�m sayesinde uluslar aras� bir üne kavu�mu�tur. Türkiye’nin 
yeti�tirdi�i de�erli yeteneklerimizdendir. Yapt��� resimleri satarak devam ettiren ünlü ressam�n çal��malar� 
büyük ilgi görmektedir (Batdal, 2009: 509). 

Bu çal��mada ise, Türkiye genelinde toplumun özürlülü�ü nas�l tan�mlad���n�, çe�itli özür gruplar�n� 
nas�l anlad���n�; çe�itli sosyal ortamlarda özür grubu tercihinin, özürlülere sa�lanan haklar konusundaki bilgi 
düzeyinin ve özürlülük durumunun olu�turdu�u engellere ili�kin görü�lerinin neler oldu�unu; ya�, cinsiyet, 
e�itim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve yak�n çevrelerinde özürlü birey bulunup bulunmamas� gibi 
de�i�kenlere göre özürlülere yönelik tutumlar�n (özürlülerin e�itim, çal��ma hayat�, ki�ilik özellikleri, aile 
ya�ant�s�, ki�iler aras� ili�kileri) de�i�ip de�i�medi�ini belirlemek amaçlanm��t�r. Bütün bunlara paralel olarak, 
ortaya ç�kan genel sonuçlar� �öyle aç�klayabiliriz: 

� Özürlülere yönelik olumlu tutuma sahip olanlar�n oranlar�, olumsuz tutuma sahip olanlardan daha 
fazlad�r. 

� Genç ya�takilerin özürlülere yönelik tutumlar daha olumludur. 
� Kad�nlar ve erkekler aras�nda özürlülere yönelik tutumlar bak�m�ndan farkl�l�k bulunmamaktad�r. 
� Bekârlar�n özürlülere yönelik tutumlar� evlilerin tutumlar�ndan daha olumludur. 
� E�itim ve gelir düzeyi artt�kça özürlülere yönelik olumlu tutumlar da artmaktad�r. 
� Ailesinde ya da akrabas�nda özürlü olanlar�n tutumlar�, aile ve akraba çevrelerinde özürlü 

olmayanlar�n tutumlar�na göre daha olumsuzdur. 
� Özürlü tan�d��� olanlar�n özürlülere yönelik tutumlar� tan�d��� olmayanlar�n tutumlar�ndan daha 

olumludur. 
� Özürlülere yönelik önyarg�lar oldu�una inananlar�n tutumlar� bu inanca sahip olmayanlar�n 

tutumlar�na göre daha olumludur. 
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� Daha çok bedensel özürlüler ve yard�ma muhtaçlar özürlü olarak kabul edilmektedir. Sürekli hastal��� 
olanlar, a��r� hareketlili�i ve dikkat sorunu olanlar özürlü olarak tan�mlanmamaktad�r. 

� Zihinsel özür, görme özürlü ve ruhsal duygusal sorunlar kat�l�mc�lar�n kendi ba�lar�na gelmi� olsa en 
zor ba� edebilecekleri özür gruplar�d�r. 
Sonuç olarak, ara�t�rma sonuçlar� topluca de�erlendirildi�inde, Türkiye genelinde özürlülere yönelik 

tutumlar�n, alg�lar�n ve dü�üncelerin genelde “olumlu” oldu�u söylenebilir. Bununla birlikte özürlülere ac�ma 
belli sosyal ortamlarda özürlüleri tercih etmeme, e�itim ortamlarda belli özür gruplar�n�n ayr� okullarda e�itim 
görmeleri gibi gizli olumsuz tutumlar�n varl��� da belirlenmi�tir. Bu sonuç, özürlülere yönelik tutumlar�n olumlu 
yönde de�i�mekte oldu�unu göstermekle birlikte özürlülerin toplumsal ya�ama tam kat�l�mlar�n�n sa�lanmas� 
için tutumlar�n de�i�tirilmesi konusunda çal��malar�n devam etmesi gerekmektedir (Sayg�n, 2009: 131-132) 
 

Sonuç ve Perspektif 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas� bütün yurtta�lar�n�n korunma, topluma kat�l�m, istihdam, çal��ma 

ortam�nda korunma, e�itim ve toplumla bütünle�me haklar�n�n garanti alt�na alm��t�r. Bu nedenle, özürlü 
bireylerin sa�l�k, e�itim, bak�m, rehabilitasyon, istihdam, sosyal güvenlik ve ula��labilir fiziksel çevre gibi 
haklar�na ili�kin çe�itli düzenlemeleri savunmaktad�r. 

Engellilik alan�nda gerçekle�tirilen ve gelece�e umut veren iki geli�me bulunmaktad�r. Bunlardan biri 
hizmet sunan kurumlar�n�n yeniden organize edilmesi ve resmi ve sivil toplum kurulu�lar� aras�nda i�birli�inin 
artmaktad�r. Her iki geli�mede engellilik alan�nda çaba gösteren insanlar�n uzun süreli çabalar�n�n 
sonucunda gerçekle�mi�tir ve politika ve hizmetlerin daha iyi olmas� için bir ba�lang�ç olarak görülmektedir. 

Türkiye’deki mevcut hizmetlerle özürlü bireylerin say�s�n� kar��la�t�rd���m�zda, iyimser olmak kolay 
de�ildir. �htiyaçlar mevcut hizmetlerin ötesindedir. Bununla birlikte mevzuatta yap�lan düzenlemeler; kamu, 
özel ve sivil toplum kurulu�lar�, özürlü örgütleri aras�ndaki i�birli�i; özürlü örgütlerin savunuculuk çabalar� ve 
profesyonellerin ve akademisyenlerin giderek artan kat�l�m� gelecek için umut vermektedir. 

Hiç kimsenin isteyerek özürlü olmad���n� ve herkesin benzer sorunlar� ya�ama ihtimalinin 
bulundu�unu belirtmek gerekir. Bu kapsamda amac�m�z�n özürlüleri evlerinde kapal� kalmaktan ç�karmak 
oldu�unu belirterek �unu ifade edebiliriz. Önemli olan özürlüleri toplumla kayna�t�rmak, etkin olmalar�n� 
sa�lamakt�r. Böylece bir ölçüde de olsa topluma adapte olacaklard�r. Sivil toplum örgütleri, ça�da� 
demokratik toplumlar�n vazgeçilmez unsurlar�ndand�r. Dernekler, vak�flar, sendikalar, meslek odalar�, 
i�adam� kurulu�lar�, kooperatifler söz konusu örgütlerin ba�l�calar�d�r.  

Bir toplumun özürlülere bak�� aç�s� o toplumun insanl�k ölçüleri ile do�ru orant�l�d�r. 
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Özet 
Kurumsal hay�rseverlik, son y�llarda artan önemi nedeniyle farkl� ülkelerden pek çok ara�t�rmac�n�n 
ilgisini çekmi�, üzerine çe�itli çal��malar yap�lm��t�r. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ��BF 
ö�rencilerini kapsayan bölgesel nitelikli bu çal��man�n amac� k�s�tl� da olsa Türk tüketicilerin, 
i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik aktivitelerini nas�l alg�lad�klar�n� ve sosyo-demografik özelliklerine 
göre alg�lamalar�nda farkl�l�k olup olmad���n� belirlemeye yard�mc� olabilecek bulgulara ula�maya 
çal��makt�r. Biga ��BF ö�rencilerini kapsad��� için bölgesel nitelik ta��yan bu çal��mada, fakülte 
mevcudu olan 3550 ö�renciden 400’ü ile anket metodu kullan�larak veriler elde edilecektir. Bu 
çal��mada elde edilecek bulgular�n, i�letmelere kurumsal hay�rseverlik aktivitelerini yönlendirmelerinde 
kullanabilece�i dikkate de�er ipuçlar� vermesi öngörülmektedir. Çal��ma sonuçlar�n�n bilimsel bir 
metotla elde edilmesi, muhtemelen �irkelter, ara�t�rmac�lar gibi ilgili taraflara yarar sa�layabilecektir. 
Türkiye’de konu ile ilgili yap�lan literatür taramas� sonucu elde edilen çal��malar�n azl���n�n,  bu 
çal��man�n önemini daha da artt�raca�� dü�ünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Hay�rseverlik, Tüketici Alg�lamas�, Tüketici Davran���   
 

PERCEPTIONS OF CONSUMERS ABOUT CORPORATE PHILANTHROPY: 
THE STUDY CASE OF BIGA F.E.A.S. 

 
Abstract 
Corporate philanthropy is taken into consideration by many researchers from different countries and 
various studies have been performed on this issue due to its increasing importance. The aim of this 
locally oriented article which includes students from Çanakkale Onsekiz Mart University Biga F.E.A.S. 
(Faculty of Economics and Administrative Sciences) is to try to obtain data such a limited area which 
could help to define how Turkish consumers perceive corporate philanthropic activities of the firms and 
whether their perceptions differentiate in terms of their socio-demographic characteristics. This study 
which carries a regional characteristic since it includes the students from Biga F.E.A.S., 400 students 
will be selected from 3550 students as total population of whole faculty and get data by survey method. 
It’s anticipated that the results of the study could provide crucial clues to the firms for leading their 
corporate philanthropic activities. Result of the scientific analyses of the study would probably provide 
some advantages to concerning parties such as companies, researchers, etc. Shortage of the research 
about the subject mentioned above might increase the importance of this study.  
Keywords: Corporate Philanthropy, consumers perception, consumer behaviour. 
 
Giri� 
��letmelerin özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra çevrede ve toplum üzerinde yapm�� oldu�u etkiler 

yirminci yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren artm�� ve özellikle Bowen’in (1953) kitab�nda kulland��� “Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” ad� alt�nda pek çok ara�t�rmac� taraf�ndan incelenmi�, üzerine yorumlar yap�lm��t�r 
(Kaya, 2008; 97). De�i�en dünya �artlar� ve bilinçlenen tüketici kesimi, i�letmeleri kurumsal sosyal 
sorumluluk ad� alt�nda yer alan faaliyetleri yapmaya zorlarken, i�letmelerin bir k�sm� bir pazarlama arac� 
olarak, bir k�sm� da topluma vermesi gereken bir borç olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil 
olmu�lard�r. Carroll (1979;41)’un, daha sonra konu ile ilgili yap�lan çal��malarda referans al�nan 
grupland�rmas�na göre kurumsal sosyal sorumluluk kavram� ekonomik, yasal, etik ve hay�rseverlik olmak 
üzere dört ba�l�kta incelenmektedir. Bu grupland�rmaya göre; (1) �irketlerin kar elde etmesi ve kaynaklar�n� 
etkin kullanmas�; ekonomik, (2) yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uymas�; yasal (3) sosyal normlara, 
toplumun beklentilerine uygun davranmas�; etik ba�l�klar� olu�tururken, (4) toplumun ya�am standard�n� 
artt�r�c� gönüllü faaliyetlerde bulunmas� da; hay�rseverlik sorumluluklar� aras�nda gösterilmektedir.   

Hay�rseverlik ruhunun insanl�k tarihi kadar eski oldu�u söylenebilmektedir (Srinivasan, 2010;160). O 
dönemlerde bireysel düzeyde gerçekle�tirilen hay�rseverlik faaliyetleri i�letmeler taraf�ndan yap�lmaya 
ba�land���nda kurumsal hay�rseverlik kavram�n�n ortaya ç�kt��� ve özellikle 1990’lardan sonra yap�lan bu tür 
faaliyetlerde hay�rseverlikten ziyade stratejilerin ön plana ç�kt��� görülmektedir. ��letmelerin do�aya ve 
topluma yaln�zca zarar vermemesinin yeterli olmay�p katk� sa�lamak zorunda olduklar� görü�ünün a��r 
bast��� 1970’li y�llardan sonra, bu katk�lar�n hay�rsever nitelik ta��malar� gereklili�i ortaya konmu�tur; ancak 
daha sonra strateji kavram�, hay�rseverlik kavram�n�n üzerine ç�km��t�r. Strateji ile hay�rseverlik 
kavramlar�n�n birlikte an�lmas�n�n bir tezat olu�turdu�unu belirten baz� ara�t�rmac�lar da, ba���lar�n 
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i�letmenin kar� ile ilgili oldu�unda bunun hay�rseverlikle nas�l ba�da�t�r�labilece�ini sorgulam��lard�r (Yönet, 
2005;242).  

Kurumsal hay�rseverlik en basit tan�m�yla, kurumlar�n karlar�ndan veya kaynaklar�ndan bir k�sm�n�, 
gönüllü olarak kar gütmeyen bir olay veya kuruma ba���lamas�d�r (Milam, 2005;1). Her geçen gün, firmalar 
bütçelerinin daha fazla bir k�sm�n� kurumsal hay�rseverlik ad� alt�nda yap�lan faaliyetleri desteklemek için 
ay�rmaktad�r ve hay�rseverlik, firmalar�n kurumsal sosyal sorumluluklar�n�n ç�k�� noktas� olarak görülmektedir 
(Lazano, 1994, Valor, 2005). Hay�rseverlik, geleneksel olarak firman�n topluma katk� sa�lad���n� gösteren bir 
yol olsa da, kurumsal ünlerini geli�tirme yoluyla ekonomik sorumluluklar�n� yerine getirebilecekleri bir 
pazarlama arac� olarak görme e�ilimi yayg�nd�r (Valor, 2005). Genel olarak bak�ld���nda ise, i�letmeleri 
hay�rseverli�e iten en önemli üç nedenin (1) kar amac� gütmeyenlerin misyonuyla payla��lan bir inanç, (2) iyi 
bir kurumsal vatanda�l�k veya sosyal sorumlulu�u gösterme iste�i ve (3) �irket için kar elde etme oldu�u 
söylenebilir (Wyner, 2006;2). 

Hay�rseverlik, eskiden genellikle okul yapma veya yoksullara da��tmak üzere yard�m kurulu�lar�na 
ba��� yapmaktan ibaretken, de�i�en dünya �artlar�, gelece�in ihtiyaçlar�n� da kar��layacak daha yarat�c� yeni 
bir tarz� gerektirmekte oldu�u söylenebilir (Srinivasan, 2010;158).  

Bu ba�lamda tüketicilerin, i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini nas�l de�erlendirdikleri de 
oldukça önem ta��maktad�r. Farkl� ülkelerde yap�lan çe�itli çal��malar, tüketicilerin bu faaliyetlere verdikleri 
tepkiler ve alg�lamalar�, hem akademisyenler hem de uygulay�c�lar için önemli ipuçlar� sunmu�tur. Yap�lan 
birtak�m çal��malarda, özellikle büyük firmalar�n toplumsal konularla ilgili projelere destek vermeleri 
gerekti�ine inand�klar� sonucuna ula��lm��t�r (Fundación Empresa y Sociedad, 1997; Sagawa and Segal, 
2000; 105, Valor, 2005). Yap�lan anket çal��malar�, tüketicilerin bu tür toplumsal olaylar� destekleyen 
markalar� almay� tercih ettikleri konusunda hemfikirken (Fundación Empresa y Sociedad, 1997; Cone ve 
Roper, 1997; Rachtman and Hong, 2000; Sagawa and Segal, 2000), derinlemesine mülakat görü�melerinde 
farkl� sonuçlar elde edilmesi, ara�t�rmac�lar�n önyarg�lar� ile aç�klanm��t�r (Valor, 2005). Yap�lan di�er bir 
çal��mada tüketicilerin kurumsal hay�rseverlikle ilgili konulara nas�l tepki verdi�i ara�t�r�lm��t�r (Valor, 2005).  

Di�er ülkelerde “kurumsal hay�rseverlik” ad� ile kurumsal sosyal sorumlulu�un bir alt dal� ile ayr� 
olarak ara�t�r�lan faaliyetin, Türkiye’de akademisyenler taraf�ndan genel olarak di�er alt s�n�fland�r�lmalar� ile 
beraber “kurumsal sosyal sorumluluk” ad� alt�nda incelendi�i görülmektedir. Bu isim alt�nda yap�lan çe�itli 
ara�t�rmalarda, kurumsal hay�rseverlik faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk ba�l��� alt�nda hem tüketiciler 
hem de i�letmeler cephesinden kavramsal ve ampirik olarak farkl� yönleriyle incelenmi�tir (Hal�c�, 2001; 
Argüden, 2002; Marangoz, 2004; Özkol vd, 2005; Uslu vd., 2008). 

Bu çal��man�n amac�, tüketicilerin i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik hareketlerini nas�l 
alg�lad�klar�n� ve sosyo-demografik özelliklerine göre bu alg�lamalarda bir farkl�l�k olup olmad���n� bilimsel 
yöntemlerle ortaya koymaya çal��makt�r. 

 
1. Ara�t�rman�n Konusu ve Ara�t�rma Konusunun Geçmi�i 
Bu çal��man�n konusu özetle, tüketicilerin i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik hareketlerini nas�l 

alg�lad�klar�n� ve sosyo-demografik özelliklerine göre bu alg�lamalarda bir farkl�l�k olup olmad��� hususlar�n� 
içermektedir. 

Kurumsal hay�rseverlik kavram�n�n literatürde kurumsal sosyal sorumluluk kavram� içinde i�lendi�i 
görülmektedir. Adam Smith’in (1863), firmalar�n topluma katk�s� olan ürünleri üretmesi gereklili�ini belirtmesi 
üzerine, özellikle Bowen’�n 1953 y�l�nda kulland��� “sosyal sorumluluk” kavram� literatüre girmi�tir. Friedman 
(1970)’�n de�indi�i üzere, i�letmelerin sistemin sürdürülebilirli�ine zarar vermedikçe toplum için ba�ka bir 
sorumluluk üstlenmelerinin gereksiz oldu�u, hatta bunun yöneticilerin, payda�lar�n kazançlar�ndan çalmalar� 
oldu�u ifadesi, i�letmelerin sosyal sorumluluk alma veya almama konusundaki tart��malar� alevlendirmi�tir 
(Yönet, 243). 1953’te New Jersey’de payda�lar i�letmelerini, Princeton Üniversitesi’ne 1500 dolar ba��� 
yapt�klar� için kendi paralar�ndan çalmakla suçlam��lar ancak aç�lan davay� kaybetmi�lerdir (Collins, 2002;6). 
Günümüzde ise tart��man�n ana konusunu kurumsal sosyal sorumlulu�un yap�l�p yap�lmamas�ndan ziyade, 
kapsam�na ne tür faaliyetlerin girmesi gerekti�i olu�turmaktad�r (Yönet, 2005;243).  

Kurumsal sosyal sorumlulu�un, içinde kurumsal hay�rseverlik tan�m�n� da bar�nd�ran, literatürde 
çe�itli s�n�fland�rmalar� mevcuttur. Bu s�n�fland�rmalar�n ilki, Davis ve Blomstorm’un (1975) üç çember 
modelidir. Buna göre en içteki çember temel ekonomik fonksiyonlardan do�an sorumluluklar�, onun d���ndaki 
çember ekonomik fonksiyonlar�n sonuçlar�ndan do�an sorumluluklar�, en d��taki çemberse toplumsal 
sorunlar�n çözümüne katk�da bulunmaya yönelik sorumluluklar� ifade etmektedir. Bu alanda çal��malar 
yapan di�er bir isim de Archie Carroll’dur. Carroll (1979)’un, daha sonra pek çok ara�t�rmac� taraf�ndan 
referans al�nacak s�n�fland�rmas�na göre de dört tür sosyal sorumluluk vard�r: Ekonomik, yasal, etik ve 
hay�rseverlik. Bu s�n�fland�rman�n üzerine Lantos’un (2001; 2) yapm�� oldu�u di�er s�n�fland�rmada ise 
hay�rseverlik odakl�, etik ve stratejik olmak üzere üç tür sosyal sorumluluktan bahsedilmektedir. Yap�lan 
s�n�fland�rmalarda kurumsal hay�rseverli�in yeri, Carroll’un s�n�fland�rmas�nda hay�rsever sorumluluklar; 
Mintzberg’in yapt��� s�n�fland�rmada kurumsal sosyal sosyal sorumlulu�un en saf hali; Lantos’un yapt��� 
s�n�fland�rmada ise hay�rseverlik ba�l��� alt�nda i�lenmi�tir (Yönet, 2005; 250) 
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Kurumsal hay�rseverli�in tüketiciler taraf�ndan nas�l alg�land���na yönelik yap�lan ara�t�rmalarda 
çe�itli konular i�lenmi�tir. Yap�lan bir ara�t�rmada, tüketicilerin, bir di�er ara�t�rmada belirtilen �ekilde 
sponsorluk, çal��an gönüllülü�ü ve neden ili�kili pazarlama olarak üçe ayr�lan kurumsal hay�rseverli�in 
hangisine nas�l tepkilerin verdi�i, hangi konulara daha fazla tepki verdi�i, tüketicilerin cinsiyetinin verilen 
tepkiyi etkileyip etkilemedi�i, ba����n büyüklü�ü ve i�letmenin kar amac� gütmeyen bir organizasyonla 
ortakl���n�n olup olmamas�n�n tepkisini ne �ekilde etkiledi�i incelenmi�tir (Valor, 2005). Kurumsal 
hay�rseverli�in farkl� uygulama �ekillerine yönelik bir ba�ka çal��mada, kurumsal ba���, sponsorluk ve neden 
ili�kili pazarlama olarak üç farkl� uygulama üzerinde çal���lm��t�r (Wymer, 2006;2). Buna göre kurumsal 
ba���; nakit ve nakit olmayan ba���lar� içermektedir. Nakit ba���lar, bir fon vas�tas�yla dolayl� olarak 
yap�labildi�i gibi, kar amaçl� olamayan bir kuruma do�rudan da ba��� yap�labilmektedir. Nakit olmayan 
ba���lar da genellikle bir ürün verme �eklinde gerçekle�ebilmektedir. 

Kurumsal hay�rseverli�in, ba�kalar�n� dü�ünerek yap�lan faaliyetler olmas� gere�inden yola ç�k�larak, 
vergi avantaj�ndan veya olu�acak bir menfaatten yararlanmak veya d�� bask�lar sonucu zorunlu olarak 
giri�ilecek bir faaliyet olmad��� literatürde belirtilmi� (Tevrüz vd., 1999; 95), dolay�s�yla i�letmelerin kara 
yönelik hedeflerini tamamen göz ard� edip topluma yararl� olma çabalar�n�n, hay�rseverlik odakl� kurumsal 
sosyal sorumluluk dahilinde ele al�nmas� gereklili�i belirtilmi�tir (Lantos, 2001; 21).  

Kültürleraras� yap�lan bir çal��mada, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki yerli ve küçük firmalar ile 
büyük ve uluslararas� firmalar�n kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerine kat�l�mlar� ba��� ve sponsorluk nezdinde 
ara�t�r�lm��, büyük firmalar�n daha fazla kaynak aktard��� sonucuna ula��lamasa da daha çok kar amaçl� 
olarak bu faaliyette bulunduklar� anla��lm��t�r (Hanousek vd, 2010; 102). Yap�lan bir di�er çal��ma da yine, 
kurumsal hay�rseverlik faaliyetinin daha çok bir zorlamadan kaynakl� etik davran��ta bulunma neticesinde 
yap�ld���n� ileri sürmektedir (Shaw ve Post, 1993; 750). ��letmelerin finansal performanslar� ile yapt�klar� 
ba���lar aras�ndaki ili�kilerin ara�t�r�ld��� çal��mada (Seifert vd, 2003; 195) ise, i�letmelerin nakit kaynaklar� 
ile yap�lan nakit ba���lar aras�nda pozitif bir ili�kiye rastlan�rken i�letmenin finansal performans� ile yapt��� 
hay�rseverlik aras�nda anlaml� bir ili�ki bulunamam��t�r. 

Porter ve Kramer (2002; 57) de, kurumsal hay�rseverli�in i�letmelerde nas�l bir rekabet stratejisi 
olarak kullan�labilece�i üzerinde durmu�lard�r. Büyük �ngiliz firmalar� aras�nda kurumsal �öhretin 
belirleyicilerini ke�fetmek amac�yla yap�lan bir di�er çal��ma da, daha yüksek hay�rseverlik harcamas� olan 
firmalar�n daha iyi bir kurumsal �öhretlerinin oldu�unu ortaya koymu�tur (Brammer ve Millington, 2005; 29). 
Campbell ve di�erleri (2002; 29), 1985-2000 y�llar� aras�nda �ngiltere’de yap�lan hay�rseverlik davran��lar� 
incelenmi�tir. Bir di�er çal��mada da tüketicilerin hangi durumlarda amaca yönelik hay�rseverlik ve avukatl� 
pazarlama içeren hay�rseverlik konular�na daha fazla ilgi gösterdi�i ara�t�r�lm��t�r (Menon ve Kahn, 2003; 
316). Love (2006; 59) çal��mas�nda hay�rseverlik faaliyetlerinin nas�l do�ru amaçla yap�labilece�i üzerine 
yorumlarda bulunmu�; Mescon ve Tilson (1987; 49), kurumsal hay�rseverli�in, geleneksel ba��� anlay���ndan 
Pazar odakl� stratejik yönetime do�ru kayd���n� söylemi�tir. Farkl� çal��malarda, kurumsal hay�rseverlik 
faaliyetlerinden haberdar olan ve olmayan tüketicilerin i�letme ile ili�kileri (Hall, 2006; 1), yap�lan ba���lar�n 
bas�ndan duyurulmas�n�n piyasa tepkisi (Patten, 2007; 199), i�letmenin görünürlü�ü, büyüklü�ü ve ba�l� 
bulundu�u endüstrinin, kurumsal hay�rseverlik faaliyetleri üzerindeki etkisi (Brammer and Millington, 2006; 
15), kurumsal hay�rseverli�in, gelece�in dünyas�n�n ihtiyaçlar�n� kar��layan bir anlay��la nas�l �ekillenece�i 
(Srinivasan, 2010;157) incelenmi�tir. Henderson ve Malani (2009; 571) hay�rseverlik için olu�an piyasa 
yap�s� ve i�letmelerin sadece kar amac� gütmeyen organizasyonlara veya hükümete kar�� üstünlük kuraca�� 
alanlarda hay�rseverlik yapt��� bulgusuna ula��lm��t�r. Fortune 500 listesinden seçilmi� 40 adet firman�n yedi 
y�l boyunca dahil olduklar� hay�rseverlik aktiviteleri kullan�larak yap�lan ba�ka bir çal��mada ise, 
vatanda�lar�n i�letmelerin bu tarz faaliyetlerini ara�t�r�p incelemesinin, i�letme cephesinde kurumsal 
hay�rseverlik aktivitelerine nas�l etkisi oldu�u incelenmi�tir (Gan, 2006; 217).  

Türkiye’de yap�lan çal��malar da kurumsal hay�rseverli�i, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, 
hem tüketici hem i�letme cephesinden incelemi�tir. Kirti� (2009;23) konuya toplumsal (sosyal) pazarlama 
anlay��� içinde, i�letmelerin, tüketicilerin ve toplumun uzun vadeli yararlar�n� dü�ünmesi ve çevre duyarl�l��� 
gibi temalarla yer verirken; Hal�c� (2001), ��severo�lu (2001), Ay (2003) ve Nalbant (2005) i�letmelerde 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini, Argüden (2002) ve Özkol ve di�erleri (2005) de kurumsal sosyal 
sorumlulu�u kavramsal olarak aç�klam��lard�r. Baz� çal��malarda ise kurumsal sosyal sorumluluk, 
i�letmelerin çevresel sorumluluklar� (Marangoz; 2004), i� eti�i (Atl��, 2006) ve aile i�letmelerinde kurumsal 
sosyal sorumluluk gibi (Yelkikalan; 2007) i�letmelerin cephesinden farkl� �ekillerde ele al�nm��t�r. Uslu ve 
di�erleri (2008), T��l� ve di�erleri (2007) ve Kaya’n�n (2008) çal��malar�nda kurumsal sosyal sorumluluk 
tüketici cephesinden ele al�nm��, çe�itli sosyal sorumluluk kampanyalar� dahilinde farkl� sosyo-demografik 
gruplar�n kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine kar�� tutumlar� incelenmi�tir. Türkiye’de TÜSEV (2006)’in 
yapm�� oldu�u geni� ara�t�rma, kurumsal hay�rseverlik faaliyetleri üzerine yap�lm�� ayn� ad� ta��yan, kaynak 
olma özelli�i ta��yan ayr�nt�l� bir kavramsal çal��ma niteli�i ta��maktad�r.  
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2. Ara�t�rman�n Amac�, Kapsam� ve K�s�tlar� 
Bu ara�t�rman�n amac�, tüketicilerin i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik hareketlerini nas�l 

alg�lad�klar�n� ve sosyo-demografik özelliklerine göre bu alg�lamalarda bir farkl�l�k olup olmad���n� tespit 
etmektir. Bu amaç do�rultusunda 3550 nüfuslu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ��BF 
ö�rencilerinden kolayda örnekleme yoluyla seçilen 400 ö�renciye internet üzerinde bir anket çal��mas� 
uygulanm��t�r. Ara�t�rman�n üniversite ö�rencileri üzerinde yap�l�yor olmas�, ö�rencilerin (farkl� illerden 
gelmesi) 17-26 ya� s�n�r�nda olma k�s�t� nedeniyle, ö�rencilerin farkl� demografik yap�lara sahip olmas� 
nedeniyle, bulgular�n Türkiye geneli hakk�nda ilgili ya� grubu hakk�nda ipucu önemi ipuçlar� verebilece�i 
dü�ünülmektedir. Dolay�s�yla bu çal��man�n temel amac�, ayn� ya� gruplar�n�n tamam�n� genelleme amac� 
ta��mamaktad�r. Belli bir bölgedeki, belli ya� grubuna ait üniversite ö�rencilerinin, i�letmelerin kurumsal 
hay�rseverlik hareketlerini nas�l alg�lad�klar�n� ve sosyo-demografik özelliklerine göre bu alg�lamalarda bir 
farkl�l�k olup olmad���n� tespit etmeye yönelik bilimsel veriler elde etmek, ilgili taraflar�n yarar�na sunmak ve 
bundan sonra yap�lacak çal��malara alan ara�t�rmal� ek bilgiler sunmakt�r. 

 
3. Ara�t�rman�n Metodolojisi 
Bu çal��mada, i�letmelerin söz konusu faaliyetlerinin, literatürde yer alandan farkl� olarak kurumsal 

hay�rseverlik ad� alt�nda tüketiciler taraf�ndan nas�l alg�land���n� anlamaya yönelik ipuçlar� elde edilmesi 
umulmaktad�r. Bunun için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesi (��BF) 
ö�rencisi 400 ki�i ile internet üzerinden yap�lan anket sonuçlar� incelenecek, tüketicilerin kurumsal 
hay�rseverlik ad� alt�nda yap�lan faaliyetleri nas�l alg�lad�klar�na yönelik ipuçlar� elde edilmeye çal���lacakt�r. 
Çal��man�n ana sorusu, tüketicilerin kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini sat�n alma tercihlerinde belirleyici rol 
oynayacak kadar önemli görüp görmedikleri ve bu tutumlar�n�n tüketicilerin demografik özelliklerine göre 
de�i�ip de�i�medi�idir. Bu çerçevede çal��man�n ilk bölümü literatür taramas�ndan olu�acak, daha sonra 
uygulama k�sm�na yer verilecektir.  

Ara�t�rma, esas itibariyle tan�mlay�c� ve ke�fedici bir çal��mad�r. Anket formu internet yoluyla Biga 
��BF’de yer alan yedi ayr� bölümden birinci ve ikinci ö�retim, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü s�n�f 
temsilcilerine gönderilmi� ve oradan tüm s�n�f bireylerine da��t�lm��t�r.  

Çal��mada kolayda örnekleme yöntemi kullan�lm�� olup, örneklem say�s� için,  
n = �(1- �)/(e/z)2 n = 0,5*0,5 / 0,05/1,96)2 formülünden n = 384 sonucuna ula��lm��t�r. Bu say�, 400’e 

yuvarlanm��, toplam 400 ki�iye anket gönderilmi�, 353 ki�i geri dönmü�tür. Önceden olu�turulmu� haz�r 
tabloda yer ald��� üzere (Yaz�c�o�lu ve Erdo�an, 2004), N=2500 için n=333 ve N=5000 için n=357 
verildi�inden, 3550 ki�ilik bir anakütle için (N=3550) 353 say�s�n�n (n=353) yeterli oldu�u kanaati getirilmi�tir.  

 
4. Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Arac� 
Ara�t�rmada, veri ve bilgi toplama yöntemi olarak internet üzerinden anket yap�lm��t�r. Ara�t�rmada 

kullan�lmak üzere, Rampal ve Rawa’n�n (2008) geli�tirdi�i ölçekte yer alan 13 madde öncelikle Türkçe’ye 
çevrilmi�tir. Daha sonra okutmanlar yard�m�yla �ngilizce’ye ve tekrar Türkçe’ye çevrilerek 7 ö�renciye internet 
üzerinden gönderilmi�, sorular�n anla��l�rl��� test edilmi�, internet üzerinden herhangi bir sorun ya�an�p 
ya�anmad���n�n kontrolü yap�lm��t�r. Sonras�nda, tespit edilen örneklem say�s� kadar anket da��t�lm��, 353 
ki�i dönü� yapm��t�r.  

 
5. Ara�t�rman�n Hipotezleri 
Ara�t�rman�n amac� do�rultusunda olu�turulan hipotezler a�a��da s�ralanm��t�r: 
H1: Tüketiciler, kurumsal hay�rseverli�i önemli olarak alg�lamaktad�r. 
H2: Sat�n alma tercihlerinde fiyat ve kalite, kurumsal hay�rseverlikten daha önemli olarak 

alg�lanmaktad�r. 
H3: Fedakarl�k güdüsü, kurumsal hay�rseverlik için ba�l�ca neden olarak görülmemektedir. 
H4a: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin ürün/hizmetleri, yapmayanlara göre daha fazla tercih 

edilir bulunmaktad�r. 
H4b: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, yapmayanlara göre daha iyi i�letmeler olarak 

görülmektedir. 
H4c: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, yapmayanlara göre daha iyi bir kurumsal vatanda� 

olarak görülmektedir. 
H4d: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, yapmayanlara göre daha tüketici merkezli olarak 

görülmektedir. 
H4e: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, yapmayanlara göre daha ahlakl� görülmektedir. 
H4f: Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, yapmayanlara göre daha inovatif görülmektedir. 
H5a: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi i�letmeler olarak 

görmektedir. 
H5b: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin ürün/hizmetlerini daha 

fazla tercih edilir görmektedir. 
H5c: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi bir kurumsal 

vatanda� olarak görmektedir 
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H5d: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha tüketici merkezli 
görmektedir 

H5e: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha ahlakl� görmektedir 
H5f: Farkl� cinsiyete sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha inovatif görmektedir   
H6a,b,c,d,e,f: Farkl� ya� grubundaki ki�iler aras�nda tercih, iyilik, kurumsal vatanda�l�k, tüketici 

merkezlilik, ahlak ve inovasyon konular�nda anlaml� farkl�l�k bulunmaktad�r. 
H7a,b,c,d,e,f: Farkl� gelir grubundaki ki�iler aras�nda tercih, iyilik, kurumsal vatanda�l�k, tüketici 

merkezlilik, ahlak ve inovasyon konular�nda anlaml� farkl�l�k bulunmaktad�r. 
H8a,b,c: Farkl� cinsiyet, ya� ve gelire sahip ki�iler, kurumsal hay�rseverli�in önemini farkl� 

de�erlendirmektedir. 
 
6. Veri ve Bilgilerin Analizi 
Ara�t�rman�n bulgular�ndan, çal��man�n amac� do�rultusunda belirlenen hipotezleri test etmek için 

frekans tablolar�ndan Ki-kare testinden ve tüketicilerin da��l�mlar�n�n %50 seviyesinden farkl� olup olmad���n� 
anlamak için Binominal testinden yararlan�lm��t�r. Ara�t�rma hipotezlerinin test edilmesi için SPSS17.0 paket 
program� kullan�lm��t�r. 

 
7. Ara�t�rman�n Sonuçlar� 
 
7.1 Kat�l�mc�lar�n Demografik Yap�s� 
Tablo 1’de, ara�t�rmada yer alan kat�l�mc�lar�n demografik yap�s�yla ilgili olarak yap�lan anketin on 

birinci, on ikinci ve on üçüncü sorular�na verilen cevaplara ait frekans tablosuna yer verilmi�tir. 
 

Tablo 1: Kat�l�mc�lar�n Demografik Yap�s� 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tablo 1 incelendi�inde; %52’si kad�n, %48’i erkek olan kat�l�mc�lar�n cinsiyet da��l�m�n�n dengeli 
oldu�u görülmü�; ya� da��l�m�na bak�ld���nda %1’in 17-18, %36’s�n�n 19-20, %43’nün 21-22, %16’s�n�n 23-
24 ve %4’ünün 25-26 ya� grubunda oldu�u tespit edilmi�, yo�unlu�un orta ya� grubunda topland��� 
sonucuna ula��lm��t�r. Gelir da��l�m�nda ise, %60’l�k ( %36 ve %24 ‘lük grubun toplam�) bir grubun 600-1.200 
TL aras�nda geliri oldu�u görülmektedir. Bu durumda, 19-24 ya� aral���n�n tüm kat�l�mc�lar�n %95’ini, 300-
1200 TL aral���ndaki gelir aral���n�n tüm kat�l�mc�lar�n % 83’ünü olu�turdu�u ortaya ç�kmaktad�r.  

Sonuçlar incelendi�inde, 300 TL. gelir alt� grubun tüm kat�l�mc�lar�n % 7’sini temsil etti�i 
gözlemlenmi�tir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlam�nda, üniversitemizin vak�f arac�l���yla vermi� oldu�u 
burslar�n ihtiyac� olanlar�n tamam�n� kapsamas� veya mevcut kaynaklar yetmiyorsa kaynaklar�n artt�r�larak 
okuldan maddi sebeplerle ayr�lanlar�n mezunlar grubuna kazand�r�lmas� çok önemli bir çaba olarak 
kar��m�za ç�kmaktad�r.     

 
7.2 Kat�l�mc�lar�n Kurumsal Hay�rseverlik Kavram�na Verdikleri Önem 
Anket formunun ilk sorusu ile, kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverli�i ne derecede önemli gördükleri 

7’li Likert ölçe�i ile tespit edilmeye çal���lmaktad�r.  
 Tablo 2’de gösterilen sonuçlara göre, kat�l�mc�lar�n %79’u, kurumsal hay�rseverli�i önemli bulurken 
(“K�smen önemlidir”, “Önemlidir” ve “Son derece önemlidir” diyen grubun toplam�), %11’lik kesim de 
kurumsal hay�rseverli�i önemsiz bulmaktad�r. Buna göre, tüketicilerin kurumsal hay�rseverli�i önemli olarak 
alg�lad�klar� yönünde öne sürülen H1 hipotezi do�rulanmaktad�r. Dolay�s�yla, tüketicilerin kurumsal 
hay�rseverlik faaliyetlerini önemli görmesi, i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini önemsemesine 
neden olabilir.  

 

Cinsiyet Frekans % 
Kad�n 183 52 
Erkek 170 48 
Toplam 353 100 

Ya� Frekans % 
17-18 5 1 
19-20 128 36 
21-22 151 43 
23-24 56 16 
25-26 13 4 
Toplam 353 100 

Gelir Frekans % 
300 TL ve alt� 24 7 
300-600 TL 80 23 
600-900 TL 127 36 
900-1.200 TL 86 24 
1.200-1.500 TL 25 7 
1.500 TL ve üstü 11 3 
Toplam 353 100
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Tablo 2: Kat�l�mc�lar�n “Kurumsal Hay�rseverlik” Kavram�na Verdikleri Önem Frekans ve Yüzdeleri 
Kurumsal hay�rseverlik sizce.. Frekans % 
Son derece önemsizdir 6 1 
Önemsizdir 27 8 
K�smen önemsizdir 7 2 
Ne önemlidir ne de önemsizdir 34 10 
K�smen önemlidir 30 8 
Önemlidir 151 43 
Son derece önemlidir 98 28 
Toplam 353 100 
Ortalama 5,55 

 
7.3 Tüketicilerin Sat�n Alma Kararlar�nda Önem Ta��yan Faktörler 
Anket formunun ikinci sorusunda, kat�l�mc�lara sat�n alma tercihlerinde en fazla önem ta��yan üç 

faktör sorulmu�, kurumsal hay�rseverli�in bu tercihler aras�ndaki yeri tespit edilmeye çal���lm��t�r.  
 

Tablo 3: Kat�l�mc�lar�n Sat�n Alma Kararlar�nda En Çok Önem Ta��yan Üç Faktör Frekans ve Yüzdeleri 
A�a��da yer alan kavramlardan, sat�n alma tercihinizde en 
fazla önem ta��yan üç tanesini i�aretleyiniz. 
 Frekans %* 
Ürün/hizmet kalitesi 295 84 
Ürün/hizmetin fiyat� 289 82 
Marka bilinirli�i 176 50 
Kurumsal hay�rseverlik 136 39 
��letmenin imaj� 91 26 
��letmenin büyüklü�ü 20 6 
* Kat�l�mc�lar birden fazla seçene�i i�aretleyebildi�i için toplam %100’den daha büyük 
ç�kabilmektedir. 

 
Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre, kat�l�mc�lar�n %84’ü ürün/hizmet kalitesini, %82’si ürün/hizmetin 

fiyat�n�, %50’si de marka bilinirli�ini ilk üç tercihine sokarken, yaln�zca %39’luk kesim, kurumsal hay�rseverli�i 
sat�n alma tercihlerinde en fazla önem ta��yan ilk üç faktörün içinde belirtmi�tir. Sonuçlar, sat�n alma 
tercihlerinde fiyat ve kalitenin, kurumsal hay�rseverlikten daha önemli olarak alg�land���n� göstermektedir. 
Buna göre H2 hipotezinde yer alan, sat�n alma kararlar�nda fiyat ve kalitenin kurumsal hay�rseverlikten daha 
önemli olarak alg�land��� ifadesi do�rulanmaktad�r. Dolay�s�yla, tüketicilerin kurumsal hay�rseverli�i kalite, 
fiyat ve marka bilinirli�i kadar önemsemedi�i bilgisi, kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini bir pazarlama veya 
halkla ili�kiler arac� olarak görüp bu faaliyetlerini tüketicilere duyurmak için geni� bütçe ay�ran i�letmeler için 
önem ta��yabilir. 

 
7.4 ��letmeleri Kurumsal Hay�rseverlik Yapmaya �ten Güçler 

 
Tablo 4’te, kat�l�mc�lar�n, i�letmeleri kurumsal hay�rseverlik yapmaya iten gücün veya güçlerin ne 

oldu�una yönelik cevaplar�ndan ç�kan sonuçlar görülmektedir.  
 

Tablo 4:  ��letmeleri Kurumsal Hay�rseverlik Yapmaya �ten Güçlerin Frekans ve Yüzdeleri 
��letmeleri kurumsal hay�rseverlik yapmaya iten güç.. 
 Frekans %*
��letmenin halkla ili�kiler ile ilgili ç�karlar�d�r 222 63 
��letmenin pazarlama ile ilgili ç�karlar�d�r 212 60 
Sosyal temelli fedakarl�k duygusudur 182 52 

��letmenin vergiden yararlanma ile ilgili ç�karlar�d�r 130 37 
Günahlardan ar�nmad�r 87 25 
* Kat�l�mc�lar birden fazla seçene�i i�aretleyebildi�i için toplam %100’den daha büyük ç�kabilmektedir.

 
Buna göre, kat�l�mc�lar�n %63’ü i�letmelerin halkla ili�kiler ile ilgili, %60’� da pazarlama ile ilgili 

ç�karlar� nedeniyle kurumsal hay�rseverlik yapt���n� dü�ünmektedir. Kat�l�mc�lar�n %52’si, i�letmelerin sosyal 
temelli fedakarl�k duygusu ile kurumsal hay�rseverlik yapt���n� dü�ünürken %37’si i�letmelerin vergiden 
yararlanmak için ve sadece %25’lik kesim, i�letmelerin günahlar�ndan ar�nmak için kurumsal hay�rseverlik 
yapt���n� dü�ünmektedir. Veriler, kat�l�mc�lar�n, i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik yapma nedenlerini daha 
çok i�letme ile ilgili ç�karlar olarak görmektedir.  Sonuçlar, H3 hipotezinde yer ald��� gibi fedakarl�k 
duygusunun kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler için ba�l�ca neden olarak görülmedi�ini göstermektedir. 
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Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, geli�tirecekleri strateji gere�i yapt�klar� faaliyetleri tüketiciler 
taraf�ndan i�letmenin ç�karlar�ndan ziyade tüketicilerin ve toplumun ç�karlar�na uygun oldu�u yolunda gerekli 
ikna çal��malar�n� gerçekle�tirebilir.  

 
7.5 Kurumsal Hay�rseverlik Yapan ve Yapmayan ��letmelerin Tüketiciler Taraf�ndan 
Alg�lanmalar�  
Tablo 5’te, kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerle yapmayan i�letmeleri, 

ürün/hizmetinin daha çok tercih edilmesi, daha iyi bir i�letme olmalar�, daha iyi bir kurumsal vatanda� 
kimli�ine sahip olmalar�, daha tüketici merkezli, ahlakl� ve inovatif olmalar� konular�nda yapt�klar� 
kar��la�t�rmal� sonuçlar yer almaktad�r. 

 
Tablo 5: Kat�l�mc�lar�n Kurumsal Hay�rseverlik Yapan ��letmelerle Yapmayan ��letmeleri Tercih, �yilik, 
Kurumsal Vatanda�l�k, Tüketici Merkezlilik, Ahlak ve �novasyon Yönünden Kar��la�t�rmal� Sonuç Frekans ve 
Yüzdeleri 

 
Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan  i�letmelere göre ürün/hizmeti 
daha fazla tercih edilen i�letmelerdir 
 Frekans % 
Evet 207 59 
Hay�r 146 41 
Toplam 353 100 

 
Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan i�letmelere göre daha iyi bir 
kurumsal vatanda� kimli�ine sahiptir. 
 Frekans % 
Evet 237 67 
Hay�r 116 33 
Toplam 353 100 

 
Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan i�letmelere göre daha ahlakl�d�r 
 Frekans % 
Evet 75 21 
Hay�r 278 79 
Toplam 353 100 

 
 
 
Tablodaki veriler, kat�l�mc�lar�n %59’unun kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin 

ürün/hizmetlerinin yapmayan i�letmelerin ürün/hizmetlerine göre daha fazla tercih edildi�ini dü�ündü�ünü 
göstermektedir. Ancak, kat�l�mc�lar�n sadece %34’ü, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi 
i�letmeler olarak tan�mlamaktad�r. Kat�l�mc�lar�n %67’si kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayan 
i�letmelere göre daha iyi bir kurumsal vatanda� kimli�e sahip oldu�unu dü�ünürken, %46’s� bu i�letmeleri 
daha tüketici merkezli, %21’i daha ahlakl� ve %31’i daha inovatif olarak görmektedir.  

Tablo 5’te verilen yüzdelerin istatistiksel olarak anlaml� olup olmad�klar�, Tablo 6’da gösterilmi�tir. 
Tablo 6’da, kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler hakk�nda, yapmayan i�letmelere göre 
Tablo 5’te yer alan konular itibariyle anlaml� seviyede daha olumlu dü�ünüp dü�ünmediklerine dair yap�lan 
Binominal testi sonuçlar� verilmi�tir. 

Kat�l�mc�lar�n, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayan i�letmelere göre ürün/hizmetleri 
konusunda daha tercih edilir, daha iyi, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip, daha tüketici merkezli, daha 
ahlakl� ve daha inovatif görüp görmediklerini gösteren Binominal test sonuçlar�na göre, ürün/hizmetlerin 
tercih edilirli�i, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip olma, daha ahlakl� ve daha inovatif olma konular�nda 
olumlu dü�ünenlerle dü�ünmeyenler aras�nda istatistiksel olarak anlaml� farkl�l�k bulunurken, tüketici 
merkezlilik konusunda istatistiksel olarak anlaml� bir farkl�l�k bulunmam��t�r. Sonuç olarak H4a, H4b, H4c, 
H4e ve H4f hipotezleri do�rulan�rken, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayanlara göre daha 
tüketici merkezli olarak görüldü�üne yönelik H4d hipotezi istatistiksel olarak anlaml� görülmemi�tir. 
Dolay�s�yla, tüketiciler taraf�ndan, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayan i�letmelere göre 
genel olarak anlaml� derecede ürün/hizmetleri daha tercih edilir ve daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip oldu�u 
�eklinde alg�land��� söylenebilir. Ancak tüketiciler, kurumsal hay�rseverlik yapan firmalar� yapmayan firmalara 
k�yasla daha iyi, daha ahlakl� ve inovatif olarak alg�lamamaktad�r.  
 

Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan i�letmelere göre daha iyi 
i�letmelerdir. 
 Frekans % 
Evet 119 34 
Hay�r 234 66 
Toplam 353 100 

Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan i�letmelere göre daha tüketici 
merkezlidir. 
 Frekans % 
Evet 162 46 
Hay�r 191 54 
Toplam 353 100 

Kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler, 
yapmayan i�letmelere göre daha inovatiftir.
 Frekans % 
Evet 108 31 
Hay�r 245 69 
Toplam 353 100 
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Tablo 6: Kurumsal Hay�rseverlik Yapan ve Yapmayan ��letmelerin Belirli Konularda Daha Farkl� Alg�lan�p 
Alg�lanmad�klar�n� Gösteren Binominal Testi Sonuç Tablosu 

Konu Yan�t Yüzde 
Anlaml�l�k 
Seviyesi 

Tercih Evet 0,59 0,001 Hay�r 0,41 

�yi/kötü Evet 0,34 0,000 Hay�r 0,66 

Kurumsal Vatanda� Kimli�i Evet 0,67 0,000 Hay�r 0,33 

Tüketici merkezlilik Evet 0,46 0,136 Hay�r 0,54 

Ahlak Evet 0,21 0,000 Hay�r 0,79 

�novasyon Evet 0,71 0,000 Hay�r 0,29 
0,05 düzeyinde anlaml�. P=0,50 
 

7.6 Tüketicilerin Öncelik Verdi�i Konular 
Anketin onuncu sorusunda, tüketicilerin, kurumsal hay�rseverlikle ilgili olarak, i�letmelerin 

ilgilenebilecekleri konulardan hangilerine öncelik verdi�i sorulmu�, al�nan cevaplar Tablo 7’de gösterilmi�tir. 
 

Tablo 7: Öncelik verilmesi gereken konular frekans ve yüzdeleri 
A�a��daki konulardan di�erlerine göre öncelik verilmesi 
gerekti�ini dü�ündüklerinizi i�aretleyiniz 
 Frekans %* 
Sa�l�k 296 84 
Yoksulluk 285 81 
E�itim 265 75 
Çevresel konular 225 64 
Sanat ve kültür 78 22 
Din 52 15 
Finansal hizmetler 31 9 
* Kat�l�mc�lar birden fazla seçene�i i�aretleyebildi�i için toplam %100’den daha büyük 
ç�kabilmektedir. 

 
Tablo 7’de verilen sonuçlara göre, kat�l�mc�lar�n %84’ü sa�l�k, %81’i yoksulluk, %75’i e�itim ve %64’ü 

çevresel konular�, di�er konulardan daha öncelikli olarak belirlemi�tir. Buna göre i�letmelerin, kurumsal 
hay�rseverlik faaliyetlerini bu konulara yönlendirmelerinin do�ru olabilece�i yönünde bir yorum yap�labilir. 

 
7.7 Ki-Kare Testi Sonuçlar� 
 
7.7.1 Demografik Özellikler �tibariyle Kurumsal Hay�rseverli�e Verilen Önem 
Kat�l�mc�lar�n, demografik özeliklerine göre kurumsal hay�rseverli�e verdi�i önemin derecesinin 

de�i�ip de�i�medi�inin sonuçlar� Tablo 8’de yer almaktad�r.  
0,05 düzeyinde, kurumsal hay�rseverli�in önemini de�erlendirmede cinsiyet ve ya�, istatistiksel 

olarak anlaml� ç�karken, gelir anlaml� ç�kmam��t�r. Bu sonuca göre, farkl� cinsiyet ve ya�taki tüketiciler 
kurumsal hay�rseverli�e anlaml� derecede farkl� önem verirken, farkl� gelir grubuna mensup tüketiciler 
aras�nda böyle bir farkl�l�k görülmemi�tir. Dolay�s�yla H8a ve H8b hipotezleri kabul edilirken, H8c hipotezi 
reddedilmi�tir.  

 
Tablo 8: Demografik Özellikleri �tibariyle Kat�l�mc�lar�n Kurumsal Hay�rseverli�e Verdikleri Önem Ki-Kare 
Analiz Sonuçlar� 
Önem Cinsiyet* Ya�** Gelir 
Pearson Chi-Square 0,000 0,021 0,149 
 
 

Önem/Cinsiyet* Ortalama 
Kad�n 5,99 / 7 

Erkek 5,01 / 7 
 

Tablo 8’in devam�nda, cinsiyet ve ya�taki bu farkl�l���n nedeni gösterilmi�tir. Sonuçlara göre kad�nlar 
7 üzerinden 5,99 ortalama ile 5,01 ortalamaya sahip erkeklerden, 17-20 ya� grubu tüketiciler de 5,94 
ortalama ile 5,34 ortalamaya sahip 21-26 ya� grubu tüketicilerden daha fazla kurumsal hay�rseverli�e önem 

Önem/Ya�** Ortalama 
17-20 5,91 / 7 

21-26 5,34 / 7 
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vermektedir. ��letmeler taraf�ndan erkek tüketicilere kurumsal hay�rseverli�in önemine dair özel kampanyalar 
düzenlenmesi dü�ünülebilir. Di�er yandan ya��n artt�kça kurumsal hay�rseverli�e verilen önemin azalmas�, 
tüketicilerin bilinçlendikçe kurumsal hay�rseverli�in daha az önemli oldu�unu dü�ünmelerinden ziyade 
inand�r�c� bulmamalar� �eklinde yorumlanabilir. 

 
7.7.2 Demografik Özellikler �tibariyle Kurumsal Hay�rseverlik Yapan ��letmeleri Yapmayan 
��letmelerden Farkl� Alg�lama 
 
Tablo 9’da, tüketicilerin cinsiyet, ya� ve gelirleri itibariyle kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri 

yapmayan i�letmelere göre daha iyi, ürün/hizmeti daha tercih edilir, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip, daha 
tüketici merkezli, daha ahlakl� ve daha inovatif alg�lay�p alg�lamad�klar�na dair Ki-Kare test sonuçlar� yer 
almaktad�r. 
 
Tablo 9: Demografik özellikler Ki-Kare Testi Sonuçlar� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabloda, koyu karakterle yaz�lm�� rakamlar, Ki-Kare testi sonucu 0,05 düzeyinde anlaml� ç�kan 

ifadeleri vermektedir. Buna göre cinsiyet de�i�kenine bak�ld���nda, iyi-kötü, tercih, kurumsal kimlik, tüketici 
merkezlilik, ahlak ve inovasyon konular�n�n tümünün istatistiksel aç�dan anlaml� sonuç verdi�i görülmektedir. 
Sonuç olarak, farkl� cinsiyete sahip ki�iler kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi, ürün/hizmetleri 
daha tercih edilir, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip, daha tüketici merkezli, daha ahlakl� ve daha inovatif 
görme ile ilgili olarak farkl�l�k göstermektedir. Bu nedenle H5a, H5b, H5c, H5d, H5e ve H5f hipotezleri 0, 05 
anlaml�l�k düzeyinde do�rulanmaktad�r. Bu sonuç, kad�nlarla erkekler aras�nda, kurumsal hay�rseverlik 
yapan firmalar� alg�lay�� �ekilleri aras�nda ciddi farklar oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

 
Tablo 10, farkl� cinsiyetteki ki�ilerin alg�lamalar�ndaki bu de�i�ikli�i detaylar� ile göstermektedir.  

 Tabloya göre, kad�nlar kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayan i�letmelere göre, 
erkeklere k�yasla daha iyi, ürün/hizmetleri daha tercih edilir, daha tüketici merkezli, daha iyi bir kurumsal 
kimli�e sahip, daha inovatif ve ahlakl� olarak görmektedir. 

Tablo 9’da ya� de�i�kenine bak�ld���nda ise, Ki-Kare analizi sonucu tüketici merkezlilik ve ahlak 
konular�n�n istatistiksel aç�dan 0.05 düzeyinde anlaml� ç�kt��� görülmektedir. Buna göre, farkl� ya� grubundaki 
tüketiciler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlara göre daha tüketici merkezli ve ahlakl� 
olmalar� konusunda anlaml� derecede farkl� alg�lamaktad�r. Dolay�s�yla, H6a, H6b, H6c ve H6f hipotezleri 
reddedilirken, H6d ve H6e hipotezleri kabul edilmektedir. Tüketiciler, kendilerinden ya�ça büyük tüketicilere 
göre kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha tüketici merkezli ve ahlakl� bulmaktad�r. Ya� artt�kça 
tüketicilerin daha bilinçlendi�i ve örneklemin ya� grubu göz önüne al�nd���nda, gençlerin, kendilerinden 
ya�ça büyüklere göre, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin bu faaliyetlerini i�letme ç�karlar�ndan ziyade 
tüketicilerin ve toplumun ç�karlar� için yapt�klar�n� dü�ündükleri ortaya ç�kmaktad�r. 
 

Cinsiyet  
Pearson Chi-Square  
�yi-kötü ,000 
Tercih ,005 
Kurumsal kimlik ,000 
Tüketici merkezlilik ,001 
Ahlak ,003 
�novasyon ,001 

Ya�  
Pearson Chi-Square  
�yi-kötü ,187 

Tercih ,113 
Kurumsal kimlik ,138 
Tüketici merkezlilik ,011 
Ahlak ,014 
�novasyon ,957 

Gelir  
Pearson Chi-Square  
�yi-kötü ,145 

Tercih ,002 
Kurumsal kimlik ,662 
Tüketici merkezlilik ,027 
Ahlak ,212 
�novasyon ,047 
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Tablo 10: Cinsiyet ile Anlaml� Sonuç Al�nan �lgili Konular Frekans Yüzde Tablosu 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 11, ya� de�i�keni ile anlaml� derecede farkl� ç�kan tüketici merkezlilik ve ahlak konular�nda, 

farkl�l���n ne �ekilde ortaya ç�kt���n� göstermektedir. 
 

Tablo 11: Ya� ile Anlaml� Sonuç Al�nan �lgili Konular Frekans ve Yüzde Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 11’de ya� ve tüketici merkezlilik de�i�kenine bak�ld���nda, daha büyük ya� gruplar�n�n 

gençlere göre kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayanlara göre daha tüketici merkezli olmalar� 
ile ilgili olarak daha olumsuz görü� sergiledikleri görülmektedir. Ya� ve ahlak aras�ndaki ilgiye bak�ld���nda 
ise, yine ya��n artt�kça kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin daha ahlakl� oldu�u görü�ünün azald��� 
görülmektedir.  

Tablo 9’daki gelir de�i�kenine bak�ld���nda ise, 0,05 düzeyinde ürün/hizmet tercihi, tüketici 
merkezlilik ve inovasyon konular�nda 0,05 düzeyinde anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir. Buradan ç�kar�lacak 
sonuç itibariyle farkl� gelire sahip tüketiciler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler yapmayan i�letmelere 
göre ürün/hizmeti daha tercih edilir, daha tüketici merkezli ve daha inovatif olmas� konusunda anlaml� 
derecede farkl� dü�ünmektedir. Dolay�s�yla H7a, H7d ve H7f hipotezleri kabul edilirken, H7b, H7c ve H7e 
hipotezleri reddedilmektedir. Buradan ç�kart�lacak sonuç, daha dü�ük gelire sahip tüketicilerin daha yüksek 
gelirli tüketicilere k�yasla kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler hakk�nda daha inovatif, tüketici merkezli ve 
ürün/hizmetleri daha tercih edilir  

Tablo 12’de, farkl� gelire sahip ki�ilerin kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlardan 
tercih, tüketici merkezlilik ve inovasyon konular�nda nas�l farkl�la�t�klar� gösterilmektedir. 

Tablo 12’de yer alan verilere göre daha dü�ük geliri olanlar, daha yüksek geliri olanlara k�yasla 
kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin ürün/hizmetlerini daha fazla tercih edilir, daha tüketici merkezli ve 
inovatif olarak görmektedir. Tabloda yer alan verilerden, tüketicilerin gelir miktar�n�n artt�kça kurumsal 
hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlara göre, ürün ve hizmetlerini daha tercih edilir bulma, daha 
tüketici merkezli ve inovatif olma dü�üncelerinin azald��� görülmektedir. 

 
 
 

Cinsiyet-Kurumsal 
kimlik    
 Evet Hay�r  

Kad�n 138 (%75) 46 (%25) 184 

Erkek 97 (%57) 72 (%43) 169 

Cinsiyet-Tercih    

 Evet Hay�r  
Kad�n 121 (%66) 63 (%34) 184 
Erkek 86 (%51) 83 (%49) 169 

Cinsiyet-�yikötü    

 Evet Hay�r  
Kad�n 82 (%45) 102 (%55) 184 
Erkek 39 (%23) 130 (%77) 169 

Cinsiyet-Ahlak    
 Evet Hay�r  

Kad�n 50 (%27) 134 (%73) 184 
Erkek 24 (%14) 145 (%86) 169 

Cinsiyet-�novasyon    
 Evet Hay�r  
Kad�n 69 (%38) 115 (%62) 184 

Erkek 35 (%21) 134 (%79) 169 

Cinsiyet-Tüketici 
merkezlilik    
 Evet Hay�r  
Kad�n 100 (%54) 84 (%46) 184 
Erkek 62 (%37) 107 (%63) 169 

Ya�-Tüketici 
Merkezlilik 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 
Evet 3 (%75) 72 (%58)  59 (%38) 23 (%40) 5 (%45) 
Hay�r 1 (%25) 53 (%42) 96 (%62) 35 (%60) 6 (%55) 
Toplam 4 125 155 58 11 

Ya�-Ahlak 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 
Evet 2 %50) 37 (%30) 23 (%15) 9 (%16) 2 (%18) 
Hay�r 2 (%50) 88 (%70) 132 (%85) 49 (%84) 10 (82) 
Toplam 4 125 155 58 11 
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Tablo 12: Gelir ile Anlaml� Sonuç Al�nan �lgili Konular Frekans ve Yüzde Tablosu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çal��mada, özellikle son y�llarda önemi gittikçe artan, i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik 

faaliyetlerinin tüketiciler taraf�ndan nas�l alg�land��� ara�t�r�lm��t�r. Çe�itli ülkelerde farkl� ara�t�rmac�lar�n 
konu ile ilgili çal��malar� incelenmi�, Türkiye’de ise bu konunun “kurumsal sosyal sorumluluk” konusu içinde 
i�lendi�i gözlemlenmi�tir. Rampal ve Bawa’n�n geli�tirdi�i, tüketicilerin i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik 
uygulamalar�n� nas�l alg�lad���na dair 13 maddelik ölçek kullan�larak Türk tüketicilerin i�letmelerin bu tür 
uygulamalar�n� “kurumsal hay�rseverlik” ad� alt�nda nas�l alg�lad�klar� hakk�nda bulgular elde edilmeye 
çal���lm��t�r. 

Bunun için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga ��BF ö�rencisi 353 ki�i ile internet üzerinden 
anket gerçekle�tirilmi�, elde edilen verilerle genel olarak kurumsal hay�rseverlik alg�lamalar� irdelenmeye 
çal���lm��, veriler üzerinden yap�lan Ki-Kare analizleri ile kat�l�mc�lar�n demografik özelliklerine göre kurumsal 
hay�rseverlik alg�lamalar�nda bir de�i�iklik olup olmad��� tespit edilmeye çal���lm��t�r.  

Kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverli�i ne derece önemli buldu�una dair verilere bak�ld���nda, %79’luk 
kesimin kurumsal hay�rseverli�i bir derecede “önemli” olarak alg�lad���, 7’li ölçekte bulunan 5,55’lik ortalama 
ile de do�rulanm��t�r. Buna göre, “H1: Tüketiciler, kurumsal hay�rseverli�i önemli olarak alg�lamaktad�r” 
hipotezi do�rulanmaktad�r. Kurumsal hay�rseverli�in önemli olarak alg�lanmas�, i�letmelerin de kurumsal 
hay�rseverli�i daha fazla önemsemesine neden olabilir. Ancak, kurumsal hay�rseverli�i önemli bulan 
tüketiciler, Tablo 3’te belirtildi�i gibi, sat�n alma tercihinde fiyat ve kaliteyi kurumsal hay�rseverlikten daha 
önemli olarak alg�lamaktad�rlar. Dolay�s�yla, “H2: Fiyat ve kalite, kurumsal hay�rseverlikten daha önemli 
olarak alg�lanmaktad�r” hipotezi do�rulanm��t�r. ��letmeler, kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini planlarken 
i�letme stratejilerini haz�rlama a�amas�nda bu durumu göz önünde bulundurmal�d�rlar. 

Tablo 4’te, kat�l�mc�lar�n %63’ü i�letmenin halkla ili�kiler ile ilgili ç�karlar�, %60’� pazarlama ile ilgili 
ç�karlar� nedeniyle kurumsal hay�rseverlik yapt���na inan�rken, %52‘si sosyal temelli fedakarl�k ile kurumsal 
hay�rseverlik yap�ld��� görü�ünde oldu�u görülmektedir. Bu nedenle, “H3: Fedakarl�k güdüsü, kurumsal 
hay�rseverlik için ba�l�ca neden olarak görülmemektedir” hipotezi kabul edilir. Kurumsal hay�rseverlik yapan 
i�letmeler, kurumsal hay�rseverlikle ilgili yapt�klar� faaliyetleri tüketiciler taraf�ndan i�letmenin ç�karlar�ndan 
ziyade tüketicilerin ve toplumun ç�karlar�na uygun gerçekle�tirdiklerine dair tüketiciyi ikna etme stratejisi 
izleyebilirler. 

Tablo 5, kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerle yapmayan i�letmeleri, 
ürün/hizmetinin daha çok tercih edilmesi, daha iyi bir i�letme, daha iyi bir kurumsal vatanda� kimli�ine sahip 
olma, daha tüketici merkezli, ahlakl� ve inovatif olmalar� konular�nda yapt�klar� kar��la�t�rmal� sonuçlara yer  
vermektedir. Veriler, kat�l�mc�lar�n %59’unun kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin ürün/hizmetlerinin 
yapmayan i�letmelerin ürün/hizmetlerine göre daha fazla tercih edildi�ini dü�ündü�ünü göstermektedir. 
Ancak, kat�l�mc�lar�n sadece %34’ü, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi i�letmeler olarak 
tan�mlamaktad�r. Kat�l�mc�lar�n %67’si kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayan i�letmelere göre 
daha iyi bir kurumsal vatanda� kimli�e sahip oldu�unu dü�ünürken, %46’s� bu i�letmeleri daha tüketici 
merkezli, %21’i daha ahlakl� ve %31’i daha inovatif olarak görmektedir. Verilen yüzdelerin istatistiksel olarak 
anlaml� olup olmad�klar�n� gösteren Tablo 6’da, kat�l�mc�lar�n kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler 
hakk�nda, yapmayan i�letmelere göre Tablo 5’te yer alan konular itibariyle anlaml� seviyede daha olumlu 
dü�ünüp dü�ünmediklerine dair yap�lan Binominal testi sonuçlar� verilmi�tir. Test sonuçlar�na göre, 
ürün/hizmetlerin tercih edilirli�i, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip olma, daha ahlakl� ve daha inovatif olma 
konular�nda olumlu dü�ünenlerle dü�ünmeyenler aras�nda istatistiksel olarak anlaml� farkl�l�k bulunurken, 
tüketici merkezlilik konusunda istatistiksel olarak anlaml� bir farkl�l�k bulunmam��t�r. Sonuç olarak H4a, H4b, 

Gelir-Tercih 
300 TL ve 
alt� 

300-600 
TL 

600-900 
TL 

900-1.200 
TL 

1.200-
1.500 TL 

1.500 TL 
ve üstü 

Evet 18 (%75) 53 (%67) 67 (%53) 52 (%60) 12 (%48) 6 (%54)  
Hay�r 6 (%25) 26 (%33) 60 (%47)  35 (%40) 13 (%52) 5 (%46) 
Toplam 24 79 127 87 25 11 

Gelir-Tüketici 
merkezlilik 

300 TL ve 
alt� 

300-600 
TL 

600-900 
TL 

900-1.200 
TL 

1.200-
1.500 TL 

1.500 TL 
ve üstü 

Evet 19 (%79) 40 (%51) 53 (%42) 33 (%38) 12 (%48) 5 (%46) 
Hay�r 5 (%21) 39 ((%49) 74 (%58) 54 (%62) 13 (%52) 6 (%54) 

Toplam 24 79 127 87 25 11 

 
Gelir-�novasyon 

300 TL ve 
alt� 

300-600 
TL 

600-900 
TL 

900-1.200 
TL 

1.200-
1.500 TL 

1.500 TL 
ve üstü 

Evet 11 (%46) 28 (%35) 32 (%25) 21 (%24) 5 (%20) 2 (%18) 
Hay�r 13 (%54) 51(%65)  95 (%75) 66 (%76) 20 (%80) 9 (%82) 

Toplam 24 79 127 87 25 11 
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H4c, H4e ve H4f hipotezleri do�rulan�rken, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayanlara göre 
daha tüketici merkezli olarak görüldü�üne yönelik H4d hipotezi istatistiksel olarak anlaml� görülmemi�tir. 
Dolay�s�yla, tüketiciler taraf�ndan, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin yapmayan i�letmelere göre 
genel olarak anlaml� derecede ürün/hizmetleri daha tercih edilir ve daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip oldu�u 
�eklinde alg�land��� söylenebilir. Ancak tüketiciler, kurumsal hay�rseverlik yapan firmalar� yapmayan firmalara 
k�yasla daha iyi, daha ahlakl� ve inovatif olarak alg�lamamaktad�r.  

Ara�t�rmada, farkl� cinsiyete ve ya�a sahip kimselerin kurumsal hay�rseverli�i 0,05 anlaml�l�k 
derecesinde farkl� öneme sahip oldu�unu dü�ündükleri tespit edilmi�tir. Bu sonuca göre, farkl� cinsiyet ve 
ya�taki tüketiciler kurumsal hay�rseverli�e anlaml� derecede farkl� derecede önem vermektedir. Dolay�s�yla 
H8a ve H8b hipotezleri kabul edilirken farkl� gelire sahip tüketiciler üzerine kurulan H8c hipotezi 
reddedilmi�tir. Tablo 8’in devam�nda, cinsiyet ve ya�taki bu farkl�l���n nedeni gösterilmi�tir. Sonuçlar, 
kad�nlar�n 7 üzerinden 5,99 ortalama ile 5,01 ortalamaya sahip erkeklerden, 17-20 ya� grubu tüketiciler de 
5,94 ortalama ile 5,34 ortalamaya sahip 21-26 ya� grubu tüketicilerden daha fazla kurumsal hay�rseverli�e 
önem verdi�ini göstermektedir. ��letmeler taraf�ndan erkek tüketicilere yönelik kurumsal hay�rseverli�in 
önemine dair farkl� çal��malar yürütülmesi dü�ünülebilir. Di�er yandan ya��n artt�kça kurumsal hay�rseverli�e 
verilen önemin azalmas�, tüketicilerin bilinçlendikçe kurumsal hay�rseverli�i daha az önemli olarak 
alg�lad�klar�n� öngörmekten ziyade bu tip faaliyetleri daha az samimi ve inand�r�c� bulmalar� �eklinde 
yorumlanabilir. 

Kat�l�mc�lar�n demografik özelliklerine göre, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayan 
i�letmelerden daha iyi, ürün/hizmeti daha tercih edilir, daha iyi kurumsal vatanda� görme, daha tüketici 
merkezli, daha ahlakl� ve daha inovatif görme konular�nda aralar�nda anlaml� farkl�l�k olup olmad��� ile ilgili 
sonuçlar� veren Tablo 9’da; cinsiyet de�i�kenine bak�ld���nda, iyi-kötü, tercih, kurumsal kimlik, tüketici 
merkezlilik, ahlak ve inovasyon konular�n�n tümünün istatistiksel aç�dan anlaml� sonuç verdi�i görülmektedir. 
Sonuç olarak, farkl� cinsiyete sahip ki�iler kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi, ürün/hizmetleri 
daha tercih edilir, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip, daha tüketici merkezli, daha ahlakl� ve daha inovatif 
görme ile ilgili olarak farkl�l�k göstermektedir. Bu nedenle H5a, H5b, H5c, H5d, H5e ve H5f hipotezleri 0, 05 
anlaml�l�k düzeyinde do�rulanmaktad�r. Bu sonuç, kad�nlarla erkekler aras�nda, kurumsal hay�rseverlik 
yapan firmalar� alg�lay�� �ekilleri aras�nda ciddi farklar oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

Ya� de�i�kenine bak�ld���nda ise, Ki-Kare analizi sonucu tüketici merkezlilik ve ahlak konular�n�n 
istatistiksel aç�dan 0.05 düzeyinde anlaml� ç�kt��� görülmektedir. Buna göre, farkl� ya� grubundaki tüketiciler, 
kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlara göre daha tüketici merkezli ve ahlakl� olmalar� 
konusunda anlaml� derecede farkl� alg�lamaktad�r. Dolay�s�yla, H6a, H6b, H6c ve H6f hipotezleri 
reddedilirken, H6d ve H6e hipotezleri kabul edilmektedir. Tüketiciler, kendilerinden ya�ça büyük tüketicilere 
göre kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha tüketici merkezli ve ahlakl� bulmaktad�r. Ya� artt�kça 
tüketicilerin daha bilinçlendi�i ve örneklemin ya� grubu göz önüne al�nd���nda, gençlerin, kendilerinden 
ya�ça büyüklere göre, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin bu faaliyetlerini i�letme ç�karlar�ndan ziyade 
tüketicilerin ve toplumun ç�karlar� için yapt�klar�n� dü�ündükleri ortaya ç�kmaktad�r. Ya� ve tüketici merkezlilik 
de�i�kenine bak�ld���nda, daha büyük ya� gruplar�n�n gençlere göre kurumsal hay�rseverlik yapan 
i�letmelerin yapmayanlara göre daha tüketici merkezli olmalar� ile ilgili olarak daha olumsuz görü� 
sergiledikleri görülmektedir. Ya� ve ahlak aras�ndaki ilgiye bak�ld���nda ise, yine ya��n artt�kça kurumsal 
hay�rseverlik yapan i�letmelerin daha ahlakl� oldu�u görü�ünün azald��� görülmektedir.  

Gelir de�i�kenine bak�ld���nda ise, 0,05 düzeyinde ürün/hizmet tercihi, tüketici merkezlilik ve 
inovasyon konular�nda 0,05 düzeyinde anlaml� farkl�l�k tespit edilmi�tir. Buradan ç�kar�lacak sonuç itibariyle 
farkl� gelire sahip tüketiciler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler yapmayan i�letmelere göre ürün/hizmeti 
daha tercih edilir, daha tüketici merkezli ve daha inovatif olmas� konusunda anlaml� derecede farkl� 
dü�ünmektedir. Dolay�s�yla H7a, H7d ve H7f hipotezleri kabul edilirken, H7b, H7c ve H7e hipotezleri 
reddedilmektedir. Buradan ç�kart�lacak sonuç, daha dü�ük gelire sahip tüketicilerin daha yüksek gelirli 
tüketicilere k�yasla kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeler hakk�nda daha inovatif, tüketici merkezli ve 
ürün/hizmetleri daha tercih edilir. Farkl� gelire sahip ki�ilerin kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri 
yapmayanlardan tercih, tüketici merkezlilik ve inovasyon konular�nda nas�l farkl�la�t�klar� gösterilmektedir. 

Tablo 10’da, kat�l�mc�lar�n cinsiyet de�i�kenine göre nas�l farkl�la�t��� yer almaktad�r. Buna göre 
kad�nlar kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlara göre erkeklerin gördü�ünden daha fazla iyi, 
daha fazla iyi bir kurumsal kimlik sahibi, daha tüketici merkezli, ahlakl� ve inovatif olarak de�erlendirmektedir. 
Tablo 11 ve Tablo 12’de de, ya� ve gelir de�i�kenlerinde farkl�l���n nereden kaynakland��� gösterilmektedir. 

Tablo 7’de verilen sonuçlar ise, tüketicilerin %84’ü sa�l�k, %81’i yoksulluk, %75’i e�itim ve %64’ü 
çevresel konular�, di�er konulardan daha öncelikli olarak belirledi�ini göstermektedir. Buna göre i�letmelerin, 
yapacaklar� kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerinde bu konulara a��rl�k vermelerinin do�ru olabilece�i yönünde 
bir yorum yap�labilir. 

Sonuç olarak, i�letmelerin kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerinin önemli olarak alg�land��� ancak, sat�n 
alma tercihinde fiyat ve kalite konulardan sonra geldi�i görülmektedir. Tüketiciler, i�letmelerin kendi halkla 
ili�kiler ve pazarlama ç�karlar� için kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerine giri�tiklerine inanmaktad�r. Ayr�ca, 
kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri yapmayanlara göre daha iyi, daha ahlakl�, daha inovatif, 
ürün/hizmeti daha tercih edilen ve daha iyi bir kurumsal vatanda� kimli�e sahip olarak tan�mlamamaktad�r. 
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Kurumsal hay�rseverli�e verilen önem, farkl� cinsiyet ve ya� gruplar� aras�nda anlaml� derecede 
farkl�la�maktad�r. Buna göre kad�nlar erkeklerden, gençler de kendilerden büyüklerden daha fazla kurumsal 
hay�rseverli�i önemli görmektedir.  

Kad�nlar, erkeklerden daha fazla, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmeleri daha iyi, ürün/hizmeti 
daha tercih edilir, daha iyi bir kurumsal kimli�e sahip, daha tüketici merkezli, daha ahlakl� ve inovatif 
görmektedir. Ayn� �ekilde gençler, kurumsal hay�rseverlik yapan i�lemeleri daha tüketici merkezli ve ahlakl� 
olarak de�erlendirmektedir. Daha az gelir grubuna mensup ki�iler, daha yüksek gelir grubundakilerden daha 
fazla, kurumsal hay�rseverlik yapan i�letmelerin ürün/hizmetlerini tercih edilir, daha tüketici merkezli ve daha 
inovatif görmektedir. Tüketicilerin sa�l�k ve yoksulluk konular�na öncelik vermesi de, üzerinde durulmas� 
gereken bir noktad�r. 

Çal��man�n bulgular�, i�letmelerin, yapmay� planlad�klar� kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerinde hedef 
ald�klar� pazara göre uygulamalar�n� gerçekle�tirmeleri aç�s�ndan önemli ipuçlar� sa�layabilir. Konu ile ilgili 
çal��acak ara�t�rmac�lar da, elde edilen sonuçlardan, Türkiye’de tüketicilerin kurumsal hay�rseverlik 
alg�lamalar� hakk�nda genel bir yarg� edinebilirler. Ara�t�rma, daha detayl� sorular�n eklenerek 
geli�tirilebilecek daha geni� bir kurumsal hay�rseverlik ölçe�i ile, farkl� ya� ve gelir gruplar� üzerinde 
uygulanabilir ve farkl� ülke tüketicileri ile yap�lacak ayn� tür ara�t�rmalarla kültürleraras� tüketici davran��lar� 
konusunda literatüre katk� sa�layabilir. 
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Abstract 
Poverty has become an important problem in the entire world nowadays. Poverty, which is 
incompatible with human dignity, and a lower financial situation is not only based upon economic data 
but also is defined as a situation in which social and cultural needs are not met. In particular the fact 
that these needs are not met in cities has a negative impact on the process of urbanization. And it 
makes “Urban Poverty” a current issue, causing unplanned urbanization. 
It is a constitutional obligation and the principle of ‘Social State’ to fight against urban poverty. First it 
was one of the duties of centralized administration to fight against urban poverty, then this mission has 
fallen to local administrations in general and to municipalities in particular (with the municipal law in 
2005). Local administrations have become key actors in fighting against urban poverty which is a 
complicated, comprehensive issue. However it is not possible for a local administration to solve urban 
poverty alone in today’s economic and social conditions. The issue of urban poverty makes 
comprehensive policies and local actors’ cooperation (municipalities and non-governmental 
organizations) necessary at local level. 
Key Words: Poverty, Urban Poverty, Municipalities, Non-Governmental Organizations (NGOS). 
 
Introduction 
Cities are residential areas which are quite different from rural areas due to social relations, cultural 

areas, density of population and sources of income, urbanization which emerged from population growth and 
industrialization from the 1950s onwards has brought about many problems. From 1960 onwards, our 
country entered the period of planned development. Although national policies were improved on 
urbanization, they were not implemented in line with their objectives because there were not planned, 
liveable and balanced city construction plans, these who lived in cities did not have urban culture, they had 
difficulties in adjusting to city life and they did not accept the regulations made. In the and, unplanned, 
haphazard urbanization emerged.   

Unplanned, haphazard urbanization has brought about the problem of “poverty, urban poverty, 
immigration and social problems”. Although our country enjoys economic welfare, compared with the past, 
some circles of society living in urban and rural areas are getting poor. In particular, the fact that some circles 
are living below poverty line, which is not compatible with human honour in cities, that they are not efficient 
economically, that they cannot meet their social and cultural needs affect urbanization process. 

Fighting urban poverty which has been caused by globalization is an obligation required by the 
principle of “social state” according to the state’s constitution. In the beginning, it was the main duty of 
centralized government to fight urban poverty. Today it has became one of the basic functions of local 
administrations, especially municipalities. As a matter of fact, local administrations reform law was passed in 
2005, they have become one of the basic elements of this fight. However it seems impossible for a local 
administration to solve urban poverty problem alone in today’s social and economic conditions. Urban 
poverty problem requires comprehensive policies and local actors’ cooperation (municipalities and NGOs) at 
local level. 

In this study, after short information about the concept of urban poverty and urban poverty in Turkey 
is given, municipalities and NGOs’ approaches to fighting urban poverty, the importance of their cooperation 
and the causes of urban poverty are investigated.       

 
The Urban Poverty 
The concept of urban poverty means the density of poverty in certain areas of cities with the effect of 

globalization process. According to this, it expresses more rural poverty which could be thought of the 
opposite of urban poverty. This concept which is used as “new poor people”, “underclass poverty” in 
literature describes a more different poverty type than it is known. In some situations, urban poverty means 
underclass poverty. Underclass mass is the mass who live “inner city (in the centres of cities or in poor 
vicinities of cities)”, who do not have decent jobs, who are dependent on state aids, who have a high 
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potential of committing crime, who do not have any places to live or who live under very bad conditions 
(B�çk�, 2005: 1). In the concept of sub-class or underclass the theme that stands out most is the social and 
spatial isolation. According to Wilson, there are three qualifications that comprise underclass: These are 
density, social isolation and spatial incompatibility (Wilson, 1987: 261-263). The mass which is described as 
underclass is mostly seen in the USA and metropolitans of western countries, which are defined as “world 
cities”, in Turkey, there is not a common mass that is similar to underclass, except for street children, 
baliciler, etc (B�çk�, 2005: 1). 

In their studies titled “Divided Cities” in which Fainstein, Gordon and Harloe (1992:10) make a 
comparative analysis of New York’s and London’s underclass phenomenon they argue that 15 years ago, 
underclass segment was made up of people of low income, not whites, immigrant workers who were 
employed at the lowest part of American market, but today they argue that underclass segment is made up 
of all poor people who have a very poor connection with official job markets due to the spread of 
unemployment problem. 

Urban poverty is defined as a certain part of population’s not reaching enough resources providing 
minimal life standards, the consequences of which cause serious problems both in terms of behavioural and 
social relations (Yalç�ner, 2002: 201-204). In is context, urban poverty cannot be measured by economic 
data only. At the same time, it is necessary to measure it by not being able to reach basic services, giving a 
lower value to social status, marginal situations in urban areas, decrease in life standards, limited access to 
justice, knowledge, education, citizenship, loss of confidence, being vulnerable to violence and damage 
(Yalç�ner, 2002: 204-205).            

In conclusion, urban poverty which is different from poverty means the poverty caused by limited job 
opportunities for those who have immigrated from rural to urban areas because of economic and social 
transformations, and urban poverty is caused by unclear relations between institutions. Poor people in urban 
areas are isolated from society, they lock self-confidence and they are against entegration. However poor 
people, not urban ones are aware of life conditions, they know that they are part of society and that they are 
not independent.       

 
Urban Poverty Problem in Turkey 
Since 1950’s the immigrants from rural to urban were getting used to the type of poverty and spaces 

of poverty with squatters. Everybody knew the other side of the cities that were just constructed with the 
dense migration and being squatter. Even externalization against these others around the axis of urban-rural 
discrimination was seen clearly. On the other hand squatters were seen as a bridge between urban and rural 
settlements by the academicians. Till 1980’s national economy that is depended upon the government 
centred politics was conducted. But, this national economy was quitted after 1980’s.  The 1980’s can be 
characterized as the substitution of welfare regime through neo-liberal policies. Turkey was not any more a 
society of fair income from 1980’s. It became a country of deep precipices between the rich and the poor. 
But worse than this it faced a social structure that the social sections became completely apart from each 
other (Demiral & Evin, 2007: 365).  

Daily life in cities, sterile living and working centers were organized over again in the way that rich 
and poor will not see each other (I��k & P�narc�o�lu, 2001: 42).  

The acute inequality process after 1980’s showed itself by facing up to chronic poverty concretely. 
After 80’s not only in the rural area but also in the urban particularly in the metropolises there have been new 
processes of new improvement.  The visible thing of this period was; the economic crises, problems of 
employment, high inflation, rapid internal and external immigration, etc. They kept their importance as both 
the reasons and problems of poverty (Demiral & Evin, 2007: 365).   

Within this period the wages paid to employees are examined, the resulting increase in productivity 
growth appeared to be a reverse. The share that the labour force received from Gross Domestic Product was 
27,1% in 1980. Within 1 year it fell to 22,5% in 1982 and 19,4% in 1986.  

 Turkey experienced on of the biggest economic crisis in its history in 1994. When we compare the 
data of 1994 with that of 1987, it is seen that the share that the first 20% of the household received from the 
disposable income was 5,2% in 1987. In 1994 it fell to 4,9%. Similarly, the share that the second, the third 
and the forth household received fell too. On the other hand, the share that the fifth household received was 
50,0% in 1987. It increased to 54,9% in 1994. According to this, while difference in income distribution 
considerably increased between the richest and the poorest people between 1987 and 1994, Gini’s ratio 
increased from 0,43 to 0,49.   

According to the results of “Income and Life Conditions Research” done by TUIK between 2006-
2007, as it is seen in table 1, out of 20% household groups formed according to disposable income, the 
share that the groups of the highest income received was 46,9%. The share that the groups of the lowest 
income was 5,8%.  

        



PHILANTROPHY APPLICATIONS WITH GLOCAL PERSPECTIVE 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

205

     Table 1.   20% Groups Formed According to Disposable Income of Household (2006-2007) 

                     
According to this, the share that the last group received from the total income was 8,1 times more 

than the first group. The same indicator (P80/20) was accounted as 9,5 times according to the results of 
2006. According to the results of 2007, the indicator P80/20 was 7,5 times. The same ratio was 6,9 times for 
rural areas. Gini’s ratio was 0,43 according to the results of 2006. It was 0,41, falling 0,02 score in 2007.  

This shows that there is not a stable improvement in income distribution in Turkey. There are 
conjectural fluctuations. And the income distribution is not fair.  An economy in which income per capita is 
low causes such in equal poverty to get worse and spread.    

When we think of urbanization process, we face the problem of “slums” which prevents adjustment to 
modern society and entegration with cities. 

The most significant projection of urbanization was perhaps the squatters. These squatters did not 
integrate the new comers to urban life or make a soft transition but transforming itself to separated ghettos; it 
made the possible solutions futile. The problems were growing rapidly in these areas and they are building a 
protest alternative structure against the city inside the city.  By forming their own traditional informal relations, 
the people in squatters are building a protest and alternative structure against the present structure of the 
city (Demiral & Evin, 2007: 366). 

Slums have not been transformed as much as it was expected since 1950s, in other words they have 
not entegrated with cities, they could not get urbanized instead of this, and they have made their own culture 
and way of life dominant. This has caused the slums to be a permanent and chronic problem.  

The first law on shanty (law no: 775) that was passed in 1966 made legal regulations for shanty-
dwellers. However, this law forgave shanty-dwellers. This situation caused the problem of slums to be 
continuous. After a while, slums became a means of investment from which some circles benefitted. When 
we look from the perspective of urbanization, we can claim that shanty town districts and shanty town 
families cannot entegrate with cities, and that there is a great chasm between urban culture and shanty town 
culture (see table 2).   

                Table 2. Squatters and Population of Living in Squatters in Turkey (1955-2002) 

Years Squatters Living in 
Squatters 

The ratio in Urban 
Population 

1955   50.000 250.000   4.7 
1960 240.000         1.200.000 16.4 
1965 430.000         2.150.000 22.9 
1970 600.000         3.000.000 23.6 
1980       1.150.000         5.750.000 23.6 
1990       1.750.000         8.750.000 33.9 
1995       2.000.000       10.000.000 35.0 
2002       2.200.000       11.000.000 27.0 

                             Source: Kele�, R. (2004), “Kentle�me Politikas�”, 8. Bask�, �mge Yay�nevi: Ankara, 561. 
 

From 1980 onwards shanty towns have been transformed and there has been a distinction between 
the owners of “shanty towns” and the “tenants of shanty towns”. There has been an crease in the number of 
shanty town rentals since the beginning of 1990s. Those who emigrate to cities cannot find land on which 
then can build houses. There has been a great demand for land, and officials are not turning a blind ear to 
this situation any longer. The new immigrants do not have enough money to build their homes and there are 
not many people to help them. It is not possible to see shanty buildings in cities any more. Even 

 

2006 2007 2006 2007 2006 2007
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
First 20%

    (*) 
5,1 5,8 5,5 6,2 5,6 6,4 

Second 20% 9,9 10,6 10,3 11,0 10,2 11,1
Third 20% 14,8 15,2 15,0 15,3 15,3 16,0
Four 20% 21,9 21,5 21,8 21,2 22,6 22,3
Last 20%    (**) 48,4 46,9 47,5 46,2 46,3 44,2
Gini’s Ratio 0,43 0,41 0,42 0,39 0,41 0,38
Last  20% / First 20% (P80/20) 9,5 8,1 8,6 7,5 8,3 6,9 

       Note: Income reference period of the previous calendar year. 
       (*) It has lowest share of total income,  (**) It has highest share of total income 

      Source;  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=24&ust_id=7    (Cited on  20.06.2010) 

   Turkey    Urban
   

Rural 
20% Groups of individuals
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municipalities have begun to destroy shanty town as part of urban transformation project. Consequently, the 
fact that those who have emigrated to cities have ended up in poverty has become inevitable. Because they 
have to pay rent, which costs them a lot. Another reflection of this process is that the new immigrants who 
have come to shanty town cannot benefit from compatriot ship relations, so they feel quite alone in the cities 
to which they have emigrated (Adaman & Keyder, 2006). 

Even though it is wrong to associate urban poverty with unemployment, one of the biggest causes of 
urban poverty is unemployment. In Turkey, population growth, immigration, urbanization and employment 
policy cause the increase of unemployment. The more the rate of unemployment increases. As seen in table 
3, the rates of unemployment are higher in cities than in rural areas. The fact that unemployment continues 
its existence causes the most disadvantageous groups in labour market to accept more safe less and 
marginal jobs. Increasing informal jobs, instability of business life, polarization of job opportunities cause new 
social divisions. In conclusion, it is possible to say widespread unemployment problem “as a factor of 
decreasing income” is the reason for poverty. 

     Table 3.  Key Indicators of Labour in Turkey (2000-2006) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Labour Force (Thousand People) 23.078 23.491 23.818 23.640 24.289 24.565 24.776 

Employment (Thousand People) 21.581 21.524 21.354 21.147 21.791 22.046 22.330 

Employment (Urban %) 48.1 51.5 52.0 51.5 54.3 39.7 40.0 

Employment (Rural %) 48.5 48.5 48.0 48.5 45.6 49.5 48.8 

Number of Unemployed 
(Thousand People) 1.497 1.967 2.464 2.493 2.498 2.520 2.446 

Unemployment Rate (General %) 6.5 8.4 10.3 10.5 10.3 10.3 9.9 

Unemployment Rate (Urban %) 8.8 11.6 14.2 13.8 13.6 12.7 12.1 

Unemployment Rate (Rural %) 3.9 4.7 5.7 5.7 5.9 6.8 6.5 

                    Source: Çolak, Ö.F, (2007), “Avrupa’da �stihdam Stratejisi ve Genç ��sizlik, Genç ��sizli�i Sempozyumu”,  
                                     T�SK Akademi Dergisi Özel Say�, 2(1), Ankara, 44. 

 
One of the reasons for urban poverty is the transformation of welfare state. With the implementation 

of employment policies by the welfare state, social services spread. This situation increased the number of 
those who work in public sector. But preventive measures could have been taken for women, children and 
old people. However the opposite of this has happened because of neo-liberal policies and privatization. An 
ideological rhetoric to make public sector “discredit” spread. Social expenditures decreased international 
financial institutions like IMF were imposed on developing countries. Poverty has become a concrete 
problem due to emigration from rural to urban areas, loss of jobs, difficulty in accessing social services 
(education, health, social nursing, transport, etc.)  (B�B, 2009: 35).  

In Turkey urban poverty mostly reminds the experiences in Eastern Europe and Latin Countries. In 
the cities of Eastern Europe, national development policies were quitted. Relatively, more liberal policies 
were implemented after 1980s.  This is the common point between Turkey and Eastern Europe. The 
common point between Turkey and Latin countries is that urbanization problem was faced after immigration 
from rural areas.  The similarity with the west can be seen in the life quality of urban poverty and in the 
deepened economic-politic transformations. Shanty town poverty which is compatible with the system, quiet 
and inoffensive, which has a limited public land that can be seized is going towards a character that can 
move up the social ladder without effort, that has the support of informal relations network, that can be illegal 
from time to time, and that can develop a more aggressive entrepreneurship strategy. There are similarities 
between the behavioural patterns of this mass that can take lots of risks to advance and the illegal tendency 
to which underclass poor people of the west show in order to survive and to receive the share from society 
by whom they are being cast out (http://www.toplumvesiyaset.com). 

 
Local Actors in Fighting Urban Poverty: Municipalities and NGOs 
It is extremely important and a controversial issues which and how an institution will implement 

policies for fighting urban poverty. In developed countries, municipalities have assumed public services 
which are traditionally offered by centralized administrations in Turkey.  

According to the municipal law 5393 numbered 2005 dated, municipalities are defined as the 
“statutory bodies” that have administration and financing autonomy. They are established by town dwellers to 
meet their common needs. They are elected by electors who are decision making body. In the municipality 
law, the services for fighting poverty are evaluated as local and common services. In the law, there are most 
of regulations that enable municipal applications. These regulations can be ordered as follow: 
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In the strategies to fight poverty in the legal texts that regulate local administrations are mostly 
evaluated as “charity”. According to municipal law (law no: 5393) in the article 13 titled “Compatriot Law” 
everyone is the compatriot of the district where he/she lives, and has the right to benefit from municipal aid. 

According to article 14 of the same law, municipality offers social service and help, they offer 
services for helping those to have occupations. Metropolitan municipalities and municipalities whose 
population is below 50.000 builds protective homes for women and children and they can make food 
banking. Proper methods can be used according to the situation of disabled, old, homeless and poor people 
in offering services. 

According to the article 38 of the law that regulates the duties and authorities of mayor, the mayor 
has the duty to use the subsidy in the budget allocated for poor people and people who need help, he has 
the duty to offer services to disabled people and open centre for the disabled. In the article 60 of the law, 
social services and aids for the disabled, poor people and people who are in dire need of help are 
expressed. Article 77 of the law expresses that municipalities offers health, education, sport, environment, 
social services and aids, they ensure participation for cooperation in towns to offer services to old people, 
women, children, the disabled, they increase activities, savings and productivity by implementing 
programmes in which volunteers participate, so the article attributes to the principle of governance. 

Another responsibility of municipalities is the distribution of “urban income”. The most important 
element that builds relation between the transformation of welfare state and urban poverty is meeting the 
need of housing. Since welfare states see regarded meeting the need of housing for disadvantageous 
groups as a public duty, they supported the building of houses for people of law income until 1980s. 
However after 80s, this duty was handed over to the marketing mechanism as part of neo-liberal 
programmes, which caused the increase of poor people who were homeless. Besides, it regulated in 
immigration of low and middle class people from districts where they lived to another regions due to high 
rents. The projects that were implemented titled urban innovation, urban transformation have turned out to 
be the most important means for changing hands of urban’s unearned income. The overriding responsibility 
of municipalities is to transform the districts of poor people and not to create unearned income for capital 
circles, to distribute urban income fairly in the city (Aky�ld�z, 2009).     

While fighting methods of municipalities are taken into consideration from the perspective of social 
municipality, generally those implementations are seen: 

-Social Aids; Social aids are one of the fighting means to eradicate urban poverty. When “people 
who are in need of help” apply, municipalities offer food, fuel, accommodation, and clothing help. Food and 
fuel help stand out most. For example, Ankara metropolitan municipality offered 2 million packets of food and 
cleaning materials between the years 2005-2009 (ABB, 2009). 

-The practice of Food/Clothing Bank; In the practice of “Food/Clothing Bank” the person or institution 
offers aid under the supervision of the state and deducts the aid from the tax they have to pay according to 
the municipal law. This bank has been arranged in such a way as to provide food and clothing materials 
donated by person or institutions for children of poor people whose identities have been determined before. 
No fees are taken from them for such services. The practice of food banking is implemented by a body 
formed by people who are described as benefactors. And those who receive aid from food banks are 
described as “customer”. In this way, people who receive aid are made a part of consumer society and urban 
integration is ensured. 

-The Implementation of Micro Credit; It is the necessity of a social state to employ people who are 
eligible to work. However it has become impossible for a social state to find jobs for its citizens due to the 
effects of globalization and neo-liberal capitalist policies. Local administrations do not implement policies of 
providing employment opportunities. So, in order to bring solution to the problem of employment, the policy 
of “create your own job” which is the policy of neo-liberal state steps in. It becomes possible for those who 
benefit from social aids by the implementation of “micro credit” to participate production process and employ 
themselves by creating their own jobs. After this process whether citizens will have a job or not will depend 
on their “active citizenship” skills with social networks and institutions that provide micro credit.    

-The Practice of Social Solidarity Centres; Social solidarity centres which opened in the form of 
places of shelter offer services for women, children, and young people. It has been proposed that 
municipalities whose population is above 50.000 open places of shelter for women and children. The 
initiatives of �zmir Metropolitan Municipality and Çankaya Municipality could be given as examples about this 
subject. Another example that could be given about this subject is “Family Life Centres”. In this centre in 
which services are offered to all members of family, social and cultural activities are provided.   

-The Practice of Granting Jobs and Skills; It means offering services to the circles of society who do 
not work or who want to acquire a craft even if they work. In this context, housewives, illiterate young girls, 
unemployed young people and disabled people can gain a craft or skills by participating in such activities. 
Those who participate in these activities can make money and can be sociable in a new social environment 
(Ate�, 2009).  
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Another institutional structure for fighting poverty is NGOs. The municipal law numbered 5393 
ensures that in order for civil society to be active in fighting urban poverty, municipalities can cooperate with 
NGOs in the framework of “governance” approach. Because NGOs believe that helping poor people is duty 
that the state which is getting paternalist cannot do. So, they have started to assume activities in this field. 
The working areas of NGOs on poverty are; fighting poverty, helping individuals gain employment, reducing 
unemployment, and social solidarity. NGOs have become important in these fields for the reasons that most 
of them are effective, faster than the state, they become mobilized and are far from heavy bureaucratic 
procedures. In accordance with that, NGOs are fighting poverty through the programmes of creating direct 
jobs, improving knowledge and skills of the poor, making the work of your own attractive, micro credit 
practices, and producing activities for common projects (Gündo�an, 2003: 160)  

NGOs are outside the institutional structure of the state even if they can cooperate with government 
organizations. However, as required by the philosophy of the modern state, they can reorganize social 
protection mechanisms such as religion and charity for fighting poverty in traditional society (Aksular, 2008: 
509). But we should not expect more from NGOs institutional capacity and financial structures. Nevertheless 
they have important functions in raising public awareness about poverty. The fact that these organizations 
work in cooperation with official institutions, that they are far from centralized government which decreases 
the productivity of activities for preventing poverty will help local people supervise policies implemented.  

In Turkey social services and social aids are not seen as an effective means of modern social policy. 
They are seen as a means of political gain which is at the service of paternalist mentality and they are seen 
as blessings. Necessary and urgent regulations in the field of social aids need to be made for the reasons 
that social aids are distributed by municipalities to the poor in a disorder, non systematic way and in 
paternalist mentality (Kesgin, 2008: 300) Even if traditional aid mechanism is not as effective as it was in the 
past, it is important for Turkey to make its traditional solidarity institutions active and keep NGOs active in 
cooperation with municipalities, which will help poverty be reduced.  

 
Conclusion 
First of all, the obligation to fight urban poverty is constitutional obligation which is required by “social 

state”. But even if, Republic of Turkey which embraces principle of social state has increased the level of 
welfare, it is a fact that all the needs of people are not met enough. Per capita income was 45 dollars in 
Turkey in 1945. It increased to 6.600 dollars growing 145 times in 85 years. But, despite everything there is 
an increase in the number of poor in the city. 

The main reasons of urban poverty are migration, unemployment after economic transformation, 
discrimination in employment and unequal opportunities, insufficiency of capital and establishment, crises 
caused by macroeconomic fluctuations, inequality in the distribution of income and demographic 
characteristics of the family. 

There are three main actors for fighting urban poverty. These are central management, 
municipalities, and NGOs. Even though central management and municipalities work considerably, it can be 
concluded that they are not enough to eradicate poverty. Urban poverty is such a chronic problem that it 
cannot be solved by only central management and municipalities. Both the state and civil society should 
cooperate with each other on this subject. Because NGOs have important role in reducing poverty and 
ensuring welfare. Today NGOs are more active, participant and provide more services at local level. They 
carry out lots of activities with local administrations from social help to education and health, from housing to 
providing employment. These activities are of vital importance for poor people.  

The solutions for urban poverty can be listed as: 
1. NGOs should have primary role in fighting poverty at local level. They are more dynamic, more 

aware of problems of their regions. They are closer to people, and the activities they carry out are 
appreciated more by local people.   

2. There must be coordination between the NGOs and local governments/municipalities. This 
coordination should be empowered by establishing “centers of social solidarity and support”. 

3. The NGOs have an important role in solving the short and long term problems caused by the 
urban poverty like the other problems. NGO development programs, volunteer education and the 
efforts of making the people conscious about undertaking social responsibility should be more 
effective and efficient. 

4. The local governments/municipalities and NGOs should distribute the social equipments that the 
poor will benefit equally.  

5.  The NGOs that serve through the increase in employment and work force should be supported.  
6. Municipalities should be more sensitive about working with NGOs in order to ensure that funds 

provided by the European Union are used appropirateltly.  
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7. NGOs should be reliable, volunteer, transparent and have ethical criteria so that they can have 
more active role in fighting poverty alone or with municipalities.  

Fighting poverty is not the mission of NGOs only. In fact, fighting poverty is the duty of the state. The 
duty of NGOs is to show deficiencies in fighting poverty, to work together, to call on the state to carry out its 
duty, even to serve as guide for the state.  
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Özet 
Engellilerin toplumla bütünle�mesi önündeki engelleri azaltmak amac�yla al�nan tedbirler, genellikle 
merhamet duygusundan yola ç�karak ayr� hukuki ve toplumsal düzenlemeler �eklinde olmakta, fakat bu 
durumun yaratt��� pozitif ayr�mc�l�k tekrar bir d��lanma süreci ba�latmaktad�r. Günümüzde geli�mi� 
ülkelerin geldi�i nokta ise, kat�l�mc� politikalar geli�tirip onlar� uygulayarak engellilerin d��lanmas�n�n 
önüne geçilmesi yönündedir. Avrupa Birli�i’ne adayl�k süreci ile ülkemizde de engellilere yönelik olarak 
hukuki ve toplumsal baz� ilerlemeler gözlenmekledir. Ancak bu umut verici geli�meler; Türkiye’deki 
engelli nüfusun maruz kald��� problemlerin niceliksel ve niteliksel boyutlar� dikkate al�nd���nda,  oldukça 
yetersizdir. Engelli bireylerin, daha kaliteli bir ya�am düzeyine ula�abilmesi için, topluma hizmet 
amac�yla faaliyet gösteren devlet d��� organizasyonlardan olan, sivil toplum kurulu�lar�na da bu alanda 
en az devlet kadar önemli görevler dü�mektedir.  Bu çal��man�n amac�, ülkemizde engellilere yönelik 
olarak hukuki ve toplumsal düzenlemelere ra�men, engellilerin, çal��ma ya�am�na girme ve istihdam 
edilmelerinde hala önemli problemler ya�ad�klar�na dikkat çekmek ve toplumun bu konudaki 
duyarl�l���n�n artmas�na katk� sa�lamakt�r.  
Anahtar Kelimeler: Engelliler, Sivil Toplum Kurulu�lar�, �stihdam, ��sizlik  
 
THE ROLE OF NGOs IN REDUCING THE EMPLOYMENT PROBLEM OF DISABLED 
 
Abstract 
The measures taken to reduce barriers on community integration of the disabled are based on 
compassion sense and these measures have got separate legal and social arrangements. But positive 
discrimination created by these cases has initiated the exclusion process again. Today developed 
countries have prevented to the exclusion of disabled people by developing protective policies and by 
applying to them. With the process of European Union membership has been observed some legal and 
social progress in Turkey. However, these promising developments are fairly inadequate when 
quantitative and qualitative sizes of the problems that disabled people have exposed are taken into 
account. The NGOs providing service activities to community almost as same as the government have 
important duties in order that disabled people can reach a better quality of life for all without 
discrimination. The aim of the study is to draw attention living problem of disabled people in working life 
and at being employed despite of the legal and social arrangements and to contribute to increase of 
susceptibility of society.  
Keywords: Disabled people, NGOs, Employment, Unemployment 

  
 Giri� 

Ülkemizde “2002 Türkiye Özürlüler Ara�t�rmas�” sonuçlar�na göre,  nüfusun %12.29’unu engelliler 
olu�turmaktad�r. Engelliler içerisinde okuryazarl��� olmayanlar ve e�itim seviyesi dü�ük olanlar ço�unluktad�r. 
Bu durumun nedenlerinden en önemlisi, engelli bireylerin e�itim hizmetlerinden ve olanaklar�ndan tam olarak 
faydalanamamas�d�r. Engelli bireylerin mesleki vas�flar�n�n olmamas� ve e�itim düzeylerinin dü�ük olmas� 
onlar�n istihdam edilmelerini de s�n�rlamakta ve her be� engelliden sadece biri i�gücü piyasas�nda yer 
almaktad�r. 

Engellilerin toplum içerisinde üretken ve aktif olarak yer alabilmesinin, engelliler ve toplum aç�s�ndan 
önemine dikkat çeken bu çal��mada, niceliksel veriler �����nda ülkemizde engellilerin durumu irdelenmi� ve 
sivil toplum kurulu�lar�n�n engellilerin istihdam�n� art�rmaya yönelik olarak sa�layabilecekleri katk� üzerinde 
durulmu�tur. 

 Engelli �stihdam�n�n Gereklili�i  
Engellilik; her zaman ve her ortamda insanlar�n kar��la�abildikleri toplumsal risklerdendir. Dünya 

üzerinde sava�lar, do�al afetler, kazalar, hastal�klar ve yetersiz beslenmeler sonucunda her geçen gün 
zihinsel, bedensel ve duygusal engelli ki�ilerin say�lar� art�� göstermektedir (�ÇL�, 1999: 8) ve eski ça�lardan 
beri engelli bireyler, dezavantajl� toplumsal gruplar içerisinde en a��r bedelleri ödemek durumunda 
kalmaktad�r. Günümüzde ise; dünya nüfusunun yakla��k %10’unu olu�turan engellilerin ekonomik ve sosyal 
ya�ama kat�lmalar� ise tüm ülkelerin ula�may� istedi�i bir hedeftir. Kesin olmamakla birlikte Türkiye 
nüfusunun %12’sinin engelli oldu�u tahmin edilmektedir (AYTAÇ, �stihdam ve Koruma Alan� Yaratmak Üzere 
Özürlülere Sosyal Ya�am Merkezi Yaratma Projesi: 129 
http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/turanyazgan/04.pdf ) 

Sahip olduklar� engel, engellilerin di�er sosyal gruplarla bütünle�mesini önemli ölçüde 
zorla�t�rmakta, bu duruma eklenen ekonomik ve sosyal problemler ise sorunu daha da çözülmez bir hale 
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getirerek onlar� tamamen toplum d���na itmektedir. Ça�da� toplum olman�n öncelikli gere�i; her bireye, 
bedensel yetersizlikleri dikkate al�nmadan e�it hak ve olanaklar�n sunulmas�d�r (KANBAK ve GÖVENÇ, 
2009: 92). Engellilerin toplumla bütünle�mesi önündeki engelleri azaltmak amac�yla al�nan tedbirler, 
genellikle merhamet duygusundan yola ç�karak ayr� hukuki ve toplumsal düzenlemeler �eklinde olmakta, 
fakat bu durumun yaratt��� pozitif ayr�mc�l�k tekrar bir d��lanma süreci ba�latmaktad�r. Günümüzde geli�mi� 
ülkelerin geldi�i nokta ise, kat�l�mc� politikalar geli�tirip onlar� uygulayarak engellilerin d��lanmas�n�n önüne 
geçilmesi yönündedir (TOOPLU, 2009: 2).  Bir çok ülke bu amaçla; ekonomik ve toplumsal ya�amda, engel 
türü ne olursa olsun engelli tabanl� ayr�mc�l�kla mücadele etmek ve beraberinde, yasal ve sosyoekonomik 
düzenlemelerle toplumsal fark�ndal��� art�racak engelli kat�l�ml� e�itim ve sosyal politikalar geli�tirmek ve 
gerçekle�tirmek çabas�ndad�r (BARNES, 1997, 5). 

��sizlik ve çal��ma ya�am�ndan kaynaklanan sorunlar, engellileri ku�atan sorunlar aras�nda,  di�er 
sorunlar�n da nedenini olu�turmaktad�r. Çünkü engelli bireylerin ya�amakta oldu�u sorunlar�n olu�mas�nda 
yada �iddetlenmesinde,  ekonomik yetersizlikler büyük ölçüde etkilidir. Engelli birey çal��arak hem elde 
etti�i gelirle giderlerini kendisi kar��layabilecek ve dolay�s�yla engelli bireyin kendisine olan sayg�s� artacak, 
hem de toplumun engellilere yönelik olan önyarg�s�n�n azalmas�na yard�mc� olacakt�r (ALKAN 
ME�HUR, 2004: 176-177).  Tüm bunlar�n gerçekle�ebilmesi ise, engelli bireye yetenekleri dahilinde bir i�te 
çal��ma f�rsat� vermek ve ona verimli olabilece�ini göstermekle mümkündür (AYTAÇ, 1993, 2). Engellilerin 
çal��ma hayat�nda aktif olarak yer almalar� sosyal ve ekonomik nedenlerle gereklidir. Birey, toplum ve 
devlete bak��taki de�i�melerin de bir sonucudur (TOPLU, 2009: 51-55).   

Engellilerin istihdam� öncelikle, engelli bireylerin toplumdan soyutlanmas�n� önleyerek, onlar�n 
sosyal ve psikolojik yönden tedavi edilmelerine katk� sa�lamaktad�r (ALKAN ME�HUR, 2004: 176). 
Çal��ma; bireyin, içinde ya�ad��� toplumda güven içinde var olabilmesini, kendini gerçekle�tirebilmesini, 
hayat�n� sürdürebilmesini ve tüketici konumdan üretici konuma geçmesini mümkün hale getirmektedir 
(YILMAZ, 2001: 11). Çal��man�n kültürün önemli bir parças� say�ld��� günümüz toplumlar�nda, herkes gibi 
engelliler de çal��maya/üretmeye isteklidirler (KARATA�, 2001) ve çal��ma hakk�na sahiptirler.  Keza sosyal 
devlet dü�üncesi de, bir toplumda do�u�tan veya sonradan engelli olan bir ki�inin kendi haline 
b�rak�lmamas�n� ve insanca ya�ayabilme f�rsatlar�n�n engelli ve sa�l�kl� tüm bireylere sunulmas�n� 
gerektirmektedir (U�AN, 2004: 219).                                                                                                                                    

Engellilerin istihdam� ekonomik aç�dan da gereklidir. Her �eyden önce, bit ülkenin ilerlemesinde, 
insan kaynaklar�, ya�amsal bir öneme sahip, de�erli ve geli�tirilebilen en önemli kaynakt�r (SUBA�IO�LU, 
2008: 404). Çünkü insan kaynaklar�, di�er kaynaklar�n rasyonel kullan�lmas�n� mümkün k�lan k�t bir kaynakt�r 
(YILMAZ, 2004: 1995). Engelli bireyler yetenek ve durumlar�na uygun olarak istihdam edildiklerinde tüketici 
konumundan ç�karak üretimde bulunabilecekler ve topluma yararl� hizmetler sunabileceklerdir. Keza engelli 
bireyler, sa�l�kl� bireylere göre daha fazla maddi gelire sahip olma ihtiyac� ta��maktad�rlar. Bunun nedeni 
engelli bireylerin ço�u zaman çok ciddi maddi külfetler do�uran tedavilere gereksinim duymalar�d�r. Ayr�ca 
sa�l�kl� bireyler gibi engellilerinde bakmakla yükümlü olduklar� aile bireyleri veya kendilerine bakan yak�nlar� 
mevcuttur (TOPLU, 2009: 53).  

 Günümüzde engellilere yönelik sosyal politikalar�n sosyal model ekseninde �ekillendi�i gözlenmekte 
ve engelliler ile engelli olmayan tüm insanlar�n yasal, ekonomik, sosyal, kültürel… tüm haklar�ndan e�it 
�ekilde yararlanma hakk�na sahip oldu�u gerçe�i kabul görmektedir (TOPLU, 2009: 54). Bu ba�lamda 
engelli haklar� hareketi ve/veya sosyal model, bask�n�n yerine yetki sahibi olmay�; yeknesak bir tedavi süreci 
yerine bütüncül bir sosyal bak�m ve hizmetler yelpazesini; ve marjinalle�menin/damgalanman�n yerine 
toplumla bütünle�erek toplumsal hayata dahil olmay� sa�lamak ad�na u�ra� vermektedir (ÖZGÖKÇELER ve 
ALPER, 2010: 40). Uluslararas� sosyal politikalar; engellilerin yetenek ve durumlar�na uygun olarak istihdam 
edilmeleri ve çal��t�klar� i�lerinde ba�ar� elde etmeleri için engellilerin desteklenmesini amaçlamaktad�r. 
Engellilerin istihdam edilmeleri yan�nda çal��ma hayat� ve i� ili�kilerinin engelliler aç�s�ndan özel olarak 
düzenlendi�i sosyal politikalar geli�tirilmektedir (�kinci Özürlüler �uras� Yerel Yönetimler ve Özürlüler, 
Komisyon Raporlar� ve Genel Kurul Görü�meleri, 2005: 51). 

  

 Türkiye’de Engelliler ve Engellilerin �stihdam Sorunlar� 

 Ülkemizde engellilerle ilgili olarak, Ba�bakanl�k Devlet �statistik Enstitüsü Ba�kanl��� ve Ba�bakanl�k 
Özürlüler �daresi Ba�kanl��� i�birli�i ile 2002 y�l� Aral�k ay�nda “2002 Türkiye Özürlüler Ara�t�rmas�” 
gerçekle�tirilmi�tir (www.ozida.gov.tr). Genel sonuçlar� 2003 y�l� Aral�k ay�nda aç�klanan ara�t�rmaya göre, 
ülkemizdeki engelli say�s� 8.431.937 olup, ülkemizde nüfusun %12.29’unu engelliler olu�turmaktad�r. Engelli 
grubun medyan ya��, ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engellilerde yakla��k 34, süre�en 
hastal��� olanlar için ise yakla��k 49 olarak saptanm��t�r. 

 

 



KÜYEREL BAKI� AÇISIYLA HAYIRSEVERL�K UYGULAMALARI 

VII. ULUSLARARASI STK’LAR KONGRES� 

212

Türkiye'de Engelli Nüfusun Ya� Yap�s� 

 Ortopedik, Görme, ��itme, Dil ve Süre�en Hastal��a Sahip 

Kent 32.60 47.19

K�r 35.37 52.30 

Erkek 32.95 47.60

Kad�n 35.50 49.71 

Türkiye 33.86 48.87

 D�E 2002 Türkiye Özürlüler Ara�t�rmas�, s.8 

 

“2002 Türkiye Özürlüler Ara�t�rmas�” sonuçlar�na göre; Türkiye^de engelli nüfusun okuryazarl�k 
durumu incelendi�inde, alt� ve daha yukar� ya�taki ki�ilerden okuma yazma bilmeyenlerin oran�, ortopedik, 
görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engellilerde %36,33 iken, süre�en hastal��� olanlarda %24, 
81’dir. Toplam nüfus için bu oran %12,94’tür. Ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel 
engellilerde okuma yazma bilmeyenlerin oran� hem toplam nüfustan, hem de süre�en hastal��� olanlardan 
daha yüksektir. Toplam nüfus içerisinde her on ki�iden  yakla��k bir ki�i okuma yazma bilmemekte iken bu 
süre�en hastal��� olanlarda iki ki�iye, ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engelli olanlarda 
dört ki�iye yükselmektedir. Keza engelliler içerisinde; ilkokul ve öncesi e�itime sahip olanlar %84,2’lik bir 
orana sahiptir (TUFAN ve ARUN, 2006,21). Devletler taraf�ndan temel e�itimin engellilere de sunulmas� hem 
yerine getirilmesi gereken bir görev hem de bir insan hakk� olarak de�erlendirilmi�tir. Genellikle her ülkede oldu�u 
gibi ülkemizde de engelli çocuklar�n normal çocuklar gibi temel e�itimlerini almalar� kanunlarla zorunlu 
k�l�nm��t�r (CAVKAYTAR, 1999: 98). Ülkemizdeki e�itim sistemine göre yakla��k olarak 25 ya��nda örgün 
(resmi) e�itim tamamlanmaktad�r. Bu nedenle, tamamlanm�� e�itim durumu 25 ve daha yukar� ya�taki 
ki�iler için de�erlendirilmi�tir. Tamamlanm�� e�itim düzeyine göre ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma 
ile zihinsel engellilerde okuma yazma bilmeyenlerin oran� %36,37 ile süre�en hastal��� olanlardan (% 
26,64) ve toplam nüfustan (15,51) daha yüksektir. Yine süre�en hastal��a sahip olanlarda yüksek ö�retim 
mezunu olanlar�n oran�, ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engelli olanlar�n oran�n�n iki 
kat�d�r. Ara�t�rma sonuçlar� �����nda, okuryazarl��� olmayan ve e�itim seviyesi dü�ük bir engelli kitlesinin 
varl���ndan söz edilebilir. Engellilerin e�itimlerinin ve mesleki vas�flar�n�n s�n�rl� olmas�n�n olu�turdu�u 
yoksunluk; bir taraftan engellilere yönelik önyarg�lar� güçlendirmekte, di�er taraftansa engellilerin 
kendilerine olan güvenlerini azaltarak topluma entegrasyonlar�n� zorla�t�rmaktad�r (BERKÜN,2010).  

Türkiye’de anayasan�n ilgili maddeleri ba�ta olmak üzere çe�itli yasalar*; engellilerin e�itimlerini, 
çal��ma ya�amlar�n�, istihdamlar�n�, devlet memuru olma ko�ullar�n�, sosyal güvenlik ve sosyal yard�m 
sistemlerinden yararlanma ko�ullar�n� ve mesleki iyile�tirme vb. hizmetlerini düzenlemektedir. Engelli 
istihdam� alan�nda sahip olunan haklar hem engellilerin çal��ma hayat�na daha olumlu bakmalar�na hem de 
toplumun bu konudaki duyarl�l���n�n artmas�na katk� sa�lamaktad�r. Engellilere dair uygulanan istihdam 
yöntemleri; i�verenlerin yasal zorunluluk olmadan engelli çal��t�rmalar�, i�verenlerin yasal zorunluluk ile 
engelli çal��t�r�lmalar�, korumal� i�yerleri, engellilerin evde çal��t�r�lmas�, ki�isel çal��ma yöntemi, kooperatif 
çal��ma yöntemi olarak s�ralanabilir (ALTAN, 1998: 25). Ancak yap�lan bu düzenlemeler ve uygulanan istihdam 
yöntemleri, engelli istihdam�ndaki aç��� kapatmak için yeterli olmamaktad�r.  

Ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engellilerde i�gücüne kat�l�m oran� ise sadece  
% 21,71’dir. Türkiye’de 15 ve daha büyük ya� grubundaki engelli nüfusun %78,29’unun i�gücünde olmad��� 
gözlenmektedir (Burcu, 2007: 30–42). Süre�en hastal��� olanlarda ise i�gücüne kat�l�m oran� %22.87 iken 
i�gücüne dahil olmayanlar�n oran� % 77.13’tür. Dolay�s�yla her be� engelliden sadece biri i�gücü piyasas�nda 
yer almaktad�r (4. Özürlüler �uras� �stihdam �ura Kararlar�, 2009: 4). Ayr�ca i�gücüne kat�l�m oran�, 
engellilerde cinsiyet baz�nda önemli farkl�l�k göstermektedir. Ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile 
zihinsel engelli erkeklerde i�gücüne kat�l�m oran� % 32.22, kad�nlarda % 6.71 iken süre�en hastal��� olan 
erkeklerde i�gücüne kat�l�m oran� % 46.58, kad�nlarda bu oran %7.21’dir. Cinsiyetler aras� farkl�la�ma 
süre�en hastal��� olanlarda daha fazlad�r. Ortopedik, görme, i�itme, dil ve konu�ma ile zihinsel engelli 
olanlarda i�sizlik oran� %15.46, süre�en hastal��� olanlarda % 10.77’dir.  
 

                                                 
* 1973 tarih 1739 say�l� Milli E�itim Temel Kanunu (24.6.1973 tarih 14574 say�l� RG); 1986 tarih 3308 Say�l� Mesleki 
E�itim Kanunu (19.6.1986 tarih 19139 say�l� RG); 2003 tarih 4857 Say�l� �� Kanunu (10.06.2003 tarih 25134 say�l� RG ); 
2005 tarih 5378 Say�l� Özürlüler ve Baz� Kanun Hükmünde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun 
(7.7.2005 tarih 25868 say�l� RG); 1997 tarih 573 Say�l� Özel E�itim Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararname (6.6.1997 
tarih 23011 say�l� RG) ba�ta olmak üzere pek çok kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge ve tebli�lerle 
engellilerin haklar� düzenlenmi� ve güvence alt�na al�nm��t�r.   
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Türkiye'de Engelli Nüfusun ��gücüne Kat�l�m� (%) 

Ortopedik, Görme, ��itme, Dil ve Konu�ma ile Zihinsel Engelli Nüfus

 ��gücüne Kat�lma Oran ��sizlik Oran ��gücüne Dahil Olmayan 

Türkiye 21.71 15.46 78.29

Kent 25.61 17.43 74.39 

K�r 17.76 12.58 82.24

Erkek 32.22 14.57 67.78

Kad�n 6.71 21.54 93.29

Süre�en Hastal��a Sahip Olan Nüfus

 ��gücüne Kat�lma Oran ��sizlik Oran ��gücüne Dahil Olmayan 

Türkiye 22.87 10.77 77.13

Kent 23.08 12.72 76.92 

K�r 22.48 7.08 77.52

Erkek 46.58 10.28 53.42 

Kad�n 7.21 12.84 92.79

D�E 2002 Türkiye Özürlüler Ara�t�rmas�, s.15 

 

Türkiye’de engellilerin istihdam� konusundaki politikalar�n yetersizli�i, engellilerin istihdamdan önce 
yeterince e�itilememeleri, engellilerin e�itim ve vas�f düzeylerinin dü�ük olmas�, genel olarak toplumun 
engellilere yönelik önyarg�lar�, i�verenlerin engellilere yönelik olumsuz tutumlar�, ula��labilirlik sorunlar�, 
i�yerlerinde uygun ortamlar�n yarat�lamamas� gibi nedenler birbirleriyle kar��l�kl� etkile�im içerisinde 
engellilerin istihdam�n� güçle�tirmektedir (ÖZDEM�R, 2008: 5; SARAO�LU, 
http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/4.pdf.). Bütün bu engellerin yan� s�ra engellilerin çal��ma 
ya�am�nda kar��la�t�klar� sorunlar nedeniyle istenen ba�ar�y� elde edememeleri de i�siz engellilerin 
istihdam�n� güçle�tiren yeni bir etkene dönü�mektedir (KARATA�, 2001). 

 

 Sivil Toplum Kurulu�lar�n�n Rolü  

 Engellilerin karma��k ve çok yönlü sorunlar�na duyarl� olmak, onlar� topluma kazand�rabilmek ve 
ya�am seviyelerini yükseltebilmek yönünde gösterilen u�ra��n yan�nda bu alanda kaydedilen mesafe, 
devletlerin ve toplumlar�n sosyal meselelere de�er vermesi bak�m�ndan, özellikle uluslararas� boyutta, önemli 
bir geli�mi�lik ölçüsüdür. Bat� toplumlar�nda, engellilerin insan haysiyetine ve onuruna yara��r biçimde toplum 
ile iç içe ve bar�� içinde ya�ayabilmeleri için, mümkün mertebe engelli olan ve olmayanlara yönelik ortak 
uygulamalar gerçekle�tirilmektedir (SEYYAR, 2005: 21-24). Bu do�rultuda engellilerin, engelsizlerden farkl� 
düzenlemeler isteme ko�ullar�n�n ortadan kald�r�ld���, toplumsal düzenlemelerin tamam�n�n herkese yönelik 
ve herkes için e�it oldu�u bir sistemin kurulmas� yönünde çabalar sürmektedir (OKUR, 2001: 149).     

Türkiye’de ise engellilerin; ya�am ko�ullar� ve sahip olduklar� f�rsat ve haklar� geli�mi� ülkelerdeki 
engellilerin durumlar� ile kar��la�t�r�ld���nda, pek çok kurum ve kurulu�un içerisinde bulundu�u bu sürecin iyi 
i�lemedi�i bir gerçektir. Bu sonuç, söz konusu politikalar�n eksiklik ve yetersizli�inden ziyade, politikalar�n 
üretilmesi ve uygulanmas�ndan sorumlu tüm kurum ve kurulu�lar�n i� yapma tekniklerinden, konulara 
verdikleri öncelik s�ralamas�ndaki farkl�l�klardan ve aralar�ndaki i�birli�inin yetersizli�inden 
kaynaklanmaktad�r (AYTAÇ, �stihdam ve Koruma Alan� Yaratmak Üzere Özürlülere Sosyal Ya�am Merkezi 
Yaratma Projesi: 129 http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/turanyazgan/04.pdf). Bu noktada, ortak bak��, 
ortak ç�kar, ortak duyarl�l�k, ortak talep vb. temellerde gönüllü olarak bir araya gelinerek olu�turulan sivil 
toplum kuru�lar�; devletin hukuki, idari, üretici ve kültürel organlar�n�n d���ndaki alanda meydana getirdikleri 
dernek, vak�f, sivil giri�im, platform, ili�ki a��… olu�umlarla formal, informal, geçici, esnek, örgütlenmeler 
yada yap�lar ve etkinlikler (AKATAY, 2009: 43) arac�l���yla ihtiyaç duyulan birlikteli�in sa�lanmas�nda, 
bo�luklar�n fark edilerek doldurulmas�nda ve sinerjinin geli�tirilmesinde katk�da bulunabilir.  

Devlet yönetiminde sosyal bütünle�me ve dayan��may� sa�lay�c� “toplumsal tutkal” görevini üstlenen 
sivil toplum kurulu�lar�, sosyal istikrar�n sa�lanmas�, be�eri ihtiyaçlar�n kar��lanmas�, bireysel ifade ve 
f�rsatlar�n yarat�m� ve kullan�lmas�na (AKATAY, 2009: 83) katk� sa�layarak, engellilerin, merhamet 
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duygusundan yola ç�karak ayr� hukuki ve toplumsal düzenlemelerle d��lanma süreci ya�amalar�n�n önüne 
geçilmesine yard�mc� olabilecektir.  

 

 Sonuç  

Engellileri ku�atan sorunlar aras�nda, i�sizlik ve çal��ma ya�am�ndan kaynaklanan sorunlar, di�er 
sorunlar�n da nedenini olu�turmaktad�r. ��sizlik ve çal��ma ya�am�ndan kaynaklanan sorunlar,  bir taraftan 
engellilere yönelik önyarg�lar� güçlendirmekte, di�er taraftansa engellilerin kendilerine olan güvenlerini 
azaltarak topluma entegrasyonlar�n� zorla�t�rmaktad�r. Engellilerin toplumla bütünle�mesi önündeki engelleri 
azaltmak amac�yla al�nan tedbirler ise, genellikle merhamet duygusundan yola ç�karak ayr� hukuki ve 
toplumsal düzenlemeler �eklinde olmakta, fakat bu durumun yaratt��� pozitif ayr�mc�l�k tekrar bir d��lanma 
süreci ba�latmaktad�r.  Bu ba�lamda, öncelikle toplumun engellilere yönelik bak�� aç�s�n� de�i�tirici, 
toplumun fark�ndal�k ve duyarl�l�k düzeylerini yükseltici ve engellilerin toplum içerisinde üretken, aktif olarak 
yer alabilmesine katk� sa�lay�c� kamuoyu bilinçlendirme çal��malar�na a��rl�k verilmesi gerekmektedir. Sivil 
toplum kurulu�lar�n�n bu süreçte sorumluluk almas�, kamuoyu bilinçlendirme çal��malar�n�n daha etkin ve 
yararl� olmas�n� sa�layacakt�r. 

Engellilerin toplum içerisinde üretken ve aktif olarak yer alabilmesi ve di�er bireylere olan 
ba��ml�l�klar�n�n en aza inmesi, onlar� daha mutlu ve güçlü k�lacakt�r. Bunun gerçekle�tirilebilmesi  sivil 
toplum kurulu�lar�n�n sorumlulu�u payla�mas� ve i�birli�ini art�r�lmas� durumunda kolayla�acakt�r. Dünyay� 
daha ya�an�l�r k�lmak için OKUR’un çal��mas�n�n önsözünde özetledi�i gibi hedef “engelleri a�mak” de�il, 
“engelleri ortadan kald�rmak” olmal�d�r. 
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Abstract 
Fossil fuel based energy generation, highly fluctuating fossil fuel market prices, and the concurrent 
global economic expansion have confronted us with the severe consequences of ever-increasing 
atmospheric emissions. The problem will worsen unless we change our attitude towards the 
environment. While the recent economic crisis diverted the global efforts away from climate change, 
the basic facts have not been altered. The urgent need for precautionary action still awaits; otherwise 
we will face a very serious and irreversible risk of severe climate changes. The world economy and 
consumption will continue to expand enormously. Hundreds of millions of people in China, India and 
other developing countries will be lifted out of poverty in the coming decades contributing indirectly to 
global warming. To tackle this problem, the increase of energy efficiency and deployment of renewable 
energy technologies appear to be most promising; however these efforts will only slow down the 
emissions increase.  On the other hand, more proactive solutions such as the “carbon capture and 
storage” technology is being planned to be deployed to mitigate the irreversible and irreparable 
damage materialized on the atmosphere since the beginning of the “industrial revolution”. For reducing 
the effects of CO2 in the biosphere, including global warming, critical partnerships between businesses 
and non-governmental organizations (NGOs) offer enormous benefits. Fundamentally, NGOs are 
involved in exerting pressure toward transforming policies. In driving changes businesses are much 
faster than governments drafting legislation. To have a meaningful impact on business, a true 
partnership has to reach beyond the philanthropic level and must entail a tangible environmental 
benefit. Businesses and NGOs can establish a common ground for reducing climate change. Such a 
partnership established by working in collaboration, rather than confrontation, will create a business 
climate leading to meaningful carbon reductions, and thus result in substantial benefits for the mankind.  

 
Climate Change and NGOs 
Climate is defined as the long-term statistical distribution of weather conditions of Earth’s soil and 

atmosphere, which is described in terms of averages, variations and extreme values over time. The time 
period for the change may range from decades to millions of years. In present usage, climate change in 
general refers to the environmental conditions in modern times. It may alternatively be defined as the 
anthropogenic (man-made) climate change, generally known as the global warming.  

Over the course of millions of years, physical reasons such as plate tectonics, solar radiation, volcanic 
eruptions and ocean oscillations generated changes on the climatic patterns, which represent significant 
variability over long time periods. However, the precursors of such climatic changes have started to occur in 
the second half of the last century, which can be attributed to anthropogenic factors and human activities 
resulting in a rapidly changing global environment. Various theories for explaining and proving human 
induced climate change have been argued over many years. Currently the scientific consensus on the 
climate change is such that human activity is the prime suspect of the rapid surge in the average global 
temperatures over the past several decades. These assessments have largely been endorsed by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2007) that the body of the observations presents a 
collective view of the global warming and other changes in the climate over the past 50 years, and also that 
there is strong evidence for the cause of global warming as a result of human activities.  

Among the anthropogenic climate-affecting factors, rapidly increasing carbon dioxide levels are of 
utmost concern, which emerges from the emissions of fossil fuel combustion. To reduce the carbon dioxide 
levels in the atmosphere, non-governmental organizations have put forward efforts through partnerships for 
emissions control to the mainstream. The Kyoto Protocol acknowledged significant contributions of non-
governmental organizations in climate control policy negotiations. Article 13 of the Kyoto Protocol states that; 

 
“Conference of Parties serving as the meeting of Parties to the Protocol shall seek and utilize, where 
appropriate, the services and cooperation of, and information provided by, competent international 
organizations and intergovernmental and non-governmental bodies” (Deloso 2007). 
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It should be acknowledged that the roles of NGOs and their status in the international policy arena have 
become relevant since the adoption of Kyoto Protocol. 

 
Carbon Dioxide and Climate 
Carbon dioxide is the main element used by plants during photosynthesis to make sugars, which may 

either be consumed in respiration or used as the raw material for the production of other organic compounds 
needed for plants and development. It is emitted during respiration by plants, animals and microorganisms. It 
is a major component of the carbon cycle. Among the factors contributing to antrophogenetic carbon dioxide 
generation the largest portion comes as the by-product of combustion of fossil fuels, which has been an 
essential component of economic development. 

 As of October 2010, carbon dioxide in the Earth's atmosphere is at a concentration of 388 ppm (Tans, 
Pieter, 2010). Atmospheric concentrations of carbon dioxide fluctuate slightly with the change of the 
seasons, driven primarily by seasonal plant growth. A recent measurement on this is seen in Figure 1 below, 
where seasonal fluctuations are evident.  

Figure 1. Recent CO2 concentration 
measurements at a particular location 
 
Carbon dioxide is a greenhouse gas as it transmits 
visible light but absorbs strongly the infrared and 
near-infrared waves. Human activities such as the 
combustion of fossil fuels and deforestation have 
caused the atmospheric concentration of carbon 
dioxide to increase by about 35% since the beginning 
of the industrialization around 18th century (NOAA 
2005). The carbon dioxide levels in the atmosphere 
for the last 1100 years is shown in Figure 2 (MacKay, 
David J.C., 2008). 

Developed countries and economies generate 
80 percent of their energy from fossil fuels. Thus, it is 
very plausable to asumme that the use of fossil fuels 
change the climate. Climate change is blamed on 

several human activities, but the largest contributor is the increasing atmoshperic greenhouse effect caused 
by higher carbon dioxide concentrations. Carbon dioxide emissions mostly come from burning fossil fuels, 
which is used mainly to generate energy for industrial and domestic use as well as to enable human mobility 
through the use of internal combustion engines. To mitigate climate change, new alternatives should be 
found to supply the ever-increasing energy demand. Thus one can conclude that the climate problem is 
tightly coupled with the the energy problem.  

Figure 2. Carbon dioxide 
concentrations (in parts per million) 
for the last 1100 years 
 

While incentives to innovate in 
renewable and clean energy sources 
continue, non-governmental 
organizations push forward with activities 
to stop or slow down the global warming. 
Since the beginning of industrial 
revolution the carbon dioxide 
concentration in the atmosphere is 
continuously increasing. Considering the 
present levels of energy consumption 
throughout the world, it is not reasonable 
to presume that the world energy 
structure will transform itself toward using 
alternative clean energies in a matter of 
few years. This energy conversion will 
take a number of decades. 

While the energy transformation is 
moving in the direction of renewable 
technologies, active non-governmental 
organizations are taking initiative toward 
alternative methods for reducing carbon 

dioxide concentration in the atmosphere. One such method is biochar production from waste materials,  
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which constitutes a very viable solution to climate change. The main idea behind this is the capturing of 
carbon dioxide that already exists in the biologic material and return it to the nature. We observe that some 
global initiatives are already proposing action for carbon capture and storage technologies (Global CCS 
Institute, 2010) such as biochar production.  

 
Biochar Technology, Environment, and NGO Activities 
Biochar is a carbon-rich material that is obtained when biomass such as manure, wood, leaves, or 

organic waste is heated in a closed chamber with no available air. A typical pyrolysis process flow diagram 
for biochar production with a typical atmospheric carbon dioxide capture rate of 25% is shown in Figure 3 
below. There are many different ways this process can be applied to produce biochar, but all of them involve 
heating biomass in the absence of air. This process is called thermal decomposition, and it comes in three 
main varieties: pyrolysis, gasification and hydrothermal carbonization. These methods can produce clean 
energy in the form of gas or oil along with the biochar.  

Biochar has a very high carbon content which makes it not only a valuable substance for capturing 
atmospheric carbon to mitigate the global warming, but it also acts as a soil amendment to sustainably 
increase soil health and productivity. While it has been a known substance for centuries, the recent interest 
in biochar was stimulated by the fact that it is the primary reason for the sustainable and highly fertile dark 
earths in the Amazon basin (Lehmann, Joseph 2009).  

 
Figure 3. Typical biochar carbon capture cycle 

Biochar is found in soils around the 
world as a result of forest fires and 
historic soil management practices. 
Intensive study of biochar-rich dark 
earths in the Amazon (terra preta), has 
led to a wider appreciation of biochar’s 
unique properties as a soil enhancer. 
Biochar can also be an important agent 
to increase food security and cropland 
diversity in areas with severely depleted 
soils with scarce organic resources. 
Application of biochar to the soil 
increases the residence time of carbon in 
the soil resulting in the net withdrawal of 
atmospheric carbon dioxide. 

The International Biochar Initiative 
(IBI, 2007), an organization formed to 
develop sustainability guidelines and 
monitor and evaluate biochar projects, 
held a conference in 2007 in Terrigal, 
New South Wales, Australia to review 
progress achieved in the field of biochar 

production and utilization in research, development, and deployment. Throughout the world, NGOs are 
bringing together stakeholders in working groups to achieve sustainability standards and classification and 
evaluation systems for biochar production and use.  

 
Conclusions 
Climate change is a serious problem that is undeniably caused by the increase in the atmospheric 

carbon dioxide content. While renewable energy technologies are expected to reduce carbon emissions, it is 
in fact not sufficient to mitigate global warming in the coming decades as the net level of carbon dioxide in 
the athmosphere is still increasing. A proactive action is required to capture the atmoshperic carbon and 
store it in the soil. Carbon capture through biochar production is a viable solution to reach this goal. As a 
result of actions by NGOs large corporations are moving in the direction of emissions reduction which can be 
realized by carbon capture and storage techniques. An example of positive action in this direction is the 
recent announcement by Walmart, which is the world’s largest public corporation in revenues, to cut 20 
million tones of carbon emissions from its supply chain by 2015. The amount is roughly equal to entire direct 
carbon footprint of the company in 2008. Further efforts by NGOs to exert pressure on businesses to 
increase carbon capture should be an effective tool for the mitigation of global warming. Currently such 
activities are still at their infancy in Turkey, and a close NGO-business collaboration is urgently needed in 
this direction.   

 
 

25%  Net CO2 withdrawal 
from the atmosphere 
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Özet 

               Amac� ba�ta insan olmak üzere tüm varl�klara hizmet etmek olan vak�flar, hay�rseverlik ve iyilik 
olgular�n� en iyi yans�tan kurumlard�r. Toplumsal ya�am�n hemen her boyutunda üstlendi�i i�levlerle 
sosyo kültürel yap� ve de�erlerin ürünü olan vak�flar, bu haliyle bir medeniyet sembolü olarak kar��m�za 
ç�kmaktad�r. Vak�f, “bir de�eri ba�kalar� için özgüleme” olarak nitelenirse, bu özgülemeye yol açan 
felsefenin tart���lmas� gerekir. Bu noktadan hareketle çal��man�n temel amac�; sivil bir dinamik olarak 
vak�f kurumunu yaratan dü�üncenin ortaya konulmas�d�r. Tarihi süreç içinde devlet ve toplum gelene�ini 
yans�tan bu kurumun hay�rseverlik biçimlerine katk�s�n� tart��mak da öncelikli amaçt�r. 

 Anahtar Kelimeler: Hay�rseverlik, iyilik, ölümsüzlük dü�üncesi, sosyal dayan��ma. 

AN ALLOCATION OF VALUE FOR THE OTHERS: 
THE BASIC PHILOSOPHY OF THE IDEA OF CREATING FOUNDATION 

 
Abstract 

Aim primarily to serve the people of all assets to the foundations, philanthropy and kindness are 
institutions that reflect the best case. In almost every dimension of social life by taking socio-cultural 
structure of the functions and values, the foundations of the product, as a symbol of a civilization in this 
state, we have encountered. Foundation, "an allocation of value for others" as described, this allocation 
should lead to a discussion of philosophy. From this point of working with the basic aim of the 
foundation as a civil institution to create a dynamic idea is put forward. In the process of state and 
society reflects on the tradition of this institution to discuss their contribution to the form of philanthropy 
is a priority objective. 

Key Words:, Philanthropy goodness, the idea of immortality, social solidarity. 

Giri� 

Hay�rseverlik olgusu ve sosyal yard�mla�ma gelene�inin miras� olarak kabul etti�imiz vak�flar�n, 
ba�ta kavramsal analizlere yer vererek tarihi süreçte hangi etkenlerle ortaya ç�kt���n�n belirlenmesi 
çal��man�n genel çerçevesini olu�turmaktad�r. Belirtilen ba�lam, hay�rseverli�in �slam’�n da etkisiyle Türk 
kültürüne has biçimlerini de içermektedir.   

Vak�f dü�üncesini ortaya ç�karan felsefe, öncelikle bu kurumun kayna�� hakk�ndaki dü�ünceler ile 
aç�klanacakt�r. Dü�üncenin olu�mas�na temel olan çe�itli uygarl�klar�n vak�f uygulamalar�, bu çerçevede 
incelenecektir. Vak�f ve Osmanl� deneyimi ayr� bir ba�l�k alt�nda incelenmese de Osmanl�’n�n Türk ve �slami 
de�erlerin birle�ti�i, bir vak�f medeniyeti yaratt���ndan hareketle döneme s�kça at�fta bulunulacakt�r.  

Bireyler neden özel mülklerini ba�kalar� yarar�na özgülemektedirler? Bu sorunun cevab�, “verme 
güdüsünün” kökleri �����nda tart���labilir. Bu noktadan hareketle, vak�f dü�üncesini ortaya ç�karan dinamikler, 
dini, psikolojik ve felsefi, sosyo-ekonomik aç�lardan ele al�n�rken, Tanr� r�zas�n�n kazan�lmas� fikri, iyilik 
kavram�n�n psikolojik ve felsefi dayanaklar� ile vak�f kurmaya yol açan sosyo-ekonomik �artlara aç�kl�k 
getirilecektir. Çal��man�n en önemli katk�s�n�n, “tarihi arka plan çevresinde, dini, siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yap�lar�n harekete geçirdi�i vak�f kurumunu yaratan felsefenin anla��lmas�” olmas� beklenmektedir. 
Zira vak�flar� ortaya ç�karan felsefe, bu kurumu alg�laman�n temel yolu olarak görünmektedir. 

Tan�m Çerçevesi 

Vak�f kurumuna kaynak olu�turan geli�meleri ve alt�nda yatan temel felsefeyi tart��madan önce 
kavram�n nas�l alg�land���na, tan�m çerçevesine k�saca de�inmek gerekmektedir. 

�slam hukuku ve toplumu çerçevesinde hay�r i�leri için ba�lanm�� dinsel temelli kuruma vak�f 
denilmektedir. Arapçada “durdurma” demek olan “vakf” �slam toplumlar�nda yard�m kurumu kavram�n�n 
kar��l���d�r. E�er yard�m� alacak olan cami ya da okul gibi bir kurulu�sa, onun mülkiyet haklar� da 
“aktar�lamaz”, “sat�lamaz”, “teminat gösterilemez”, “ipotek edilemez” ya da “miras b�rak�lamaz” kayd�yla �erh 
konulmu�tur. “Teknik olarak vak�f, yard�m alacak belirli bir ki�iyi (mevkuf-ün aleyh) desteklemek için gelir elde 
etmek üzere vakfedilmi� (mevkuf) mal ya da e�yalar� kapsar”.( Singer, 204, s. 20,21)  
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 “Vak�f bir gayenin tahakkuku için Allah r�zas�n� kazanmak için Allah ad�na yap�lan bir ba���t�r”. 
(Ortayl�, 2006, s.26) Ba�ka bir tan�ma göre vak�f; “topluma yararl� hizmetlerin sa�lanmas� için ta��nmaz 
mallar�n gelirlerini, zengin fakir herkesin aidiyeti ne olursa olsun ayr�m yap�lmadan daimi olarak insanlar�n 
hizmetine tahsis edilmesidir”.(Neftçi, 2006, s.30)  

Benzer bir tan�mda da vak�f; ki�ilerin ta��n�r ya da ta��nmaz bir de�erini, herhangi bir d�� etki ve 
zorunluluk olmaks�z�n yaln�zca kendi istekleriyle özel mülkiyetlerinden ç�kar�p, hay�r ve iyilik amac�yla 
kendileri taraf�ndan belirlenen hay�r ve hizmetlerin gerçekle�tirilmesi için ebedi olarak tahsis edilmesidir. 
(Sayar, 2007, s.82). �slam hukukunda vakfeden, mal�n�n mülkiyetini daimi olarak tahsis etmektedir. Kamu 
hizmetinin devaml�l�k niteli�inden ve �ahsi maldan kamu hizmetine katk� sa�lanmas�ndan dolay�, vak�f 
mal�n�n mülkiyetinin daimi olarak kamuya tahsisi yerinde görülmektedir. (Berki, 1981, s. 134)  

Tüm tan�mlamalar�n ortak noktas�; vak�flar�n kamusal amaçlara hizmet etmek amac�yla gönüllü 
olarak kurulan, belirli bir kurumsal yap�ya sahip, kamu yönetim mekanizmas�n�n bir parças� olmayan, 
kendisini yönetebilen, belirli bir mal varl��a sahip kâr amac� gütmeyen kurulu�lar olmalar�d�r. (Ayd�n, 2006, s. 
35,36) 

Türkiye’de Hay�rseverlik: Vatanda�lar, Vak�flar ve Sosyal Adalet adl� alan çal��mas�nda, sizce vak�f 
nedir? sorusuna; kat�l�mc�lar�n %60’� “ihtiyac� olanlara destek veren bir kurum”, %6’s� “bir yard�m kurumu”, % 
5’i insanlar�n ortak bir amaç için bir araya geldi�i bir kurum”, %3’ü “STK”, %2’si “yeni bir �ey”, %2’si 
“insanlar�n ba��� yapt��� bir kurum”, % 1’i “olumsuz bir bak�� aç�s�”, %1’i “devlet kontrolündeki bir kurum”, 
%1’i “dini bir kurum” �ekilde cevap vermi�lerdir. Burada vak�f, a��rl�kl� olarak ihtiyac� olanlara destek veren bir 
kurum alg�lamas�yla kar��m�za ç�kmaktad�r. Elde edilen sonucun çarp�c� yan�, Türkiye’deki vak�flar�n 
yoksullara yard�m kurumlar� olarak görülmesidir. Bu sonuç geleneksel vak�f anlay���n�n devam�na i�aret 
etmektedir.(Çarko�lu, 2006, s.92)  

Vak�f Kurumunun Kayna�� Hakk�ndaki Dü�ünceler 

Vak�f kurumunun kayna�� hakk�nda çe�itli görü�ler öne sürülmektedir. Belli ba�l� görü�ler; Eski Türk 
Hukuku, Roma, Bizans, Musevi Hukuku ve �slam Hukuku bak�m�ndan de�erlendirilebilir.  

Eski Türk Hukukunda Vak�f 

Baz� kaynaklarda 12. ve 13. ya�ayan Budist Uygur Türklerine ait vakfiyelerden söz edilmektedir. 
Uygur Türklerinin topra�a yerle�ik bir ya�am sürdürmeleri ve bir mabede ba�l� rahipler te�kilat�na sahip olan 
Buda dinine sahip olmalar� buna örnek gösterilse de bunun ba�l� ba��na vak�f kurumuna i�aret etti�i iddia 
edilemez. Nitekim Uygurlar’da ve göçebe ya�an Türk topluluklar�nda gerçek anlamda vakfa 
rastlanmamaktad�r. ( Ak�, Demirbilek, 1996, s.14,15). Bununla birlikte Eski Türk toplumunda yard�mla�ma 
geleneklerinin mevcut oldu�u da gözden kaç�r�lmamal�d�r. 

�slamiyet öncesi Türk toplumunda da yard�mla�ma ve dayan��ma ile ilgili gelenekler köklerini Tanr� 
ad�na yap�lmas� dolay�s�yla, Tanr� r�zas�n�n kazan�lmas� dü�üncesinden almaktad�r. Bu ba�lamda yoksullara 
yard�m etme, ç�plaklar� giydirme, açlar� doyurma, Türk destanlar�nda ve eski metinlerde yer edinmi�tir. 
(Abay, 2004, s.279). Bu metinler aras�nda öne ç�kan Kutadgu Bilig’de iyilik yapma övgüsüne ili�kin �u 
sat�rlar, iyili�in ölümsüzlük dü�üncesine yol açt���na ili�kin geleneksel anlay��� yans�tmaktad�r; 

“Gerek bey, gerek kul, kötü ve iyi 

Kendi öldü ama, kald� bir ismi” 

“Bunlardan sonra da, fakirler vard�r, 

Malla iyilik et, içir ve yedir” (Yusuf Has Hacib, 2005, s. 47,149) 

Eski Türk toplumunda sosyal hizmet anlay��� devletin halka dönük politikas�na yön veren temel 
ilkelerden birisidir. Devletin kendisini sosyal hizmet göreviyle ba�l� saymas�, en somut halini Orhun 
Yaz�tlar�’nda ( M.S. 732-734) bulmaktad�r;  

“Ka�an olup, yoksul ve fakir milletimi bir araya getirdim. Fakir milleti zengin k�ld�m. Az milleti çok 
k�ld�m”.  

Hakan’�n görevi, ulusu doyurmak ve refah seviyesini art�rmakt�r ve bu durum onun yönetim 
anlay���n�, despotizmle yönetilen eski baz� kültürlerden ay�rmaktad�r. Yaz�tlarda hakan, gece uyumayarak, 
gündüz oturmayarak bu görevi yerine getirmekle kendisini sorumlu saymaktad�r.    (Arslan, 1984,s.120) 

Bülent Köprülü vak�f dü�üncesinin �slamiyet öncesi toplumlarda Eski Yunan’dan ba�layarak 
olu�tu�unu ve Türk kabilelerinin Orta Asya’dan Bat�’ya do�ru yay�l�rken hay�r i�leme, yard�mda bulunma 
gelene�ini beraberlerinde ta��d�klar�n� vurgulamaktad�r.(Bülent Köprülü, 1951, s.489,518) Bu dü�ünceden 
hareketle, Selçuklu hükümdarlar�, devlet adamlar� büyük vak�flar�n kurulmas�nda adeta birbirleriyle 
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yar��m��lard�r. �mparatorlu�un y�k�lmas�ndan sonra da onun varisi olan sülaleler hâkim olduklar� sahalarda 
vak�f kurumuna büyük önem vermi�lerdir. (Köprülü, 2005, s.313) Belirtilen görü�ler, Eski Türk devlet ve 
toplum ya�am�nda vak�f kurumuna temel olu�turan yard�mseverlik ve iyilikte bulunma noktas�ndaki örnekleri 
yans�tmaktad�r. 

Roma Bizans ve Musevi Hukukunda Vak�f 

Gatteschi, �slam vak�flar�n�n Roma hukukundan adapte edildi�ini savunmaktad�r. �slam hukukunun 
olu�umunda Roma hukuku ve hatta Musevili�in büyük etkisi oldu�una inanan yazara göre Müslümanlar, 
vak�f kurumunu eskiden Roma’ya ba�l� olan topraklarda ya�ayan yerli halktan alm��lard�r. Ancak bu 
dü�ünceye kar�� ç�kan Morand dü�üncesini, Roma’da mabetlere ait kurallar�n �slam hukukuyla benzerlik 
göstermedi�ini, mabetlerin idaresinin devlete ait oldu�unu oysa �slam hukukun vakf� olu�turan kurallar�n�n 
belirlenmesinde bir serbestli�in olmas�na dayand�rmaktad�r.(Köprülü, 2005, s.304) Dolay�s�yla, �slam’daki 
vak�f kurumunun Roma hukuku referans�n�n yeterince güçlü bir kan�t olmad��� söylenebilir. 

�slam hukukundaki vak�flar�n Bizans hukuku kaynakl� olabilece�i yolundaki görü�ler ise �u noktalara 
dayand�r�lmaktad�r;(Köprülü, 2005,s. 305,306) 

1.Bizans hukuku, kiliselerin, manast�rlar�n, yoksullara, kimsesiz çocuklara ve ya�l�lara yard�m 
amac�yla kurulan hay�r kurulu�lar�n�n �slam hukukunda oldu�u gibi hukuki bir ki�ili�i bulunmaktad�r.   

2. Bizans hukukuna göre dini ya da hay�r amaçl� olarak kamu hizmetine özgülenecek bir de�er 
konusunda birey hiçbir kay�t ile ba�l� de�ildir. Ayn� durum �slam hukukunda da geçerlidir.   

3. Bizans hukukunda dini kurumlara ait mallar�n sat�lamayaca�� kural� �slam hukukundaki vak�f için 
de geçerlidir.  

�slam dini, Bizans’�n doru�a ç�kt��� dönemde do�mu�, ayn� zamanda Musevilik ö�reti ve 
örgütlenmeleriyle de kar��la�m��t�. Musevilikte zorunlu k�l�nan hay�rseverlik ba���lar� için “sedaka” 
sözcü�ünün kullan�m� MS.2.yy’a kadar gitmektedir. Bununla birlikte hay�r i�lerinin dinsel tek bir merkezde 
toplanmas�n�n zorunlu olmas�na kar��n, modern dönem öncesinde Avrupa’da Musevi hay�r kurumlar�n�n 
varl���na delalet edecek kapsaml� bilimsel bir tart��maya rastlan�lmamaktad�r.(Singer, 2004, s.27) 

�slam Hukukunda Vak�f 

Vak�f Köprülü’ye göre do�rudan do�ruya �slami bir kurum de�ildir. Kur’an’da vakfa ait aç�k bir i�aret 
bulunmasa da (Arabistan’da �slamiyet öncesi vak�f yoktur) �slam dü�ünürleri bu kurumu Hz.Muhammed 
dönemiyle aç�klarlar. Hatta baz� dü�ünürler, �brahim peygamber döneminde de vak�flar�n bulundu�una dikkat 
çekmektedirler.( Köprülü, 2005, 299) Bir di�er görü�e göre, vak�f fikri; kendisine verilen de�erli topraklar� 
sadaka olarak da��t�p da��tmamas� gerekti�ini peygambere soran Hz. Ömer’den kaynaklanm��t�r. Ba�lang�c� 
nas�l olursa olsun vak�f kurma, �slam dünyas�nda hay�rseverli�in resmi biçiminin ba�l�ca yolu olmu�tur. 
Resmi yolla yap�lmayan yard�mlardan farkl� olarak vak�flar, kendilerine görünürlük sa�layan belirgin bir yol 
çizmi�lerdir. (Singer, 2004, s. 19)    

Bütün insanl���n ortak ürünü olan vak�flar�n do�u�una zemin haz�rlayan temel dinamiklerin 
belirlenmesinde �slami kaynaklar�n öne ç�kt��� görülmektedir. Ancak elbette yaln�zca din belirleyici de�ildir. 
Vak�f, içinde yer ald��� toplumun sosyal, ekonomik, kültürel yap�s� ve de�erlerinden do�mu�tur. De�er; insan 
ihtiyac�n�n ve iste�inin tatmin edildi�i bir nesnenin kapasitesi, e�ya ile ili�kileri s�ras�nda ortaya ç�kan bir 
olgudur. Dolay�s�yla de�erler, istekler ve ihtiyaçlara verilecek cevab�n çevresini çizmektedir. �slam 
co�rafyas�nda kurulan vak�flar�n ana dü�üncesini ihtiyaçlar�n �slami de�erler çerçevesinde kar��lanmas� 
çizmektedir. �slam dünyas�nda ihtiyaçlar yaln�zca dini konularda de�il modern devletin görevleri aras�nda 
say�lan e�itim, bay�nd�rl�k, sosyal yard�m gibi alanlarda hizmet vermi�tir (Er�ahin, 2003:27,31). 

�slam devlet düzeninde belirtilen hizmetler siyasi otoriteye b�rak�lmam��, hayrat denilen kurumlar, 
do�rudan Allah’�n gözetiminde, zaman içinde bozulmaz, ebedi, mutlak, tarafs�z bir kurum olan vak�flara 
ba�lanm��t�r. Vak�flar�n, toplumun bekâs� ve refah� için en güvenilir sosyal kurum görevini üstlenmesi, toplum 
için gerekli olan baz� kamusal hizmetleri yerine getirmesinden dolay� olmu�tur. (�nalc�k, 2006, s.6) 

Vak�f kurumunun say�lan yararlar� yan�nda bir tak�m ele�tirilerin oda��na da yerle�tirildi�i dikkati 
çekmektedir; Öncelikle vak�flar ahlaki bak�mdan �slam toplumu için zararl� kabul edilmi�lerdir. Vakf�n yaratt��� 
yard�m kurulu�lar�n�n bireysel giri�imi öldürdü�ü, tembel ve parazit bir s�n�f yaratt��� iddia edilmektedir. Yine 
ele�tirel anlamdaki bir di�er görü� ise vak�flar�n dini ve hayri bir amaçla de�il, yaln�zca ki�isel ve ailevi 
dü�üncelerle, servete el konulmas� tehlikesine kar�� bir tür “dini sigorta” anlam�nda olu�turuldu�udur. 
Köprülü, dini ve hukuki di�er kurumlarda oldu�u gibi vak�flar�n da içinde meydana geldi�i toplumun maddi ve 
manevi �artlar�na uygun olarak de�i�im gösterdi�ini, �slam medeniyetinin yüksek dönemlerinde bu kurumun 
dini ve hayri içeri�ine uygun faaliyetler içinde oldu�unu, siyasi gerileyi� dönemlerinde ise amac� d���na 
ç�kt���n� hatta soysuzla�t���n� belirtmektedir.(Köprülü, 2005, s. 337) 
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Vak�flar� ele�tirenler, özellikle kendileri ve yak�nlar�n�n ç�karlar� için vak�f kuranlar�n eylemlerine 
ku�kuyla bak�lmas�n� sa�lam�� ve ahlaki yönden ele�tirilmelerine yol açm��lard�r. Bu ba�lamda, vak�f 
kurmakla �slam hukuku taraf�ndan belirlenen miras kurallar�ndan kaçman�n nas�l kolayla�t�r�ld��� 
vurgulam��lard�r.(Singer, 2004, 37) 

 Vak�flar, gerek hukuki gerekse tarihi bak�mdan Türk ve �slam dünyas�n�n ara�t�r�lmas� için birinci 
derecede önemli bir konu olarak kabul edilmektedir. Hicretin ilk asr�nda �slam dünyas�nda vak�flar olu�maya 
ba�lam��t�r. Vak�f müessesesinin tarihini ara�t�rmak için ilk ba�vurulacak kaynaklar, vekay�nâmeler, mün�eat 
mecmualar�, co�rafi eserler, seyahatnamelerdir. Bunlar�n içinde en de�erli kaynak ise vak�f vesikalar�d�r. 
�ehirlerin nas�l iskân edildi�i, yeni mahallelerin nas�l olu�tu�u, ticari faaliyetlerin nas�l gerçekle�ti�i, halk�n 
hayat seviyesi, e�ya ve paran�n de�eri, vergilerin içeri�i ve sosyal yard�m kurulu�lar�n�n düzenleni�ini bu 
vesikalar sayesinde ö�renmemiz mümkün olmu�tur. (Köprülü, 2005, s.261, 264,267) 

Ribât’tan Vak�flara 

 Vak�flara ait vesikalarda M�s�r, Irak, Anadolu, �ran, Afganistan ve Mâverâünnehir sahas�nda dikkati 
çeken bir kavram bulunmaktad�r; ribât. Ba�lang�çta askeri ve dini özellikler ta��yan ribât’lar farkl� zaman ve 
mekânlarda içerik de�i�tirmi�tir. Arapça rabt kökünden gelen kelime,  Kur’an’da “kafirlere cihada haz�r 
bulunan süvarilerin atlar�n� ba�layacak yer” anlam�nda kullan�lmaktad�r. Buna göre kavram�n kökeninde, 
sava� ile ilgili dini-askeri bir içerik oldu�u dikkati çeker. Ribâtlar genellikle s�n�rlarda, stratejik önemi olan 
ba�l�ca yerlerde kurulan müstahkem yerlerdir ve buralarda cihad için gelen gönüllüler toplanmaktad�r. Bizans 
s�n�rlar�nda oldu�u gibi �slam ribâtlar� da savunma duvar�yla çevrilmi�, binalar�, ah�rlar�, ambarlar�, mescidi ve 
hamam� da bulunan bir birliktir. Ribâtlarda ya�ad�klar� için murâb�t ad�n� alan gaziler genellikle gönüllülerden 
olu�maktayd�. Murâb�t, daha sonralar� “dervi�, sûfi, velî anlamlar�nda kullan�lm��t�r. Büyük merkezlerde bir 
zamanlar yaln�zca mücahidlere mahsus olan ribâtlarda art�k �slam ilimleriyle u�ra�an gençler de vard�r ve 
ihtiyaç halinde kendilerinden sava� döneminde de yararlan�l�rd�. Dolay�s�yla ribâtlar�n karakteri 9.yy.’dan 
itibaren de�i�mi�, kervansaray, han gibi isimlerle an�lan hay�r ve güvenlik kurumlar�na 
dönü�mü�tür.(Köprülü, 2005, s.279-288) Nitekim sözlükte kar��l��� da bu durumla uygun olarak “ han gibi 
konaklanacak yer, tekke, ba�, ip, sa�lam yap�” anlam�na gelmektedir. (Osmanl�ca Türkçe Büyük Lûgat, 
1987, s.831) 

 Kay�tlarda yer alan ilk vak�flar aras�nda Allah yolundakiler ya da Allah yoluna ba� koyanlar anlam�na 
gelen “fî sebîl Allah” u�runa kurulanlar vard�r. Bu yolda kurulan vak�flar�n en önemli amac�; cihatt�r. �lk 
Müslüman sava�ç�lar�n askeri ihtiyaçlar�n� kar��lamak için bu vak�flara verilen ta��n�r mallar, daha sonra 
vakf�n maliyetini kar��lamak için kullan�lmaya ba�lanm��t�r.(Singer, 2004, s.23) Ba�lang�çta cihat için yap�lan 
özgülemenin ilk amac�n�n askeri nitelikte olu�u, ribât kavram�n� ça�r��t�rmakta ve iki kavram aras�ndaki 
benzerlikler dikkati çekmektedir.  

Bir De�erin Ba�kalar� �çin Özgülenmesi: Hay�rseverlik  

 Vak�f dü�üncesini yaratan felsefenin kayna�� olarak, bir de�erin ba�kalar� için özgülenmesi; ki�inin 
kendi mülkiyetinde olan bir menkul ya da gayrimenkulü ba�kalar� yarar�na kendi mülkiyetinden ç�karmas� 
anlam�na gelmektedir. “Bir de�eri ba�kalar� için özgüleme” ya da genel anlamda “verme güdüsünün” 
insanlarda ortak oldu�u, ancak bu güdünün hayata geçi� biçimlerinin kültürel ko�ullar�n yaratt��� özel 
biçimlerle gerçekle�ti�i söylenebilir. Kendine özgü biçimlerine ra�men verme güdüsü, tüm toplumlarda 
kar��m�za “hay�rseverlik olgusu” olarak ç�kmaktad�r. 

�yi ve iyilik kavramlar�n�n Arapçadaki kar��l��� “hay�r” kelimesidir. �yilik ve hay�r, ba�ta mali 
fedakârl�klar olmak üzere her türlü iyili�i ve yard�mseverli�i ifade eden içerikle kullan�lmas� ve Müslümanlar�n 
buna te�vik edilmesi, erken dönemlerden ba�layarak Müslümanlar aras�nda dayan��may� geli�tirmi�, vak�f 
kurumu sayesinde kamu hizmeti veren birçok hay�r eserinin kurulmas�na yol açm��t�r.(Co�kun, 2009, s.358) 

Hay�rseverlik TDK sözlü�üne göre; “hay�rsever olma durumu, iyilikseverlik, yard�mseverlik” 
biçiminde, daha çok yard�mla�ma ve iyilik temas�na vurgu yap�larak ele al�nmaktad�r. 

�ngilizcede “philanthropy” olarak bilinen kavram�n Türkçe kar��l��� hay�rseverlik olmakla birlikte 
kelimenin tam kar��l��� olmamaktad�r. Hay�rseverlik olgusu genel itibariyle, tarihi geli�im nedeniyle bireylerin 
dini, vicdani ve duygusal güdülerinden hareketle yapt�klar� yard�m faaliyetlerini konu al�r. Ancak uluslararas� 
düzeyde filantropi terimi, bu ça�r���mlardan ziyade birey ve kurumlar�n içinde yer ald�klar� toplumlar�n refah 
seviyelerini yükseltmek amac�yla ço�unlukla sivil toplum örgütlerine ba���ta bulunmalar� �eklinde 
tan�mlanmaktad�r. Bu ba�lamda hay�rseverlik kavram�n�n yönlendirdi�i etkinlik kategorileri �u �ekilde 
belirtilebilir; (Ayd�n, Çarko�lu, 2006, s.11,12)  

� Sosyal sorunlar�n temel nedenlerinin ara�t�r�lmas� 

� Bu bilginin sosyal sorunlar�n ma�duru olanlara ula�mas� için çaba gösterilmesi 
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� Sosyal, siyasal ve ekonomik e�itlik ad�na için çal��an sosyal hareketlerin güçlendirilmesi 

� Toplumda ayr�mc�l��a maruz kalan ve marjinalle�tirilen ki�ilerin yasal haklar�n�n korunmas� 
ve güçlendirilmesi. 

Hay�rseverlik çabalar� insanl�k tarihi kadar eskidir. Hay�rseverlikle ilgili faaliyetleri incelemek, 
bireylerin, toplumlar�n ve hatta devletlerin karakterine yak�ndan bakma imkân� verir. Örne�in 
imparatorluklar�n hay�rseverliklerinin incelenmesi, hükümdarlar�n bu araç yoluyla kaynaklar� nas�l 
kulland���na, bu yolda olu�an kurumlar arac�l���yla tebaas�n� nas�l yönetti�ine ���k tutar. Hay�r kurumlar�n�n 
yap�lar� ve i�leyi�leri, bu kurumlara vesile olan dürtüler ve gerekçeler, yard�m yap�lacak kimselerin seçimi gibi 
unsurlar hay�rseverli�e ili�kin tutumlar� sürekli olarak biçimlendirir. Ayn� zamanda yoksullu�un, hak etmenin 
ve muhtaçlar�n toplumsal konumunu belirler.(Singer, 2004,s. 5,6) 

Muhtaç durumdakilere yard�m etmek, dini inançtan, gelenek ve görenekten ya da ki�inin iyilik yapma 
iste�inden kaynaklanabilir. Yoksullara yap�lan yard�mlar, tarihin çok eski ça�lar�ndan ba�layarak var 
olmu�tur. Toplumlar�n dini inançlar�, yönetim biçimleri ve sosyo-ekonomik yap�lar� de�i�tikçe yoksullara 
yap�lan yard�mlar�n dayand��� temel felsefe de de�i�mi�tir (Hac�mahmuto�lu, 2009, s.11).  

Çal��mada s�kça at�f yap�lan hay�rseverlik ara�t�rmas�nda Türkiye’de en fazla yap�lan hay�rseverlik 
faaliyeti soruldu�unda al�nan cevaplar, hay�rseverlik ve vak�flara ili�kin alg�y� da yans�tmaktad�r; 

�htiyaç sahiplerinin hayatlar�n� kolayla�t�rmak için 
do�rudan bu ki�ilere yap�lan yard�mlar  

%26.4 

Dini vecibeleri yerine getirmek için yap�lan (zekat, fitre, 
kurban vs gibi) yard�mlar 

%20.9 

Yoksul bölge ya da mahallelerin ihtiyaçlar�n� kar��lamak 
de�i�ik kurumlara ba��� yoluyla desteklenen faaliyetler 

%18.8 

Cami gibi ibadeti kolayla�t�r�c� hizmetlere yap�lan ba���lar %10.1 

Eksikli�i hissedilen hastane, okul gibi hizmet tesislerine 
yap�lan ba���lar 

%9.3 

�htiyaç sahiplerine yard�m amac�yla gönüllü çal��malar %8.7 

�htiyaç sahiplerinin hayatlar�n� kolayla�t�rmak için de�i�ik 
kurumlara ba��� yoluyla yap�lan yard�mlar 

%5.6 

Di�er %0.2 

�ekil 1: Türkiye’de En Fazla Yap�lan Hay�rseverlik Faaliyeti Hangisidir? (Çarko�lu, 2006, s.97) 

Ara�t�rma bulgular�, yard�mlar�n do�rudan arac�s�z biçimde “ihtiyaç sahiplerine” yap�lmas� noktas�na 
odaklanmam�z� sa�lamaktad�r. Burada dikkati çeken nokta, yard�mlar�n kurumlar arac�l��� ile yap�lmas�n�n 
önemli oranda gerçekle�medi�idir. Dolay�s�yla uluslararas� kabulde filantropi kavram�na yüklenen anlamdan 
oldukça farkl� bir yakla��m�n söz konusu oldu�u görülmektedir.     

Vak�f Dü�üncesini Ortaya Ç�karan Temel Dinamikler 

Vak�f dü�üncesini ortaya ç�karan dinamikler ya da bu dü�ünceye yol açan felsefe ile kastedilen; vak�f 
neden kurulur? Sorusuna aranan cevapla ilgilidir.  

Singer’e göre yap�lar� gere�i vak�flar, dinsel inan��lar�n, cennete ula�ma umutlar�n�n ve yard�m etme 
zorunlulu�unun sonucu olan dinsel eylemlerdir. Farkl� kültürel sahalarda siyasal ve toplumsal amaçlara 
ula�mada me�ruiyet zemini kazanma yolu olmas�n�n yan� s�ra zaman zaman parasal h�rslar�n arac� olarak da 
kullan�lm��lard�r. Yard�m etme biçimi olarak vak�flar�n zekâta ye�lenmesinin nedeni, vak�f kurman�n ayn� 
zamanda birden çok amaca birden hizmet etmesidir. Vak�flar, hem Tanr�’ya hem de topluma hizmet etmenin 
yoludur. Ki�isel servetin korunmas�ndan, kurucunun ailesinin geçiminin sa�lanmas�na kadar uzanan oldukça 
geni� bir yelpazede i�lev üstlenmi�lerdir.( Singer, 2004, s. 31,32) 

Vak�f dü�üncesini ortaya ç�karan dinamikler, dini, psikolojik ve felsefi, sosyo-ekonomik aç�lardan ele 
al�nabilir.  
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Dinin Etkisi: Allah’a Yak�nla�ma �ste�i 

En varl�kl�s�ndan en yoksuluna mülkü vakfetmeyi seçen kimselerin güttükleri amaç, kurucuyu Tanr� 
kat�na yüceltmek (kurbet) ve cennette yer edinme iste�idir. (Singer,2004, s.32) Vakf�n ilk biçimlerinin dini 
kurumlar ya da kavramlar etraf�nda olu�mas�, vak�f dü�üncesinde dinin oynad��� temel role i�aret etmektedir. 
Bu noktada ç�k�� noktas�n� ise Allah’a yak�nla�ma iste�i olu�turmu�tur. Allah’a, yak�nla�man�n yollar�ndan 
biri olarak vak�f kurmak, Allah’� taklit etmek biçiminde ifade edilmektedir (Er�ahin, 2003:32).  

G. De Tard’a göre, toplumdaki ili�kiler ki�iler aras� bir fenomene dayanmaktad�r; taklit. 
Müslümanlarda taklidin metafizik bir boyutu vard�r. Yediy�ld�z,’�n Allah’� taklit olarak adland�rd��� bu durum, 
Allah’�n s�fatlar� �����nda aç�klanmaktad�r; Allah nas�l ki r�zk verici ise Müslüman da r�zk verici olmal�d�r. 
Tanr�ya benzemek için çal��mak, olumlu geli�melerin dinamizmi kabul edilmektedir. Müslümanlar nezdinde 
bu dü�ünce, Allah’� en büyük vak�f kurucusu yapmaktad�r. Vak�ftan yararlanacak olan tüm insanlard�r. 
Belirtilen anlay��, çal��arak Allah gibi varl�k sahibi olma ve elde edilen kazanc�n ba�kalar� yarar�na kar��l�ks�z 
olarak harcanmas� felsefesidir (Yediy�ld�z ,2003: 22-23).  

Akyüz, Kur’an’da vak�flarla ilgili ayetleri, amel-i Salih (iyi i�) ve infâk (Allah u�runda harcama) 
biçiminde s�n�fland�rm��t�r.  Amel-i Salih, Allah r�zas�n� kazanmak amac�yla, ilahi bir emri yerine getirmek, 
ki�inin kendisi, ailesi ve insanl���n yarar�na yapt��� her türlü iyi i�i ifade etmektedir.  Allah r�zas�n� kazanmak 
amac�yla, ilahi bir emri yerine getirmek, ki�inin kendisi, ailesi ve insanl���n yarar�na yapt��� her türlü iyi i�i 
ifade etmektedir. Buna göre, amel-i salihlerin say�s� bütün ilahi emirler say�s�ncad�r. Bu kapsam dâhilinde 
amel-i salih zamana ve mekâna göre de�i�ebilir. Buradaki ölçü ise bireysel ve toplumsal boyutuyla ki�inin 
kendisine ve ba�kas�na bir yarar�n�n dokunmas�d�r. Bu konudaki örneklerden biri, Bakara suresinde yer al�r; 
“�man edip Salih amel i�leyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklard�r..”. �nfak ayetleri farz olan 
zekat ba�ta olmak üzere, di�er yard�mlar�, infak�n amac�n�, yerini ve zaman�n�, ölçütlerini, sadakalar� ve hay�r 
i�ine süreklilik kazand�ran vak�flar� da kapsamaktad�r. �nfak ayetleri içinde Allah yolunda harcamaya ili�kin 
ayet Ali �mran suresinde yer al�r; “Sevdi�iniz �eylerden sarfetmedikçe iyili�e eri�emezsiniz..” �nfak yap�lacak 
yerleri aç�klayan ayetler, yard�m yap�lacak ihtiyaç sahiplerine dikkat çekerek vak�f kurulu�u için rehberlik 
etmi�tir.(Akyüz, 2006, s.20-22) 

Psikolojik ve Felsefi De�erler: �yilik Etme �ste�inin Kökleri 

Dini unsurlar yan�nda psikolojik ve felsefi de�erler de vak�f kurulmas�na yol açmaktad�r. �nsan 
ihtiyaçlar� aras�nda yer alan mutluluk, bireysel tatmin, huzur, kendini gerçekle�tirme, b�rak�lan eser yoluyla 
ölümsüzle�me bu ba�lamda ele al�nabilir. (Er�ahin, 2003:36) 

Sayar, vak�f dü�üncesine yol açan süreçte “empati” kavram�n�n önemine de�inirken, baz� 
çal��malar�n, ba�ka insanlar�n iyili�ini dü�ünmenin insan do�as�nda var oldu�unu gösterdi�ine i�aret 
etmektedir;“Empati kurmak sosyal ili�kilerde birçok kolayl�k sa�lar. Empati ile kar��m�zdakini anlad���m�z�, 
ona önem verdi�imizi, onun derdiyle dertlendi�imizi hissettirir ve böylece ileti�im kurar�z.. Vakfedebilenler 
empati duygusuna sahip insanlard�r. Verebilmek, insan için büyük bir yükseli�tir”. (Sayar, 2006, s.46-47) �yilik 
etme iste�inin temelinde yer ald��� dü�ünülen empati yetene�i sayesinde insanlar, ba�ka insanlar�n ac� ve 
s�k�nt�lar�n� anlamakta, iyilik etme bir davran�� olarak iyilik yapan ve yap�lan aç�s�ndan olumlu sonuçlar 
do�urmaktad�r. (Cengil, 2009, s. 384, 386)  

 Bir de�erin ba�kalar�n�n yarar� için verilmesi duygusunun ard�nda “var olma duygusu” yatmaktad�r. 
Geçici olan ya�am�n nas�l kal�c� k�l�nabilece�i, b�rak�lan eserler yoluyla nas�l ya�ayabilece�i sorular� insan 
zihnini me�gul etmi�tir. Eski Yunan’da, Roma’da, Bizans’ta, Osmanl�’da, Sasaniler’de ve daha birçok 
medeniyette insano�lunun öldükten sonra da ya�ama iste�ini yans�tan eserlere tan�k olunmaktad�r. 
Osmanl�’da bir devlet gelene�i olarak vakfiyelerde amaç, Allah r�zas�n�n kazan�lmas� ve ahiret mutlulu�una 
ula�mad�r. Ölümlü ya�am�n vak�flar yoluyla sonsuz k�l�naca�� anlay���n�n temelinde �u hadisin yatt��� 
dü�ünülmektedir; (Kaya, 2007, s.70) 

“�nsan öldü�ü zaman amel defteri kapan�r, her �ey bitmi�tir. Ancak üç s�n�f insan�n amel defteri 
kapanmaz; deyim yerindeyse o insanlar ya�amaya devam eder. Kimdir bunlar? Topluma yard�m amac�yla 
sosyal tesis kuranlar, vak�f kuranlar. Vakfetmi� oldu�u maldan Allah’�n yaratt��� kim olursa olsun her canl�, 
insan, hayvan, o canl�lar istifade etti�i sürece, ya�ad��� sürece, sevap öldükten sonra da ayni ile devam 
eder”.   

Medeniyetlerin devam edebilmeleri için, gönüllü kat�l�mlar, ortak payla��m ve toplumsal 
dayan��man�n önemine dikkat çeken Karl��a, �slam’�n bu anlamda bir model olu�turdu�unu belirtmektedir. 
Bu noktada bu yöndeki kurulu�lar� motive den ve as�l itici gücü olu�turan, vak�f ruhu, vakfetme psikolojisi 
köklü bir varolu� felsefesidir. Medeniyetimizin ç�k�� noktas�n� olu�turan “Allah r�zas� için” anlay��� yazara 
göre, medeniyeti bir “vak�f medeniyeti” haline getirmektedir. ( Karl��a, 2007, s. 69-70)  
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Genel kabulle, Osmanl� �mparatorlu�u, vak�f konusunda kendine özgü pratikleriyle bir tür vak�f medeniyeti 
kurmu�tur. Osmanl� toplumunda gönüllü hay�rseverli�i toplumsal yap�n�n ana bile�enlerinden biri yapan, güçlü bir 
“verme kültürü”nün olmas�d�r �nsanlar� hay�rsever olaya iten itici bir his mevcuttur. Bunu saray ya da merkezi 
otorite dedi�i için de�il kendili�inden yapt�klar� dikkat çeker. Hay�rseverlik, Osmanl� toplumun merkezi 
unsurlar�ndand�r. Cömertlik ayn� zamanda özel bir toplumsal statü kazand�rm�� ve devam�n� sa�lam��t�r. Bunun 
yan�nda vak�f, toplumsal düzeni muhafaza etme rolünü de üstlenmi�tir. Osmanl� hay�rseverli�i pek çok aç�dan 
ba�l� ba��na bir ya�am biçimi olmu�tur.(Singer, 2004, s. 95,96,97)  

Osmanl� döneminde vak�flar�n en önemli misyonu, varl�kl� bireylerle ihtiyaç sahipleri aras�nda kurdu�u 
köprüdür. Bireyler günümüzde hâlâ varl�kl� kimseleri yoksullara yard�m noktas�nda önemli oranda sorumlu 
görmektedirler. Türkiye’de Hay�rseverlik: Vatanda�lar, Vak�flar ve Sosyal Adalet adl� alan çal��mas�nda, 
“Yoksullara yard�m kimin görevidir?” Sorusuna verilen cevaplar incelendi�inde asl�nda “kendisinden iyilik beklenen 
kesimler “ortaya ç�kmaktad�r; Devletin %38.2, hali vakti yerinde vatanda�lar�n         %30.9, tüm vatanda�lar�n %20.9, sivil 
toplum kurulu�lar�n�n,%5.4, belediyelerin %0.2, di�er %0.1. Belirtilen çal��ma kapsam�nda yard�m yap�lacak kesim 
önceli�i de �u �ekilde ifade edilmektedir; yoksullar�n e�itimi %94.6, yoksullar�n sa�l�k ihtiyaçlar� %94, yoksullar�n 
beslenmesi %93.3, ihtiyaç sahiplerine i� sa�lanmas� %85.8, çevrenin korunmas� %77.9, yoksullar�n dini vecibelerinin yerine 
getirilmesi %74.5, yoksullar�n borçlar�n�n ödenmesi %71.7, sanat ve kültür faaliyetlerinin yayg�nla�mas� %66.8. (Çarko�lu, 
2006, s.85,88)  

Ara�t�rma sonuçlar� �����nda, yoksullara yard�mla görevli kabul edilen kesimler içinde devletin ilk s�ray� 
almas� �a��rt�c� de�ildir. A�k�n devlet idealinin biçimlendirdi�i Türk toplumunda devlete biçilen baba rolü devam 
etmektedir. �lginç olan bulgu, sivil toplum örgütleri ve belki de a��rl�kl� olarak vak�flara yönelik bu tür bir beklentinin 
yüksek olmamas�d�r.  

Sosyo-Ekonomik �htiyaçlar 

Vak�f kurmaya iten temel nedenlerden biri de sosyo-ekonomik ihtiyaçlard�r. Yoksullara sa�l�k, e�itim, 
bar�nma, g�da gibi konularda gönüllü olarak yap�lan yard�mlar, sosyo-ekonomik aç�dan siyasi iktidar�n 
yeti�emedi�i alanlarda adeta birer tampon görevi üstlenmektedirler. Bu ba�lamda vak�flar, yard�mla�ma ve 
hay�rseverlik gelene�ini ya�atan sosyal dayan��ma a�lar�n�n ba��nda gelmektedir.  

Tarihsel aç�dan hay�rseverli�in zengin ve fakir aras�ndaki gelir fark�n� azaltman�n bir yolu olarak 
hay�rseverlik, acil ihtiyaçlara k�sa vadeli çözümler sunar, oysa “sosyal adalet için hay�rseverlik” toplum ya�am�nda 
önemli bir rol oynad��� söylenebilir. Bu bak�mdan hay�rseverlik, yoksullu�u ortadan kald�rmay�, zenginden fakire 
gönüllü biçimde gerçekle�en servet transferini ve dikey sosyal ekonomik hareketlili�i art�rmay� amaçlayan 
politikalar ve kâr etmeyen kurumlar olarak anla��labilir. �slam dünyas�nda ve Osmanl�’da bu amaçlara en çok 
hizmet eden kurumlar vak�flard�r. Zira sa�l�k ve e�itime yönelik harcamalar�n büyük k�sm� vak�flar taraf�ndan 
sa�lanmaktayd�.(Çizakça, 2006, s. 21)  

Hay�rseverlik, ço�unlukla e�itsizlik ve güç da��l�m� problemlerine çözüm bularak, sorunlar�n temel 
yönlerine e�ilir. “Sosyal adalet için hay�rseverlik; katk�lar�n ya da ba���lar�n politik, ekonomik ve sosyal anlamda 
en az varl��a sahip olanlar�n f�rsatlar�n� ço�altmak amac�yla yap�sal de�i�iklikler için çal��an kâr amac� gütmeyen 
örgütlere yönlendirilmesidir” (Ayd�n, Çarko�lu vd, 2006, s.11) Burada sözü edilen örgütler vak�flard�r. 

Yoksullara yap�lan yard�mlar siyasal iktidar�n gücünü peki�tiren bir araç görevi de üstlenmi�tir. Örne�in 
Osmanl�, imparatorluk iktidar�n�n olu�umu ve devam�nda kilit bir unsurdan yararlanm��t�r; yiyecek. Tebaas�na 
yiyecek temin etme ve da��tma becerisi, Osmanl� gücünü beslemi�, egemenli�ini peki�tirmi�tir. Yiyecek, farkl� 
ritüellerin bir parças� olarak önemli simgesel anlamlar üstlenmi�tir. G�da maddelerinin belirli kesimlere 
gönderilmesi ayr�cal�k tan�nan ya da tan�nmayan s�n�f ve statüleri güçlendirmi�, ia�ecili�in yolu uzun süreli vak�f 
kurma dü�üncesiyle kesi�mi�tir. �maretler bu ba�lamda de�erlendirildi�inde temel fiziksel varolu�un 
gereksinmelerini de desteklemi�lerdir.(Singer, 2004, s.151,186)  

Vak�flar, kurduklar� mekanizma ile sosyal adaletin gerçekle�mesine hizmet etmektedirler. Adalet 
dü�üncesi sosyal adalet noktas�nda, toplum üyelerinin refah�n� sa�lamak suretiyle, toplumla ayr�lmaz ba�lar 
kurmaktad�r. Adalet ve refah aras�ndaki ba�, s�n�rl� kaynaklara sahip olan insanlar�n temel ihtiyaçlar�n 
kar��lanmas� noktas�nda kurulmaktad�r. ( Campbell, 2001, s.115-116). Vak�flar bu çerçevede sosyal adaleti temin 
eden mekanizmalard�r denilebilir.  

   Vak�flar, sosyal adaleti sa�lamak amac� güden zekât, fitre ve sadaka gibi �slami kurumlardan farkl�d�r. 
Zekât ve fitre, yeterli miktarda mal� olanlardan al�nan bir tür vergi olup, bunlar�n harcanma alanlar� Kur’an’da 
aç�kça belirtilmi�tir. �slam’da takvaya eri�mek için mal�n ihtiyaçtan fazlas�n�n harcanmas� yoluyla gerçekle�en 
sadaka da ayet ve hadislerde aç�kça belirtilmektedir. Sadaka da sosyal adaleti sa�lay�c� önemli bir araç olarak 
kabul edilmektedir (Chapra, Ahmad vd, 1991, s.165).  

Vakf�n genel hizmet alanlar�n�n yan�nda, yoksulun sosyal hizmet ve sosyal yard�mlarla desteklenmesi, 
g�da ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�, okul ça��ndaki yetim ve öksüz çocuklar�n giyim ku�am, e�itim ö�retim giderlerinin 
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kar��lanmas� vak�flar�n temel fonksiyonlar� aras�ndad�r. Yoksullar, her zaman ve her dönemde vak�ftan birinci 
derecede yararlanmas� gereken kesimdir. Osmanl�’da hemen her vakfiyenin sonunda, herhangi bir nedenle vakf�n 
as�l amac�n�n yerine getirilmesi imkâns�z hale gelirse, “vakf�n fukarâya me�rut oldu�u” ilkesinin vakfiyeye 
yaz�lmas� hukuki bir kurald�r. (Öztürk, 2003, s. 59) 

 Hay�r i�lemek amac�yla kurulan bu tür “hayri vak�flar”da amaç, herkesin yararlanmas�d�r. Ancak yaln�zca 
vak�f ailesinin yararland��� vak�flar da vard�r. Amac� aile fertlerinin kurulan vak�ftan yararlanmas�n� sa�lamak olan 
“zürri vak�flar” ya da aile vak�flar�n�n temel amac�, aileyi da��lmadan bir arada tutabilmektir. Osmanl�’da evladiye 
vak�flar� olarak tan�mlanan bu vak�flarda vak�ftan yararlananlar yaln�zca evlâd olmay�p, ammedir de. (Atla�, 2003, 
s.99-101) �nalc�k, evladiye vak�flar�n�n hay�r amac�ndan saparak aileye sürekli gelir kayna�� sa�lamaya yöneldi�i 
biçiminde bir anlay�� bulundu�unu kaydetmektedir (�nalc�k, 2006, s.7) 

 Oysa  “Aile bireylerinin e�itim ve ö�renimleri, donan�m ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçlar�n 
gerektirdi�i harcamalar�n yap�lmas� için ki�iler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyar�nca aile vakf� 
kurulabilece�ine” hükmeden Medeni Yasa (Madde 372) yaln�zca ailenin belirli bir maldan yararlanmas�n� 
düzenlemektedir. Bununla birlikte yasa, “Bir mal�n veya hakk�n ba�kalar�na geçmemek üzere ayn� soydan 
gelenlere ku�aktan ku�a�a kalacak �ekilde özgülenmesi yasakt�r. Böyle bir özgülenme, vak�f kurma yoluyla da 
yap�lamaz” demek suretiyle vakf�n miras arac� olarak kullanmas�n�n önüne geçmek niyetindedir.  

Sonuç 

Bir de�eri ba�kalar� için özgülemenin yolu olarak vak�flar, içinde kendine has anlamlar�n yer ald��� bir 
hay�rseverlik kurumudur. Vak�f yoluyla gerçekle�en hay�rseverlik, di�er toplumsal yard�m biçimlerinden, öncelikle 
dayand��� felsefe aç�s�ndan farkl�l�klar arz etmektedir. Vak�f dü�üncesini yaratan felsefenin anla��lmas�, onu 
ortaya ç�karan tarihi arka plan ve temel dinamikler �����nda sa�lanabilir. Tarihi arka plan ile kastedilen, Eski Türk 
hukuku, tart��mal� olmakla birlikte Roma, Bizans, Musevi uygulamalar� ve vak�f dü�üncesine a��rl�kl� olarak 
kaynakl�k eden �slam Hukukudur. Osmanl� deneyimi ise vak�flar� adeta bir medeniyet sembolü yapan bir 
uygulaman�n izlerini ta��maktad�r. 

Bir de�erin mülkiyetinden yard�ma ihtiyac� olanlar lehine vazgeçme, vak�f dü�üncesinin özünü 
olu�turmaktad�r.  Bu vazgeçme, s�radan bir verme i�lemi olmay�p, Tanr� r�zas�n� kazanmak ba�ta olmak üzere, 
b�rak�lan eser yoluyla ölümsüzlü�e eri�me niyetinin biçimlendirdi�i bir vazgeçi�tir. Dolay�s�yla vak�f kurma 
dü�üncesi büyük oranda dini kaynakl� görünmektedir. Vak�f yoluyla adlar�n�n ya�ayacaklar� dü�üncesi, ki�ileri bu 
yolda motive eden temel etken olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. �nsanlar neden iyilik edeler ya da iyili�in alt�nda 
yatan neden nedir? Sorular�n�n cevaplar� da burada sakl� olsa gerektir. �nsanlar� iyili�e yönlendiren itici bir his 
mevcuttur. Bu his kurumsal düzeyde kendini vak�flarda somutla�t�rmaktad�r. 

Çal��mada ortaya ç�kan temel sonuç; hay�rseverlik biçimi olarak vak�flar� yaratan felsefenin tarihi, dini, 
psikolojik, felsefi, sosyo-ekonomik kaynaklar� oldu�udur. E�itsizli�in giderilmesi ve güç da��l�m�n�n yeniden 
düzenlenmesi amac�na hizmet eden vak�flar, kurduklar� mekanizma ile sosyal adaleti sa�laman�n toplumsal 
arac�d�rlar. Dolay�s�yla vak�flar söz konusu oldu�unda daha üst düzeyde “sosyal adalet için hay�rseverlik” 
kavram�n�n akla gelmesi gerekmektedir. “Verme kültürünün” tarihi arka plan�n�n güçlü oldu�u bir toplumda 
yüzy�llard�r bir sivil toplum inisiyatifi olarak hareket eden vak�flar, gelecekte de belirtilen araçsall���n� sürdürecek 
görünmektedirler. 
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Özet 

               Vak�flar, �slamiyet ile birlikte yayg�nla�maya ba�layan dayan��man�n ve yard�mla�man�n 
kurumsalla�m�� halidir. Sivil toplum kurulu�u olarak vak�flar, Osmanl�da devlet organizasyonu içinde yer 
almayan, ancak devletin bilgisi dahilinde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet alan�, örgütlü 
birer sivil dayan��ma ve yard�mla�ma örne�i olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Osmanl�da vak�flar, sivil 
toplum kurulu�u niteli�i ta��yan di�er unsurlara nazaran devletten ba��ms�z ve devlet yönetimine destek 
olmalar� nedeniyle ayr� bir öneme sahiptir. Osmanl� vak�flar�n� bat�l� sivil toplum kurulu�lar�yla 
k�yaslad���m�zda bu tarz yap�lar�n daha çok sosyal amaçl� oldu�unu söyleyebiliriz.Bu çal��mada 
Osmanl� dönemi vak�flar� sivil toplum kurulu�u  ba�lam�nda de�erlendirilecek ve sivil toplum kurulu�u 
olup olmad���na yönelik ele�tiriler incelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Sivil toplum kurulu�u, Osmanl� Devleti, Vak�flar 

 
WAQFS AS CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN OTTOMAN EMPIRE 

 
        Abstract 

 Waqfs are the institutionalized form of the mutualization and solidarity that have started to become 
widespread along with  Islam. As civil society organizations, waqfs do not take place in governmental 
organization but we can encounter with them as an example of organized civil mutualization and 
solidarity that has a field of activity with the approval of the government. Compared to other elements 
which have qualification of civil society, waqfs in Ottoman Empire have particular importance in that 
they are independent upon and supportive of the government. Comparing  waqfs in Ottoman Empire to 
the westerner non-governmental organizations, we can state that such institutions are usually for social 
purpose. In this study, waqfs during the Ottoman period will be evaluated in the context of civil society 
organizations and critism as to whether or not they are civil society organizations will be examined. 

 Key Words: Civil-society organization, Ottoman Empire, Waqfs 

 
Giri�  
Yard�mla�ma ve dayan��ma duygusu insanlar�n birlikte ya�amalar�n�n temel amaçlar�ndand�r. 

Vak�flar ise yard�mla�ma ve dayan��man�n kurumsalla�m�� en ideal �eklidir. Vak�flar, insan hayat�n�n 
iyile�tirilmesi, kolayla�t�r�lmas�, toplum düzeninin korunmas� ve devaml�l���n�n sa�lanmas� için kurulmu�tur. 
Türk milletinin sahip oldu�u tarihi ve kültürel miras�n en önemlilerinden biri de vak�flard�r. Tarihi kökleri �slam 
Hukukuna dayanan vak�flar, Türk kültür hayat� içerisinde Selçuklular döneminde geli�mi� Osmanl� 
döneminde en üst seviyeye ula�m��t�r. Vak�f kurumunun etkinlik aç�s�ndan en güzel örne�ini Türk vak�flar� 
olu�turmaktad�r. Hatta vak�flar�n en mükemmel haline Osmanl�’da kavu�tu�unu söyleyebiliriz. 

Osmanl� Devleti’nde vak�flar, ülkenin ekonomik ve sosyal hayat�nda çok önemli bir yere sahip 
olmu�tur. Günümüz modern devletlerinin görevleri olarak say�lan e�itim, sa�l�k, �ehircilik, sosyal yard�m, 
belediyecilik ve bay�nd�rl�k gibi kamu hizmetleri Osmanl� Devletinde vak�flar vas�tas�yla yerine getirilmi�tir. 
�ah�slar taraf�ndan kurulmu� olan vak�flar�n bu hizmetleri yerine getirebilmesi için devlet yetkilileri de her 
türlü destek ve yard�mda bulunmu�lard�r. 

�slam vak�flar�, nihai �ekline Osmanl� Devleti’nde kavu�mu�tur. Osmanl� Devleti, hay�rseverlik 
kültürünün yo�un olarak ya�and��� bir co�rafya üzerinde kurulmu�tur. Ayn� zamanda geli�mi� bir vak�f 
gelene�ini de miras olarak devralm��t�r. Osmanl�lar, devrald�klar� bu miras� kendi siyasal, toplumsal ve 
ekonomik ihtiyaçlar� ve mali imkanlar� do�rultusunda geli�tirmi�ler, kendilerine özgü kurumlar ortaya 
ç�karm��lard�r. Öncelikle dini temellere dayanan vak�flar kamu hizmetlerinin ve kapsaml� kamusal projelerin 
de gerçekle�tirilmesinin esas unsuruydular. Osmanl� Devleti’nde vak�f kurumunun yayg�nl��� ve ba�ar�s�n�n 
sebebi ki�ilerin  kayg�lar�na cevap verirken kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine f�rsat sa�layan 
düzenlemelerin tek bir kurum taraf�ndan gerçekle�tirilmi� olmas�d�r (Güran, 2006: 3). 

Osmanl� Devleti’nde vak�flar, toplumun tüm ihtiyaçlar�na cevap vermeye çal��an devlet denetimine 
tabi olmakla beraber kendi idareleri olan tek ve en yayg�n toplumsal kurum haline gelmi�tir. Kurumsal olarak 
bir sivil toplum kurulu�u kabul etti�imiz vak�flar, dünyada “sosyal adalet”, “sosyal refah”, “dengeli gelir 
da��l�m�”, “sosyal güvenlik” ve “sosyal hizmet” gibi kavramlar�n bilinmedi�i, telaffuz edilmedi�i dönemlerde, 
�slam toplumlar�nda, bilhassa Osmanl� toplumunda devlet yönetiminde yer almayan, ancak devletin ilgisi ve 
bilgisi çerçevesinde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet alan� ve örgütlü sivil dayan��ma örne�i 
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olarak olu�mu�lard�r (Abay, 2004: 56). Burada hemen ifade etmek gerekir ki sivil örgütlenmeler 
(kurumsalla�malar) Bat� ile k�yasland���nda halk�n yönetime kat�lmas�n�n mümkün olmad��� Osmanl� 
toplumunda zay�f kalm��t�r. Ancak Osmanl� toplumundaki sivil örgütlenmeler Bat�daki sivil örgütlenmelere 
göre daha ziyade sosyal amaçl� örgütlenmeler olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  

 
Osmanl� Devletinde Vak�flar�n Yeri ve Önemi 
Osmanl� Devletinde 15. ve 16. yüzy�llar vak�flar�n  yayg�nl�k kazamaya ba�lad��� dönemdir. Ancak 

daha önceki dönemlerde de vak�flar kurulmu�tur. Osmanl�n�n Selçuklulardan devrald��� vak�f eserleri 
örnekleri hala ya�amaktad�r. 

Vak�flar konusunda bütün ayr�nt�lar� dikkate alan fihrist çal��malar� olmad��� için Osmanl� Devletinde 
kesin olarak ne kadar vak�f oldu�u bilinmemektedir. Vak�flar konusunda verilen rakamlar tahminidir. Bu 
konuda Nazif Öztürk’ün tahmini, 35.000’in üzerinde vak�f oldu�udur. Bütün Osmanl� ülkesindeki vak�flar�n 
say�s� kesin olarak bilinmemekle beraber baz� bölge ve as�rlar itibariyle yap�lan ara�t�rmalara bakarak, belli 
bölgelerde ve belli zamanlarda kurulan vak�flar�n say�l�lar� hakk�nda bilgi edinmek mümkündür. Örne�in baz� 
ara�t�rmalara göre, 1519-1596 y�llar� aras�nda �stanbul’da 2860, 1718-1800 y�llar� aras�nda Halep’te de 
48530 vak�f kurulmu�tur. Di�er taraftan vak�flar üzerine yap�lan çal��malar göstermektedir ki, as�rlar itibariyle 
Vak�flar Genel Müdürlü�ünün Ar�ivi’nde; XVI. yüzy�lda 776, XVII. yüzy�lda 1663, XVIII. yüzy�lda 60000, XIX. 
yüzy�lda 900034 vakfiye bulunmaktad�r (Öztürk,www.sosyalsiyaset.net). 

Vak�flar genel müdürü Yusuf Beyaz�t, Osmanl�dan günümüz Türkiye’sine kalan vak�f eserlerinin 
say�s�n�n 45.000 oldu�unu bildirmektedir.  

953/1546 tarihli �stanbul vak�flar� Tahrir Defterleri’nden anla��ld��� üzere, büyük sultan vak�flar� hariç, 
�stanbul’daki “amme” vak�flar�n�n gelir kayna�� olarak 4000’in üzerinde ev, 5717 dükkan, 28 kervansaray, 19 
han, 38 bezhane, 18 mahsen, 14 bodrum, 68 f�r�n, 199 köy, 40 mezraa ve 228 de�irmen vard� (öztürk, 
www.sosyalsiyaset.net). Bu bir örnek bile Osmanl� vak�flar�n�n mali gücü hakk�nda ciddi veriler ifade 
etmektedir. Kald� ki kaynaklarda da (Öztürk;Tabako�lu) ifade edildi�i gibi, XVI. yüzy�l ba�lar�nda, merkezi 
hazine gelirleri toplam kamu gelirleri içinde %51, t�mar sisteminde olu�an gelirler %37, vak�f gelirleri %12 
civar�nda bir paya sahiptir. T�mar kesiminin gerileme süreci içinde bu %12’lik oran�n XVII. yüzy�lda %20’ye, 
XVIII. yüzy�lda %25’e kadar yükseldi�i tahmin edilmektedir. Bu durum vak�flar�n Osmanl� Devleti içerisinde 
ne kadar ciddi bir ekonomik gücü elinde bulundurdu�unu ifade etmektedir. Osmanl� Devleti’nin de merkezi 
bütçeden vak�flar için belli oranda pay ay�rd��� dü�ünüldü�ü takdirde, neredeyse ülke kaynaklar�n�n yar�s� 
vak�flar arac�l��� ile sarf edilmektedir. Böylesine bir ekonomik güç ayn� zamanda ülkede ciddi istihtam art�r�c� 
unsur olarak var olmu�tur. Osmanl� döneminin sonlar�nda kamuda çal��an personelin %12’sinin, 
Cumhuriyetin ilk y�llar�nda ise %15’inin vak�flardan ayl�k ald���, 1990 ‘larda ise, vak�flar�n istihdamdaki 
pay�n�n büyük bir azalma ile %1’ler seviyesine dü�tü�ü görülmektedir(Öztürk, www.sosyalsiyaset.net) . 
Verilen bu rakamlardan da anla��laca�� gibi vak�flar Osmanl� Devletinde ciddi ekonomik güc ve önemli bir 
istihdam alan�d�r. 

Vak�flar�n, toplumda hangi tabakadan olan ve kimler taraf�ndan kuruldu�una bak�ld���nda kar��m�za 
askeri zümre mensuplar� ç�kmaktad�r. Vak�flar� kuran ki�ilerin XVIII. yüzy�lda %80-90’�n�n asker, %10-20 
kadar�n�n ise reaya oldu�u görülmektedir (Tabako�lu,mimar.cc/makaleler). Bu sonuç Osmanl� toplum yap�s� 
dikkate al�nd���n da son derece do�ald�r. Çünkü Osmanl�da askerler üst tabakada (umera-yönetici) yer 
almaktayd� ve dolay�s�yla zenginlerde onlard�. Vak�f kurabilmek için varl�kl� olmaya ihtiyaç vard�r. 

Osmanl�da vak�flar�n çok fazla olmas� müsadere sisteminin varl��� ile de aç�klanabilir. Vak�f mallar 
müsadere edilmedi�i için ki�iler mallar�n�n yönetimini bu �ekilde garanti alt�na alm�� olabilirler. 

Osmanl� vak�flar�n�n denetimi Osmanl� devleti zaman�nda bakanl�k düzeyinde iken (1826’da Evkaf 
Nezareti kuruldu), Cumhuriyetle birlikte bu idare Vak�flar Genel Müdürlü�ü seviyesinde yürütülmektedir. 

1935 tarihi itibariyle vak�f mallar�n�n sat���n�n serbest b�rak�lmas�yla vak�f paralardaki art�� büyümü� 
ve eldi edilen yeni fonlar Türkiye Vak�flar Bankas�n�n sermayesinin önemli bir k�sm�n� olu�turmu�tur 
(Tabako�lu, mimar.cc/makaleler).  

Vak�flar yerine getirdi�i önemli i�levlerden dolay� Osmanl� Devletinde en önemli sosyal yard�mla�ma 
ve dayan��ma örgütleri olarak varolmu�lard�r. Osmanl�n�n kültürel mirasç�s� olan Türkiye’de de bu vak�flar�n 
önemli k�sm� varl�klar�n� sürdürmektedir. 

Vak�f kurumu, Osmanl� Devleti’nde çok büyük önem ta��yan, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde 
etkili olan dini ve hukuki bir kurumdur. Devlet bir çok kamu hizmetlerini vak�flar arac�l���yla yapt�rm��t�r. Yine 
askeri ve dini hizmetlerin görülmesi için ve özel amaçlara yönelik olarak da vak�flar�n  Osmanl� Devleti’nde 
kuruldu�u bilinmektedir (Ayd�n, 1999: 253).  

Günümüzde ço�unlukla devletin yerine getirdi�i, öncelikle e�itim ve sa�l�k hizmetleri olmak üzere 
bay�nd�rl�k, imar gibi kamu hizmetleriyle baz� sosyal güvenlik hizmetlerinin Osmanl�’da vak�flar taraf�ndan 
bugüne örnek olu�turacak duyarl�l�kla üstesinden gelindi�i ve yerine getirildi�i görülmektedir. Merkezi 
yönetim taraf�ndan hukuki s�n�rlar� belirlenen ve ayn� zamanda da denetlenen vak�flar sayesinde kamu 
hizmetlerinin büyük bir k�sm�, gönüllü kat�l�m esas�n�n kabul gördü�ü bir finansman modeli ile yerine 
getirilmi�tir. Böylece, devlet- toplum ili�kisi içerisinde devletin “sosyal niteli�i” daha fazla peki�mi�tir. Bundan 
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ba�ka Osmanl� Devleti’nde ki yerle�im, nüfus ve ticaret politikalar� da dahil olmak üzere birçok konuda 
vak�flar�n öne ç�kt��� görülmektedir (Ayd�n, 2003: 316). 
      Osmanl� Devleti’nde vak�flar�n, bir insan�n do�umundan ölümüne kadar hayat�n�n her a�amas�nda 
ihtiyaçlar�n� ve hayat�n gereklerini kar��layan bir fonksiyona sahip oldu�unu anlatmak için �u ifade önemlidir: 
“Vak�flar sayesinde bir adam, vak�f bir yerde do�ar, vak�f be�ikte uyur, vak�f mallardan yer ve içer, vak�f 
kitaplardan okur, vak�f bir okulda hocal�k eder, vak�f idaresinden ücret al�r, öldü�ü zaman vak�f bir tabuta 
konur ve vak�f mezarl��a gömülürdü. Bu suretle be�eri hayat�n bütün icatlar�n� ve ihtiyaçlar�n� vak�f mallarla 
temine pekala imkan vard�” (Yediy�ld�z, 1988: 405).  
      Yukar�daki ifadeden de anla��laca�� üzere vak�flar, sosyal bar���n, dayan��man�n ve yard�mla�man�n 
sa�lanmas�nda ayn� zamanda refah�n da��t�lmas�nda önemli bir rol üstlenmi� ve bu rol ile toplumsal 
sorumlulu�un yerine getirilmesinde etkili olmu�tur (�en, 1995: 181). Ayn� �ekilde vak�flar toplumumuzun 
sosyal hayat� içerisinde de önemli bir yer tutmaktad�r. Tarihsel geli�imi içerisinde vak�flara bakt���m�zda 
vak�flar�n birçok önemli sosyal probleme çözüm oldu�unu görmekteyiz. Vak�flar sayesinde toplum birçok 
sosyal tesise kavu�mu�, yard�ma muhtaç olan çok say�da ki�i, hiçbir kimseye muhtaç olmadan hayatlar�n� 
sürdürebilmi�tir. Vak�flar�n çok say�da sosyal fonksiyonu vard�r. Bunlar�n ba�l�calar�: sosyal çat��may� 
engellemesi, gelir servet da��l�m�n� düzenlemesi, sosyal ili�kileri düzenlemesi, istihdam art�r�c� etkisi, 
yabanc�la�may� önleyici etkisi ve sosyal bütünle�meye etkisi olarak s�ralamak mümkündür (Soysald�, 2010: 
17).  
      Vak�flar, toplum ya�ant�s�nda sosyal çat��may� azaltan ve engelleyen bir fonksiyonu yerine getirirken 
gelir ve servet da��l�m�na da olumlu bir �ekilde etki ederler. Vak�flar, gelir dengesizli�i sebebiyle toplumda 
ortaya ç�kacak birbiriyle anla�amayan iki s�n�f�n çat��mas�n� engelleyerek din, dil, �rk ve s�n�f ayr�m� 
yapmaks�z�n toplumda bar���n ve huzurun sa�lanmas�na katk�da bulunur (Ertem, www.siyasalvakfi.org). 
      Vak�flar, toplumda siyasal ili�kileri düzenlerler. �nsanlar�n ba�kalar�na yard�mda bulunma dü�ünceleri, 
ba�ka ki�i ve gruplarla sosyal ili�kiye girmesine yol açar. Toplumsal ihtiyaçlar�n giderilmesi esas�na dayanan 
vak�flar, topluma hizmet verirken hiçbir ayr�m gözetmezler. Bu hizmetlerden yararlananlar önce kendi 
aralar�nda daha sonra da vak�fla bir sosyal ili�ki içerisine girmektedirler. Özellikle Osmanl� vak�flar�nda 
hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekti�i kadar personel çal��t�r�ld��� ve çal��an bu ki�ilere maa� ödendi�i 
hususu dü�ünüldü�ünde vak�flar�n istihdam art�r�c� etkisinin de göz ard� edilmemesi gerekti�i sonucu ortaya 
ç�kmaktad�r (Ertem, www.siyasalvakfi.org). 
      Vak�flar ayn� zamanda sosyal yard�mla�ma ve dayan��may� sa�layan kurumlard�r. Beraber ya�ayan 
insanlar sosyal yard�mla�ma, dayan��ma ihtiyac� duyarlar ayn� zamanda  içerisinde ya�ad�klar� toplumda 
kendilerini güvende hissetmek isterler. Bütün toplumu korumaya yönelik sosyal yard�mla�ma ve sosyal 
güvenlik uygulamalar�n�n �slam toplumlar�nda vak�flar taraf�ndan yerine getirilmi� oldu�u görülmektedir. 
Osmanl�’da insanlar aras�nda dayan��ma daha ziyade vak�f kurumlar� vas�tas�yla gerçekle�tirilmi�tir. Vak�flar 
sosyal hayatta herkesi ayn� duygu ve dü�ünce etraf�nda birle�tirmi�, sosyal s�n�flar aras�nda hemen hemen 
farkl�l���n olmamas� her gelir grubundan ki�ilere yard�m konusunda e�it davran�lmas�na imkan sa�lad��� gibi 
vak�flardan da e�it ölçüde yararlanma konusunda çaba gösterilmi�tir. Vak�flar insanlar aras�nda yard�mla�ma 
ve dayan��may� artt�rmas� sebebiyle toplumda sosyal geli�meyi,sosyal adaleti ve sosyal bar���n 
gerçekle�mesine de katk�da bulunmaktad�r (Soysald�, 2010: 17).  
      Sosyal bütünle�meyi de sa�layan vak�flar�n Osmanl�’da yatay ve dikey bütünle�meyi sa�layan nadir 
kurumlardan biri olarak ortaya ç�kt���n� görmekteyiz. Osmanl� döneminde cami, okul, mescit ve hamamlar 
yerle�im yerlerinin merkezinde vak�flar taraf�ndan in�a ediliyordu ve daha büyük yerle�im yerlerinde vak�f 
külliyeler olu�turulmu�tur. Külliyeler, kamu hizmetlerinin büyük bir k�sm�n� yerine getiren �ehrin sosyal 
merkezleri özelli�ini ta��maktayd�. Özellikle vak�f külliyeler çok kapsaml�yd�; içerisinde cami, medrese, 
kütüphane, hamam, türbe, çe�me, han, imaret, hastane ve dükkanlar bulunmaktayd�. Sosyal ihtiyaçlar�n 
neredeyse tamam�n�n kar��land��� merkezler olarak vak�f külliyeler, toplum içerisindeki fertlerin ve gruplar�n 
aralar�nda sosyal bütünle�meyi sa�lamalar� bak�m�ndan önemli olmu�lard�r (I��k,2010:4).  
      Sosyal bütünle�me fonksiyonunu yerine getiren vak�flar, sosyal yard�mla�ma, dayan��ma ve i� birli�i gibi 
hizmetler sonucunda fertlerin maddi ve manevi bir bütün etraf�nda hareket etmesine de arac�l�k 
etmektedirler. Osmanl� Devleti’nde vak�f bütün sosyal kurumlar� içine alan, çal��t�ran ve kullanan bir hukuki 
yap� olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Vak�f kurumunun bütün sosyal kurumlar� içine almas� Osmanl� Devleti’nde 
vak�flar�n yeri ve etki alan� hususunda önemli bir göstergedir. Osmanl�’da kamusal alan�n vak�flara b�rak�lm�� 
olmas� Bat�l� siyaset bilimcilerin, özellikle 16. yüzy�l Osmanl� toplumu için “vak�f cenneti” ifadesini 
kullanmalar�na sebep olmu�tur. Kamu hizmetinden faydalanan ki�iler aras�nda olu�an sosyal münasebetlerin 
süreklili�i, o toplumda sosyal bütünle�meyi de etkileyecektir (Ertem, www.siyasalvakfi.org).  
      Vak�flar, Osmanl� Devleti’nde birçok alanda hizmet vermi�tir. Devletin, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde ortaya koydu�u s�n�rl� hizmet anlay��� kamu hizmeti veren vak�flar�n yayg�nl���n�n temel 
sebebidir. Osmanl�’da kamu hizmetlerinden yönetim, güvenlik, savunma ve adalet hizmetleri merkezi 
yönetim taraf�ndan gerçekle�tirilirken sa�l�k, din, e�itim, bay�nd�rl�k ve benzeri hizmetler vak�flar vas�tas�yla 
gerçekle�tirilmi�tir. Asl�nda vak�flar, merkezi yönetimin yerine getirdi�i savunma hizmetlerini de k�smen 
gerçekle�tirmekteydi. �ehir duvarlar�, kaleler in�a ederek, savunma görevine de katk�da bulunmu�lard�r 
(Çizakça, http://www.tusev.org.tr:22).  
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      Osmanl� döneminde dini ibadetlerin yerine getirilebilmesi için in�a edilen cami, mescit, namazgah ve 
türbelerin yan�nda geliri camiye ve görevlilerine tahsis edilmi� vak�flar bulunmaktayd�. Mahallenin merkezi 
konumundaki camiler, yaln�zca ibadet yerleri de�il ayn� zamanda toplumun bir araya geldi�i, memleket ve 
mahalle i�lerinin de görü�üldü�ü, kararlar�n al�nd��� yerlerdi. Bu durum, camilere sosyal bir yap� olma özelli�i 
vermekteydi (Kaz�c�,2003:161).  
      Yine Osmanl� Devleti’nde sübyan mekteplerinden medreselere kadar tüm e�itim hizmetleri vak�flar 
taraf�ndan yerine getirilmi�tir. Mahallelerde sübyan mekteplerinde e�itilen çocuklar daha sonra vak�f külliyesi 
içinde bulunan medreselerde e�itilmeye devam edilirdi. Buralarda ders veren hocalar�n maa�lar� da vak�f 
taraf�ndan ödenirdi. Kütüphaneler de vak�f alan� içinde yer almaktayd�. Osmanl� medreseleri yüksek ö�renim 
veren kurumlard� ve vak�flar taraf�ndan kurulan bu medreselerden dünyaca tan�nm�� bilim adamlar� 
yeti�mi�tir. Özellikle �stanbul, Fatih Sultan Mehmet’in �stanbul’u fethinden sonra ilim merkezi haline gelmi� ve 
19. yüzy�la kadar da medrese say�s� be� yüzü geçmi�tir (Kaz�c�, 2003: 203).  
      Osmanl� Devleti’nde sa�l�k hizmetlerine bak�ld���nda ülkenin her yerinde Darü’�-�ifa, bimarhane, Daru’s-
s�hha gibi isimlerle hastanelerin,vak�flar taraf�ndan kuruldu�unu görmekteyiz. Bu hastanelerin giderleri ve 
buralarda çal��an görevlilerin ücretleri de vak�flar taraf�ndan kar��lanm��t�r. T�p e�itimi için de kullan�lan bu 
hastaneler yaln�zca yatan hastalara hizmet vermez, ayn� zamanda ayakta tedavi hizmeti de verirlerdi. 
Yoksullara ücretsiz ilaç da vak�flar taraf�ndan kurulan bu hastanelerce verilirdi (I��k,2010:4).  
      Bay�nd�rl�k ve �ehircilik hizmetleri de Osmanl�’da vak�flar taraf�ndan gerçekle�tirilmi�tir. Köprüler, yollar, 
limanlar, deniz fenerleri, sarn�çlar, kütüphaneler, su bentleri, çe�meler ve kald�r�mlar in�a edilmi�, bak�m ve 
korumalar� da vak�flar taraf�ndan gerçekle�tirilmi�tir. Günümüzde belediye hizmeti olarak say�lan yol, su, 
temizlik, sokaklar�n ayd�nlat�lmas�, park ve bahçelerin düzenlenmesi ve bak�m� gibi hizmetler, Osmanl�’da 
vak�flar�n verdikleri hizmetler içinde yer alm��t�r. Hay�r sahipleri, kurduklar� vak�flarla sokaklar�n 
ayd�nlat�lmas� için kandilciler tutuyorlar, yine vak�f gelirleri ile kandil ve ya� sat�n al�n�yor, sokaklar 
ayd�nlat�l�yordu. Sokaklar�n temizli�i için de vak�flar kurulmu�, bu görevleri yerine getiren ki�ilerin ve 
bekçilerin ücretleri de bu vak�flar taraf�ndan ödeniyordu(I��k,2010:5).  
      Vak�flar ülke ticaretine ve ekonomik hayat�n geli�mesine de katk�da bulunmu�tur. Hemen hemen bütün 
�ehirlerde vak�f ticaret hanlar� mevcuttu. �ehirler aras� yollar�n önemli stratejik mevkilerine kervansaraylar 
yapt�r�larak, sürekli bir �ekilde i�ler halde olmas�  sa�lanm��t�r. Böylece yolcu ve tacirlere güvenli bir 
konaklama imkan� sa�lanm��t�r. Kervansaraylara herkes kabul edilmekteydi ve yolcular�n yiyecek, ilaç, giyim 
ihtiyaçlar� kar��lanmakta hatta hayvanlar�na bile bak�lmaktayd�. Bu hizmetler kervansaraylar taraf�ndan 
ücretsiz olarak verilmekteydi ve vak�flar�n gelirleriyle bu hizmetlerin yüzy�llar boyu sürdürüldü�ü 
görülmektedir. 
      Vak�flar güzel sanatlar�n geli�mesi ve eserler verilmesinde de katk�da bulunmu�lard�r. Hat sanat�, ta�, 
a�aç ve maden i�çili�i tezhip, çini, cilt ebru gibi sanat dallar�n�n geli�mesinde sanat miras� olarak 
devredilmesinde vak�flar önemli bir role sahip olmu�lard�r. 
      Osmanl� vak�flar� yaln�zca insanlara hizmet vermek için de�il hayvanlar�n ya�amlar�n� sürdürmesi, bak�m� 
ve tedavisi içinde hizmet vermi�lerdir. Yaral� ku�lar için, hasta ve bak�ma ihtiyac� olan hayvanlar�n 
iyile�tirilmesi için tedavi merkezleri kurmu�lard�r. Görüldü�ü üzere sahipsiz ku�lar� bile beslemek ve korumak 
için vak�flar kurmu� olan Osmanl� toplumunda vak�flar çok önemli ve itibarl� kurumlard�r. Vak�f kurmak için, 
mali imkan bak�m�ndan toplumun en alt seviyesinde bulunanlar ile en üst seviyesinde bulunanlar aras�nda 
anlay�� bak�m�ndan bir farkl�l��a rastlanmaz. Büyük tesisler yapt�rmaya gücü yetmeyenler toplum taraf�ndan 
da kabul görmü� olan hay�r kurumlar�na kat�lm��lard�r (Kaz�c�,1996:193). 
      Genel olarak vak�flar, toplumun ihtiyaçlar�na, kurucular�n�n dünya görü�lerine ba�l� olarak çok çe�itli 
hizmetleri gerçekle�tirmek amac�yla kurulmu� olan bir yap�dad�r. Osmanl� vak�flar�na bakt���m�zda kurulu�ta 
ilk amac�n hay�r i�lemek oldu�unu görmekteyiz. Bu  vak�flarda Allah’a yak�n olmak ve topluma yararl� olmak 
hedeflenmi�tir. Osmanl� vak�flar� günümüzde sosyal devlet olman�n gere�i say�lan e�itim, sa�l�k, bay�nd�rl�k 
gibi kamu hizmetlerinin büyük bir k�sm�n� vak�flar arac�l��� ile gerçekle�tirmi�tir. Osmanl�da vak�flar yaln�zca 
sosyal devlet olman�n gere�i yerine getirilmesi gereken kamu hizmetlerini gerçekle�tirmekle kalmam�� ayn� 
zamanda devlet yönetiminde bulunan ki�ilerin de toplumun faydalanmas� için kurduklar� vak�flar sayesinde 
devlet-vatanda� aras�nda bir ili�kinin varl��� ve ayn� zamanda da devaml�l��� sa�lanm��t�r. Bu �ekilde 
toplumun yönetime ba�l�l��� da sa�lanm��t�r. Vak�flar sayesinde Osmanl�da fakir oldu�u için hiç kimse aç, 
hasta ve sokakta kalmam��t�r. Yine Osmanl� vak�flar�n�n devlet yönetimine katk�lar� da göz ard� edilmemesi 
gereken bir gerçektir. 
 
      Osmanl� Vak�flar�n�n Sivil Toplum Kurulu�u Olarak De�erlendirilmesi Meselesi  
      Sivil toplum kavram�, devlet ve demokrasi kavramlar� ile birlikte ifade edilen aralar�nda önemli ili�ki 
bulunan kavramlard�r. Sivil toplum, demokrasilerin vazgeçilmezi olarak görülürken ayn� zamanda devlet 
kar��tl��� olarak da  de�erlendirilmektedir. Sivil toplum kavram�n�n tarihsel geli�imine bakt���m�zda kavram�n 
ilk olarak devlete ve yönetenlere kar�� olma ile ilgili ortaya ç�kt��� görülmektedir. Bat�l� anlamda sivil toplum 
anlay���nda devletin varl���na kar�� tam anlam�yla bir muhalefet söz konusudur. Sivil toplum kavram� her ne 
kadar mutlak bir demokrasinin varl��� ve tam bir devlet kar��tl��� ile ili�kilendirilmi� olsa da hangi devlet 
yap�s�nda ve hangi demokratik düzeyde sivil toplumdan söz edilebilece�i tart���labilir bir konudur.  
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      Günümüzde sivil toplum tart��malar�nda, sivil toplumun ön �art� olarak kabul gören be� ortak özellikten 
bahsedilir. Bunlar: “toplumsal farkl�la�ma”, “toplumsal örgütlenme”, “gönüllü birliktelik”, “toplumsal düzeyde 
otonomile�me”, “bask� mekanizmas� olu�turma”d�r. Sivil toplumun varl��� ve geli�ebilmesi öncelikle toplumsal 
hayatta etnik, kültürel, dini, ideolojik, siyasi, ekonomik veya cinsiyet temelinde toplumsal düzeyde farkl�la�ma 
ile sa�lanabilir. �kinci olarak farkl�la�m�� alanlarda siyaset yapabilecek siyaset üretebilecek sosyal 
örgütlenmelerinde sa�lanmas� gerekir. Sivil toplum ayn� zamanda örgütlü bir toplumdur. Üçüncü �art 
örgütlenmenin gönüllü birlikteli�i sa�lay�c� nitelikte olmas�d�r. Bireyin kendi iste�iyle, kendisi için me�ru bir 
hak olarak gördü�ü her türlü örgütlenme bir sivil toplum olu�umudur. Bireyin kendi tasarrufunun olmad��� 
yani zorunlu ve tabi olunan örgütlenmeler sivil toplum unsuru olarak kabul edilemez. Dördüncü temel �art da 
sivil toplum örgütlerinin siyaset ile ilgilenmeleri için yasal bir zemin haz�rlanmas�n�n gereklili�idir. Ba�ka bir 
ifade ile siyasal yap� örgütlü toplumun denetimine ve katk�lar�na aç�k olmal�d�r. Bu �art daha ziyade siyasal 
sistemin kat�l�ma aç�k olup olmad��� ile yani siyasal sistemin demokratik olup olmad��� ile ilgilidir. Sosyal 
gruplar devlet kar��s�nda otonom bir statüye sahip olmal�d�rlar, devletin müdahalesine maruz kalmadan 
sosyal gruplar kendi kaderlerini belirleye bilme hakk�na ve inisiyatifine sahip olmal�d�rlar. Sosyal örgütlerin 
sivil toplum niteli�i ta��yabilmeleri, devletten ba��ms�z otonom bir varl�k ortaya koyabilmeleri ile mümkün 
olabilir. Sivil toplumun varl��� ve geli�mesinin be�inci �art�, sivil toplum örgütlerinin bask� grubu niteli�i 
göstererek demokratik yollardan lobicilik, dirsek temas�, sokak gösterileri, protesto, miting, grev gibi bask� 
mekanizmalar�n� kullanmalar�d�r (Çaha, 1997:31-32). 
       Bu aç�klamalar do�rultusunda Çaha, sivil toplumu “devletin �ekillendirmedi�i kendi inisiyatif ve 
renklili�ine terk etti�i devlet d��� bir alan� ifade etmekle s�n�rl� kalmamakta, ayn� zamanda aktif ve örgütlü 
siyasal kat�l�m ve politizasyon sürecini de ifade etmektedir” �eklinde tan�mlamaktad�r (Çaha,2004:104).  �erif 
Mardin, sivil toplumun ortaya ç�kmas�nda devlet d���nda süren hayat�n seyrinin garanti alt�na al�nmas� ve 
ekonomik faaliyetlerin özerk bir konuma sahip olmas� gerekti�ine vurgu yapmaktad�r (Arslan,2001:34). Ali 
Ya�ar Sar�bay, sivil toplumu bireyin devlet kar��s�nda kendisini korumas� ve geli�tirmesine yönelik organize 
bir faaliyet alan� olarak tan�mlarken (Sar�bay,1995:140) , A.Sava� Akat ise bireylerin devletten izin almadan 
girebildi�i, toplumsal ili�kiler gerçekle�tirebildi�i etkinlikler olarak tan�mlamaktad�r (Y�lmaz,1997:94). Aytekin 
Y�lmaz ise sivil toplumu “devletin ve devlet otoritesinin d���ndaki ekonomik ve toplumsal alan� nitelemek için 
kullan�lan, kendi ilke ve kurallar�na göre i�leyen, otorite alan� d���nda kendi kendini düzenleyen özerk alanlar� 
ifade etmektedir” �eklinde tan�mlamaktad�r (Y�lmaz,1997:86). Ba�ka bir ifadeyle devletin müdahalesi 
olmadan birey ve gruplar�n kendilerine ait alanlar� düzenlemeleridir. 
       Yukar�daki tan�m ve aç�klamalara göre sivil toplum devlet müdahalesini kabul etmeyen, bireylerin ya da 
gruplar�n izin almadan kendi serbest iradeleri ile örgütlenebildikleri ve bu örgütlere girip ç�kabildikleri, kendi 
kaderlerini belirleye bildikleri, bireysel özgürlükleri esas alan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin 
örgütlü olarak gerçekle�tirildi�i alan� ifade etmektedir. 
       Sivil toplum kurulu�lar� hükümet d���-devlet d��� örgütlenmeler ile e� anlaml� bir kavramd�r. Bundan 
anla��lmas� gereken �ey merkezi ya da yerel yönetimin kontrolünde olmayan gönüllü olarak kurulan 
dernekler, vak�flar, siyasal partiler, sendikalar, meslek odalar� vs. Aç�klamalar ve tan�mlamalarda sivil 
toplumun örgütlü bir toplum olmas�,devletin d���nda devam eden hayat� garanti alt�na al�yor olmas�, 
gönüllülük esas�na dayan�yor olmas� ve kamu yarar�n�n gözetilmesi gibi hususlar�n özellikle vurguland���n� 
görmekteyiz. Yine bu noktadan hareketle sivil toplum örgütlerinin temelde sivil dayan��ma ruhuna sahip 
olmas� gerekir. Sivil dayan��ma ile kastedilen siyasi otoriteye ba�l� olmaks�z�n gerçekle�tirilen dayan��mad�r. 
Sivil dayan��ma anlay���n�n sivil toplum anlay��� ile benze�ti�ini söylemek yanl�� olmayacakt�r. 
       �slam toplumlar�nda sivil toplum kavram�n�n Bat�l� toplumlarda buldu�u kar��l��� bulmas� imkans�zd�r. 
Bat�l� anlay��a göre sivil toplum ve demokrasi aras�nda tam bir örtü�meden bahsedilir. Yani sivil toplumun 
varl��� için demokrasi �artt�r ya da sivil toplum demokrasinin �art�d�r. �slam toplumlar�n�n geçmi�lerinde 
hanedan ve saltanat anlay���n�n biçimlendirdi�i devlet ve toplum yap�s�, Bat�l� anlamda bir sivil toplumun 
ortaya ç�kmamas�n�n nedeni olarak ileri sürülebilir. Ancak �unu da hemen belirtelim �slam toplumlar�n�n 
geçmi�inde demokratik bir gelenek olmamakla birlikte sivil dayan��man�n formal ve informal �ekillerine 
rastlanmaktad�r. Sivil toplum ve sivil dayan��ma kavramlar�n�n; sivil toplum kavram�n�n siyasi yönünün olmas� 
nedeniyle tam olarak ayn� anlama geldiklerini söylemekte do�ru de�ildir. Sivil dayan��ma sosyolojik bir 
kavram olmakla birlikte insan�n sosyal bir varl�k oldu�unu ortaya koyar (Abay, 2010:276). 
       Sivil toplum ve demokrasi aras�nda olmas� gereken mutlak ili�kinin sivil dayan��ma ve demokrasi 
aras�nda da olmas� gerekli olmayabilir. Yani demokrasinin olmad��� toplumlarda örgütlü ya da örgütsüz bir 
sivil dayan��man�n olmas� mümkündür. Buradan hareketle �slam toplumlar�nda demokratik bir gelenek 
olmamakla beraber örgütlü ve örgütsüz bir sivil dayan��man�n oldu�unu söylemek yanl�� olmayacakt�r. Bat� 
toplumlar�ndaki sivil dayan��ma örgütleri genellikle ayn� ya da benzer statüdeki ki�ilerin bireysel amaçlar�n� 
gerçekle�tirmek için örgütlenirken �slam toplumlar�nda ba�kalar�n�n ihtiyaçlar�n� kar��lamak ve bu sayede 
Allah’�n r�zas�n� kazanmak amac�yla sosyal içerikli ve örgütlü olarak ortaya ç�karlar. Bat� toplumlar�nda sivil 
dayan��ma kurallara ba�l� olarak formal bir �ekilde geli�me gösterirken �slam toplumlar�nda bu durumun hem 
formal hem de informal olarak geli�ti�i görülmektedir. Mesela fakirlere sadaka verilmesi te�vik edilirken “sa� 
elinle verdi�ini sol elin bilmeyecek” anlay��� informal dayan��may� gerektirmektedir. Bu durum �slam 
toplumlar�nda örgütlü ayn� zamanda da formal bir dayan��ma olmad��� anlam� ta��maz. Çünkü �slam 
toplumlar�n�n en önemli örgütlü-formal sivil dayan��ma �ekli vak�flard�r. Müslümanlar�n yard�mla�ma ve 



NONGOVERMENTAL ORGANIZATIONS AND PHILANTROPHY 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

237

dayan��may� bir ibadet olarak görmeleri sebebiyle bu durum günümüzde de  halen formal ve informal olarak 
devam etmektedir  (Abay,2010:278). 
       Demokrasiye sahip olmayan ve dolay�s�yla bat�l� sivil toplum anlay���na göre, sivil toplum özelli�i 
bulunmayan toplumlarda bir sivil dayan��madan sözedilmesi mümkündür. Bu sebeple demokrasi gelene�ine 
sahip olmayan Türk toplumunda sivil dayan��ma örgütlenmelerinin daha fazla dikkate al�nmas� ve sivil 
toplum örgütü olarak de�erlendirilip de�erlendirilmeyece�i konusu önem kazanmaktad�r.  
       Sivil dayan��ma ve sivil toplum örgütleri bak�m�ndan Osmanl�lar�n, devlet ve toplum yap�s� itibariyle  
merkez-çevre ikilemi içerisinde oldu�u görülmektedir. Merkezde hanedan ve ona ba�l� seyfiyye ve kalemiyye 
(umera), çevrede ise reaya (fukara) vard�r. Osmanl� yönetim anlay���nda yönetime do�rudan kat�l�m söz 
konusu de�ildi. Bunun bir sonucu olarak sultanlar�n s�n�rs�z bir yönetme gücüne sahip olduklar� ve sultan�n 
gücünü s�n�rland�racak herhangi bir unsur olmad��� dü�ünülmekteydi. Ancak siyasal anlamda büyük yetkilere 
sahip olan sultanlar�n yönetme gücünü s�n�rlayan ve sivil toplum örgütlerinin fonksiyonlar�n� yerine getiren üç 
etken vard�r. Bunlardan birincisi �erri hukuk kurallar�, ikincisi örfi hukuk, üçüncüsü de Osmanl� yönetiminde 
üst düzey görevlerde bulunan ulema s�n�f�ndan dini bürokrasi üyeleridir (Dursun,1992:150). �unu hemen 
belirtelim ki her ne kadar Osmanl�da sultan� s�n�rlayan yukar�da sayd���m�z unsurlar olsa da sultan�n mutlak 
etkisi her alanda mevcuttu ve Osmanl� toplumunda yukar�dan a�a��ya do�ru bir hiyerar�ik yap�lanma olmas� 
Bat�l� anlamda sivil toplum kültürünün geli�mesine müsaade etmemi�tir. 
       Sar�bay, sivil toplum-devlet ili�kisinin üç farkl� �ekilde ortaya ç�kt���n� ifade etmektedir. Bunlardan 
birincisi devlet ile beraber hareket eden, ona eklemlenmi� bir görünüm sergileyen sivil toplum örgütleri, 
ikincisi devletin kar��s�nda yer alan ve sürekli bir sava� içerisinde olan, devleti yok sayan sivil toplum 
örgütleri, üçüncüsü  devletten tamamen ba��ms�z, devlete kar�� özerlik kazanm�� ancak devletle ili�kilerini 
sürdüren sivil toplum örgütleri (Sar�bay,1995:140-141). Sar�bay’�n bu tasnifinden hareketle birinci tasnife 
dayanarak Osmanl�da sivil toplum örgütü olma potansiyeline sahip baz� unsurlardan söz edebiliriz. Yani 
Osmanl�da sivil toplum olarak nitelendirebilece�imiz k�s�tl�da olsa bir alan vard�r. 
       Osmanl� toplumunda sivil toplum örgütlenmeleri olarak sayabilece�imiz unsurlar�n baz�lar� �unlard�r; ilk 
olarak Osmanl�n�n millet sistemine dayal� bir toplum yap�s� olmas�, farkl� milletlere s�n�rl� da olsa özerk alan 
tan�nm�� olmas�, sivil toplum örgütlenmesinin varl���na bir i�aret olarak kabul edilebilir. �kinci olarak loncalar 
say�labilir. �ehirlerde merkezile�en ahilikler, esnaf birlikleri haline dönü�mü� ve loncalar� ortaya ç�karm��t�r. 
Loncalar üstlendikleri toplumsal görev nedeniyle Osmanl� toplum yap�s�nda sivil toplum unsuru olarak özel 
bir öneme sahiptir. Üçüncüsü kurumsalla�m�� olan dini örgütlenmelerdir. Dini örgütlenmeler resmi ve halk 
seviyesinde olmak üzere ikili bir yap�ya sahiptir. Resmi k�s�m �eyhülislam�n temsil etti�i ulemalard�r. Halk 
k�sm�n� ise tarikatlar olu�turmaktad�r. �slam toplumlar�nda tam anlam�yla sivil dini örgütlenmeler olarak kabul 
edebilece�imiz  tarikatlar, en güçlü liderleri dahi etkileyebilme gücüne sahip olmalar�na ra�men, her zaman 
devletin resmi bürokratik örgütlenmesinin d���nda olmu�lard�r. Tarikatlar, devlet ve toplum ars�nda ortaya 
ç�kan bo�lu�u doldurmu�, devlet ve toplum aras�nda bir tampon görevi görmü� ve devlet toplum aras�nda 
ileti�imin süreklili�ini sa�lam��lard�r ( Tosun, 2001:219). Osmanl�da sivil toplum örgütlenmesi olarak 
kar��m�za ç�kan dördüncü unsur da vak�flard�r. Sosyal adalet, sosyal hizmet, sosyal güvenlik gibi kavramlar 
henüz telaffuz dahi edilmezken vak�flar, bu kavramlar� Osmanl� toplumunun sosyal, ekonomik, ve kültürel 
hayat�na dahil etmi�ler ayn� zamanda örgütlü sivil dayan��ma örne�i olarak ortaya ç�km��lard�r 
(Abay,2004:56). Vak�flar yukar�da sayd���m�z di�er sivil toplum olma niteli�i ta��yan unsurlara göre hem 
daha ba��ms�z olmalar� hem de di�er unsurlara destek olduklar� için ayr� bir önem ta��maktad�rlar. 
       Osmanl� Devletinde sivil dayan��ma ve yard�mla�man�n en güzel örne�ini loncalar ve vak�flarda 
görmekteyiz. Loncalar Osmanl� Devletinde kamu yard�m� sa�layan meslek kurulu�lar�d�r. Ahili�in 
zay�flamaya ba�lad��� dönemde esnaf, dergahlar� zaviyeleri terk etmeye ba�lam�� ve devam�nda zamana 
daha iyi uyum sa�layan, ihtiyaçlara daha iyi kar��l�k veren loncalar ortaya ç�km��t�r.  
       Osmanl�da esnaf s�n�f� 13.yy’dan itibaren zorunlu birlikler ve loncalar �eklinde örgütlenmeye 
ba�lam��lard�r. Loncalar Avrupa’daki  esnaf birliklerine benzer bir �ekilde,  birli�in üyeleri ve aile fertleri için 
hastal�k , evlenme,  do�um, i� kurma,  i�sizlik ve ölüm gibi  durumlarda gerek para  olarak gerekse mal 
olarak yard�mda bulunan dayan��ma sand�klar� kurmu�lard�r. Sosyal yard�m sa�layan bu sand�klara “orta 
sand���” ya da “teavün sand���” ad� verilmi�tir (Talas,1972:590). Bu sand�klardan yard�m yap�lmas� muhtaç 
olma �art�na ba�lanm��t�r. 
      Loncalar�n üyeleri ile yard�mla�ma ve dayan��ma amac�yla olu�turduklar� teavün sand�klar�, üyelerine 
büyük ölçüde sosyal güvenlik sa�lam��t�r. Yine bu sand�k üyelerinde ihtiyac� olan esnafa borç para vermi� 
çal��amaz duruma gelenlere de yard�m da bulunmu�tur. Loncalar bütün bunlar� gerçekle�tirirken devletin 
tam anlam�yla müdahalesinden uzak ve kar��l�kl� yard�mla�ma olarak dü�ünülmü� özel bir niteli�e sahip 
olarak geli�mi� ve uygulanma imkan� bulmu�tur (�en,2010:10).  
       Ortak menfaatlerin korunmas� ve devletin müdahale alan�ndan uzak olma, sivil toplum örgütü olarak 
say�labilmenin �artlar�ndan kabul edilmektedir. Bu aç�dan bak�ld���nda varl�klar�n� ve faaliyetlerini devam 
ettirmek için yard�mla�ma sand�klar�na sahip olan loncalar�n Osmanl�da sivil toplun örgütü fonksiyonunu 
yerine getiren esnaf birlikleri oldu�unu söyleyebiliriz.  
       Osmanl� toplumunda sivil dayan��ma ve yard�mla�man�n bir di�er örne�i de vak�flard�r. Osmanl� 
Devletinde özellikle hay�r ve iyilik yapmak amac�yla kurulan vak�flar ayn� zamanda toplumsal ekonomik ve 
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kültürel bir tak�m sorumluluklar� da üstlenmi�tir. Bundan ba�ka vak�flar�n Osmanl�da hükümete ait olan kamu 
hizmetlerini de yerine getirdi�i görülmektedir. 
       Osmanl� Devletinde vak�flar; birincisi ayn�yla intifa olunan yani bizzat kendisinden yararlan�lan ve hay�r 
kurumlar� olarak adland�r�lan, ikincisi ise geliri ile intifa olunan vak�flar  yani ayn�yla intifa olunan vak�flar�n 
süreklili�ini ve i�lemesini sa�layan vak�flar olarak ikiye ayr�l�rlar. Birinci grup içerisine camiler, mescitler, 
medreseler, imarethaneler, kütüphaneler, hastaneler vb. kurumlar dahildir. �kinci grup ise bina, arazi, nakit 
para gibi gelir kaynaklar�n�n olu�turdu�u vak�flard�r. Bu vak�flar�n konusu vak�f paralar�d�r. Mahalle ve 
köylerde vak�f paralar� “avar�z akçesi sand���nda” esnafa ait paralar ise “esnaf sand���”, “esnaf vakf�” veya 
“esnaf kesesi” olarak adland�r�lan sand�klarda toplanm��t�r. Bu vak�flar içerisinde yard�mla�ma ve dayan��ma 
amac�na en çok yönelmi� olan avar�z vak�flar�d�r ve bu vak�flar geliri köy ve mahalle halk�n�n beklenmedik 
ihtiyaçlar�n� kar��lamak için kurulmu�lard�r. Avar�z vak�flar�n�n birde meslek ve sanat erbab�n�n ihtiyaçlar�n� 
kar��lamak üzere kurulmu� olanlar� vard�r. Bu tür avar�z vak�flar� mesleki yard�mla�ma ve kamu hizmetlerini 
yerine getiren önemli sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar� olmu�lard�r (Akgündüz,1988:209-217).  
       �slamiyet ki�iyi iyili�e, yard�ma, hay�r i�lemeye yöneltirken; ki�iyi yaln�zca kendisini dü�ünmemeye, �ahsi 
servet edinmeyi hayat�n tek amac� olarak görmemeye de yönlendirir. Yoksullara yard�m etmek, hay�r 
i�lemek, toplum hayat�nda ortaya ç�kan eksiklikleri bertaraf etmek, sevap kazanmak �slam dininin gere�i 
olarak bu gibi eylemler vak�f kurumlar� taraf�ndan gerçekle�tirilmi�tir.  
       Özellikle Osmanl� vak�flar� toplum hayat�nda insanlar aras�nda adaletin sa�lanmas�, farkl�l�klar�n ortadan 
kald�r�lmas� bak�m�ndan oldukça önemlidir. Her ne kadar bu vak�flar hükümet denetimine tabi olsalar da ve 
baz� vak�flarda bizzat hükümetin varl��� söz konusu olsa da, Osmanl� vak�flar�n�n, Osmanl� toplumsal 
hayat�n�n sorunsuz bir �ekilde devam�nda çok önemli bir yere sahip oldu�u muhakkakt�r. Sivil toplum 
örgütlerinin, devletin d���nda süre gelen toplum hayat�n� garanti alt�na almas� ve devaml�l���n� sa�lamas� ile 
birlikte topluma çeki düzen vermesi gerekti�i noktas�ndan hareket edersek Osmanl� vak�flar�n�n sivil toplum 
örgütü olarak kabul edilmemesi söz konusu de�ildir. 
 
       Sonuç 
       Sivil toplum kavram� bat� kökenli ve demokrasi ile yak�n ili�kili bir kavramd�r. Bat�l� sivil toplum anlay���na 
göre demokrasinin varl��� için sivil toplum �artt�r. Demokrasi gelene�ine sahip olmayan �slam toplumlar�, 
bat�l� dü�ünürlerin s�n�rlar�n� çizdikleri anlamda sivil toplum özelli�i göstermez. Sivil toplum anlay���, 
toplumlar�n toplumsal ve kültürel yap�lar�na, inançlar�na göre �ekillenmektedir. Bu sebeple �slam 
toplumlar�nda, sivil dayan��ma örgütleriyle kar��layabilece�imiz sivil toplum örgütlerinin formal ve informal 
olu�umlar�na rastlamaktay�z. �slam toplumlar� dayan��may�, yard�mla�may�, hay�r ve sevap kazanmak ve 
toplumsal düzenin devam�n� sa�lamak için çevrelerinde olup bitenlere kar�� duyarl� davranmaktad�rlar. Yani 
�slam toplumlar�n�n yard�mla�ma ve dayan��maya dayal� bir toplum yap�s� vard�r. Özellikle Osmanl�da 
yukar�dan a�a��ya do�ru bir hiyerar�ik yap�lanman�n olmas� ve örfi hukukun, yani siyasal yap�n�n üstün 
konumda olmas� sivil toplumun bat�l� niteli�inin Osmanl�da kar��l�k bulmamas�n�n temel sebebi olarak 
gösterilebilir. 
       Bu noktada Osmanl�da ortaya ç�kan sivil dayan��ma ve sosyal yard�mla�ma örgütlerini sivil toplum 
örgütü olarak saymamak m� gerekir sorusu akla gelmektedir. Gerek bat�l� dü�ünürlerin ve siyaset bilimcilerin, 
gerekse ülkemizdeki siyaset bilimcilerin yukar�da yer verilen tan�mlamalar� ve aç�klamalar� do�rultusunda 
var�labilecek sonuç; Osmanl�da ki sivil dayan��ma ve sosyal yard�mla�ma örgütlerinin sivil toplum örgütü 
olarak kabul edilmesi gerekir. Devletin d���nda toplum düzenini garanti alt�na alan bir örgütlenme olmas�, 
devletle birlikte hareket eden bir örgütlenme yap�s�na sahip olmas� ve kamu yarar�n� önde tutan 
örgütlenmeler olmalar� nedeniyle Osmanl� toplum yap�s� içinde yer alan sivil toplum benzeri unsurlar�n sivil 
toplum örgütü olarak kabul edilmesini kolayla�t�rmaktad�r. 
       Sivil toplum kavram�n� bat�l� anlam�yla s�n�rl� tutan ki�iler, Osmanl�da oldukça geni� toplumsal 
fonksiyonlar� yerine getiren sosyal ekonomik ve toplumsal örgütlenmelerin sivil toplum örgütlerine kar��l�k 
olamayacaklar�n� iddia etmektedirler. Bu iddialar�n� da örgütlerin devletle çat��ma içerisinde olmad��� 
ifadesiyle desteklemektedirler. Ancak Hegel’in sivil toplum tan�mlamas�nda devlet ve sivil toplum aras�nda 
mutlaka bir çat��man�n olmas� gerekmemektedir. Hatta Hegel bir çok toplumsal fonksiyonu gerçekle�tirme 
görevini sivil topluma b�rakmaktad�r. Osmanl�da toplum ve sosyal örgütlenmeler devletle çat��ma içerisinde 
olmam��t�r. Devletin kendini dayand�rd��� me�ruiyet çerçevesinde bir payla��m gerçekle�mi�tir.  
       Osmanl� toplumunda sivil toplum örgütü olma unsuru ta��yan yap�lanmalar içerisinde en önemli yeri 
vak�flar tutmaktad�r. Osmanl� vak�flar�, toplumsal hayat�n devaml�l��� ve düzenin muhafazas� için en önemli 
sivil dayan��ma sosyal yard�mla�ma ve sosyal güvenlik kurumlar� olmu�lard�r. Vak�flar�n ayn� zamanda 
toplumsal bütünle�meyi sa�lamak ve çat��malar� önlemek bak�m�ndan da önemli bir rol oynad�klar� 
görülmektedir. Temelinde insanlara faydal� olmak amac� ta��yan vak�flar, toplumun sosyal refah�nda 
sa�lad��� iyile�tirici ve düzenleyici görevleri sayesinde Osmanl�da bireylerin gönüllü kat�l�mlar�yla, zaman 
zaman hükümetin bizzat destekleriyle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde arac� olmu�lard�r. 
 
       Sonuç olarak Türk toplumunun geçmi�inde demokrasi gelene�i olmasa da sivil dayan��ma sosyal 
yard�mla�ma gibi geleneklerin varl���, sivil toplumun, sivil toplum kültürünün, sivil toplum örgütlenmelerinin 
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ortaya ç�k���nda önemli faktörlerdir. Sivil dayan��ma ve sosyal yard�mla�ma örgütlerinden özellikle Osmanl� 
dönemi vak�flar� günümüz sivil toplum kültürünün geli�mesine katk�larda bulunmu�tur. 
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Özet 
Küresel de�i�ime ayak uydurma, istihdam� olanakl� k�lma ve toplumsal refah düzeyini yükseltmede 
mesleki e�itim önemli bir unsurdur. Devlet olanaklar�yla yayg�n mesleki e�itime eri�me s�n�rl�d�r. Öte 
yandan gelir düzeyinin dü�ük olmas�, vatanda�lar�n da ya�am boyu e�itim sürecinde mesleki bilgi ve 
becerilerini geli�tirmesini k�s�tlamaktad�r. Elginkan Vakf� sundu�u ücretsiz kurs ve seminerleri ile gerek 
duyulan mesleki ve teknik e�itim alan�nda önemli bir bo�lu�u tamamlamaktad�r. Bu çal��ma bir sivil 
toplum kurulu�u olarak Elginkan Vakf�’n�n Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi hizmetlerine dikkat 
çekmek ve di�er sivil toplumlara örnek göstermeyi amaçlam��t�r. Sunulan hizmetler, çe�itlilik, e�itimin 
kalitesi, hizmetlere eri�ebilirlik, ortaklarla i�birli�i ve kat�l�mc�lar�n niteli�ine göre de�erlendirilmi�tir. 
Çal��mada kullan�lan veriler birincil ve ikincil kaynaklar�n incelenmesine dayal�d�r. Birincil kaynaklar, 
Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin y�ll�k istatistikleri, kurum hakk�ndaki yaz�lar ve yönetici ile 
yap�lan derinlemesine görü�meden olu�maktad�r. �kincil kaynaklar ise konuyla ilgili incelenen çe�itli 
ara�t�rma raporlar�, kitaplar, makaleler ve mevzuatla ilgili di�er yay�nlar� kapsamaktad�r.     
Anahtar Kelimeler: Bolu Elginkan Vakf�, Sivil Toplum Örgütü, Mesleki ve Teknik E�itim, Ya�am Boyu 
E�itim 
 

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN VOCATIONAL EDUCATION:  ELG�NKAN FOUNDATION SAMPLE IN BOLU 

Abstract 
Vocational education is an important element in adapting to global change, providing employment and, 
in raising the level of social welfare. The access to vocational training opportunities are limited with 
public facilities.  On the other hand, citizens with low-income are not able to develop their professionel 
knowledge and skills in the process of lifelong education.  Elginkan Foundation fills an important gap 
needed in the field of vocational and technical education by offering free courses and seminars.  This 
study focuses on a non-governmental organization, the Elginkan Foundation in Bolu and tries to draw 
attention to Vocational and Technical Education Center’s services of the organisation for being a role 
model to other civil society organisations. The services offered by the Elginkan Foundation examined in 
terms of service diversity, the quality of education,  accessibility to services, cooperation with partners 
and,  the quality of trainees. In this study, primary and secondary sources are used. The primary 
sources consists of the annual statistics of Bolu Vocational and Technical Education Center’s and in-
depth interwiew with the manager of the organisation. Secondary sources are included related 
research reports, books, articles about organization’s articles and other publications relating with its 
legislative structure. 
Keywords: Elginkan Foundation in Bolu, Civil Society Organization, Technical and Vocational 
Education, Lifelong Education. 

 
Giri� 
Küreselle�en dünyada ekonomi, bilgiye dayanmakta ve rekabet ko�ullar�n� h�zla de�i�tirmektedir. 

Rekabet edebilirlikte ba�ar�, ça��n gerektirdi�i becerileri kazanm�� e�itimli insan gücüne sahip olmakla 
mümkündür. Bilgi ekonomisinin küresel rekabete haz�rlanm�� bir i�gücü talep etmesi sonucu yayg�n mesleki 
e�itim, günümüz insan� için ya�amsal bir zorunluluk olmu�tur. Bu nedenle mesleki e�itime ba�ta Avrupa 
Birli�i olmak üzere tüm dünyada önem ve öncelik verilmektedir. E�itim sistemleri de ya�am boyu ö�renme 
yakla��m�yla ele al�nmakta ve geli�tirilmektedir. Böylece bilgi toplumunun gereksinim duydu�u bilgi ve 
becerilere sahip olan vatanda�lar�n, yeni ko�ullara haz�rlanmas� sa�lanm�� olacakt�r.  

Bilgi ça��n�n ba� döndürücü geli�meleri, kazan�lan bilgiyi de h�zla eskitmektedir. Bu süreç, geli�mi� 
ülkelerde daha h�zl� ya�anmaktad�r. De�i�en ça�a, ayn� h�zla yeti�ebilmek ve uyum sa�layabilmenin yolu 
eskiyen bilgiyi h�zla yenilemekten geçmektedir. Bunun için ya�am�n her alan�nda sürekli olarak verilecek 
e�itime gereksinim vard�r. 

Türkiye’de i� dünyas�n�n önemli sorunlar�ndan biri de yeterli nitelikte ve say�da e�itilmi� i�gücü 
yetersizli�idir. Bu eksikli�e cevap verecek politikalar da yeterli de�ildir. Neo liberal politikalar, bir yandan 
küresel rekabeti h�zland�r�rken di�er yandan da devleti küçültme politikalar� ile kamu harcamalar�n� 
azaltmaktad�r. Bu durum devlet olanaklar�yla yayg�n mesleki e�itime eri�meyi s�n�rlamaktad�r. E�itim 
programlar�n� gerçekle�tiren kurumlar�n sundu�u hizmetlerin yetersizli�i, kontenjan k�s�tl�l��� gibi nedenler ile 
bireyler mesleki e�itim programlar�na ula�mada e�it f�rsatlardan yararlanamamaktad�r. Politika olu�turan 
makamlar, bu s�n�rlar� a�mak için i� dünyas� ve sivil toplumu da mesleki e�itime katk�da bulunmaya davet 
etmektedir. Bu amaçla çe�itli i� birli�i protokolleri de yap�lmaktad�r. 
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Bu ba�lamda e�itsizliklerle mücadele alanlar�ndan biri de sivil toplumdur. Sivil toplum kurulu�u olarak 
vak�flar, bugün oldu�u gibi tarih boyunca da e�itsizlikleri gidermede önemli rol oynam��lard�r. Geçmi�te 
sa�lad�klar� hizmetlerin ba��nda e�itim hizmetleri gelmi� ve e�itimde f�rsat e�itli�ini sa�layarak, toplumdaki 
gelir da��l�m�n� etkilemi�lerdir (Kozak, 1985: 86). Yap�lan bir ara�t�rmada e�itimde f�rsat e�itli�inin, gelir 
da��l�m� üzerinde dengeleyici bir etki yapt��� tespit edilmi�tir (Dilik, 1976’dan aktaran Kozak, 1985: 86). 
Günümüzde bireylere ilgi, istek ve gereksinimlerine göre sertifika kazand�racak çe�itli programlar, devletin 
yan� s�ra sivil toplum eliyle de sunulmaktad�r. Bu alanda dikkat çeken uygulamalar� olan Elginkan Vakf�, bu 
tebli�in konusunu olu�turmaktad�r. Çal��mam�zda Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde 
binlerce gence ve yeti�kine sunulan belgeli e�itim hizmetleri, e�itimin kalitesi, eri�ebilirlik, di�er ortaklarla 
yap�lan i�birli�i, kat�lanlar�n say� ve niteli�i incelenerek topluma yapt��� katk� de�erlendirilmi�tir. 
 

Çal��man�n Amac� ve Yöntemi 
Bu çal��ma bir sivil toplum kurulu�u olarak Elginkan Vakf�’n�n Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi 

hizmetlerine dikkat çekmek ve di�er sivil toplumlara örnek göstermeyi amaçlam��t�r. Çal��mada kulland���m�z veriler, 
konuyla ilgili bilimsel eserlerin, birincil ve ikincil kaynaklar�n taranmas�na dayal�d�r. Birincil kaynaklar�m�z, 
Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin haz�rlad��� dönemsel istatistikler, gazete ve dergilerde yay�nlanan 
kurum hakk�ndaki yaz�lar ve yönetici ile yap�lan derinlemesine görü�meden olu�maktad�r. �kincil kaynaklar 
ise konumuzla ilgili inceledi�imiz çe�itli ara�t�rma raporlar�, kitaplar, makaleler ve mevzuatla ilgili di�er 
yay�nlar� kapsamaktad�r.     

Çal��ma konusu olu�turan Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’ndeki seminerlere, 
bu sat�rlar�n yazar� da zaman zaman üniversite ö�retim üyesi olarak destek vermektedir. Bu sebeple e�itimci 
kimli�imiz ile seminer verdi�imiz bu sivil toplum kurulu�u, çal��ma ilkeleri, organizasyon ve insan ili�kileri 
ba�lam�nda taraf�m�zca hem deneyimleme hem de gözlemleme f�rsat� bulunmu�tur. Bu deneyim ve 
gözlemlere ilave olarak Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin e�itim koordinatörü ve yöneticisi olan 
Hamdi Ayyürek ile 05-08-2010 tarihinde bir “derinlemesine görü�me” gerçekle�tirilmi�tir. “Derinlemesine 
görü�me aç�k uçlu, ke�if odakl� bir yöntemdir” (Ba� ve Akturan, 2008:111). Bu nitel yöntemi kullanmadaki 
amac�m�z, Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin kurulu� çal��malar�n� yapan, tüm geli�im a�amalar�na 
tan�kl�k eden ve kuruldu�u andan itibaren yönetici ve e�itim koordinatörü olarak görev yapan kaynak ki�inin 
dü�üncelerini, bak�� aç�s�n�, hizmet anlay��lar�n� ve hizmet sürecinde ya�an�lan zorluklar� derinlemesine 
ke�fetmektir. Görü�meyi bizzat ara�t�rmac� gerçekle�tirmi� ve kat�l�mc�n�n görü�lerini yönlendirmemek için 
yöntem gere�i pasif bir rol üstlenerek, aktif dinleme tercih etmi�tir. Böylece konu�mac�ya fikirlerini daha fazla 
aç�klama olana�� sa�lanm��t�r. Görü�ülen ki�inin, konu�maya istekli oldu�u gözlenmi� ve görü�me dinlenme 
aral��� verilerek iki saat sürmü�tür.   
 

Ya�am Boyu E�itim ve Ya�am Boyu Ö�renim Kavramlar�n�n Geli�im Süreci ve Mesleki 
E�itimle �li�kisi 
 Ya�am boyu e�itim bireyin özel, aile, sosyal ve mesleki ya�am�nda en büyük geli�menin 
sa�lanabilmesi için ya�am�n tüm alanlar�nda yürütülen örgün, yayg�n ve alg�n ö�renmeyi kapsamaktad�r. 
Ya�am boyu e�itimde “e�itim” kavram� en geni� anlam�nda kullan�lmakta ve e�itimin tüm kademeleri ahenkli 
bir �ekilde bütünle�tirilmektedir (DPT, Özel �htisas Komisyonu Raporu, 2001:9).  
 Ya�am boyu ö�renme ki�isel, toplumsal, sosyal ve istihdamla ili�kili bir yakla��mla bireyin, bilgi, 
beceri, ilgi ve yeterliliklerini geli�tirmek amac�yla hayat� boyunca kat�ld��� her türlü ö�renme etkinlikleri olarak 
tan�mlanmaktad�r. Hayat boyu ö�renme, erken çocukluk dönemindeki aile içi ö�renmeleri, örgün e�itimin tüm 
a�amalar�n�, yayg�n e�itimi, i� ya�am�nda kazan�lan ö�renmeleri, hayat�n herhangi bir döneminde kazan�lan 
bilgi ve becerileri kapsar (Milli E�itim Bakanl���, Hayat Boyu Ö�renme Strateji Belgesi, 2009:7-8).  
 Ya�am boyu e�itim ve ya�am boyu ö�renme kavramlar� aras�nda fark bulunmaktad�r. Ya�am boyu 
ö�renme kavram�nda, e�itimsel geli�imle ilgili sorumluluk ki�inin kendisine verilmektedir. �stihdam edilebilir 
bireyler, almak istedikleri e�itim ve ö�retimi, kendi gereksinimlerine göre kendileri seçerler. Ya�am boyu 
e�itim kavram� ise mevcut e�itim sistemini yeniden yap�land�rmay� ve e�itimle ilgili olup da e�itim sisteminin 
d���nda kalan tüm potansiyeli geli�tirmeyi amaçlayan genel bir düzenlemedir (Akba� ve Özdemir, 2002). 
Ya�am boyu e�itim ve ya�am boyu ö�renim kavramlar� aras�ndaki bir ba�ka fark ise ö�renimin i�, meslek, 
sanat konular� ile s�n�rl� olmas�na kar��n e�itimin bunlar�n d���ndaki konular� da kapsayarak insan olma 
erdemini, birey olma gereklerini ve yurtta�l�k bilincini vermeyi de amaçlam�� olmas�d�r (Çolako�lu, 2002). 

Bireyler, h�zla de�i�en ve geli�en topluma ayak uydurmak zorundad�r. Bu nedenle her bireyin sahip 
oldu�u bilgi ve becerisinin, ça��n ko�ullar�na ayn� h�zla cevap verebilmesi için ki�isel geli�imleri de sürekli 
olmal�d�r. Sadece okul ya�am�nda elde edilen bilginin, ki�inin tüm ya�am gereksinimini kar��lamayaca�� 
aç�kt�r. Bir çal��mada “ya�am�n dörtte birini kapsayan bir e�itimle, ya�am�n tamam�n�n devam edemeyece�i, 
bu nedenle ya�am boyu e�itimin zorunlu oldu�u” vurgulanmaktad�r (Ültan�r ve Ültan�r, 2005:5). Di�er yandan 
bilimsel verilere göre e�itimini tamamlam�� bir ki�i her y�l kazanm�� oldu�u teorik bilgisinin yüzde be�ini 
kaybetmektedir. Bu bilgiler yerine konulmad���nda 45 ya��na gelindi�inde tüm yenilik ve geli�melerin 
gerisinde kal�nacakt�r. Bunun için çal��anlar, zamanlar�n�n yüzde on be�ini bilgi ve becerilerini geli�tirmeye 
ay�rmal�d�r (Tezer ve Arifo�lu, 2008). Bireylerin ya�amlar� boyunca kendilerini geli�tirebilmeleri, eksiklerini 
tamamlayabilmeleri, bilgiye nas�l ve niçin ula�acaklar�n� bilmeleriyle mümkündür. “Bilmedi�ini bilen” 
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ki�ilerden olabilme, güçlü ve zay�f yönlerinin fark�na varabilme, ku�kusuz bireylerin ö�rencilik y�llar�nda 
kazanaca�� bir de�erdir. “Ya�am boyu e�itim, ö�renmeyi ö�renebilmektir. Ö�renmeyi ö�renen ve bunu 
al��kanl�k haline getiren bir çocuk, yeti�kin oldu�unda da kendine gerekli olan yeni bilgileri sürekli 
ö�renebilecektir. Ö�renmeyi ö�renen bireylerden olu�an toplum da ö�renen, ça�a ayak uydurabilen bir 
toplum” özelli�ine sahip olur (Karaçay, 2005:37). 
 Ya�am boyu ö�renme, ki�isel geli�im için oldu�u kadar toplumsal bütünle�me ve ekonomik büyüme 
için de gereklidir. Herkese sa�lanacak e�it f�rsatlarla kad�n erkek ayr�m� yapmadan ve di�er bireylere göre 
güçsüz konumda oldu�u kabul edilen vas�fs�z gençler, engelliler, i�sizler, ya�l�lar gibi gruplar ba�ta olmak 
üzere tüm topluma dengeli bir �ekilde ula�mal�d�r. 
 1960’l� y�llarda geli�mi� ülkelerde, e�itim sisteminin aksayan yönleri sorgulanm�� ve örgün e�itim, 
herkese yeterli düzeyde e�itim f�rsat� sunamad��� ve insanlar� e�itimsizli�e mahkûm etti�i için ele�tirilmi�tir. 
Söz konusu edilen eksikliklerin üstesinden gelebilmek amac�yla “yinelenen e�itim” kavram� ortaya at�lm��t�r 
(DPT, Özel �htisas Komisyonu Raporu, 2001:2). Böylece e�itimin, yinelenen bir �ekilde bireylerin tüm 
ya�am�na yay�laca�� dü�ünülmü�tür. Bu anlay��a göre kurumsal e�itim f�rsatlar� tüm kitlelere yayg�nla�acak, 
örgün ve yayg�n e�itim birbirlerini tamamlayacakt�. Ancak 1980’li y�llara gelindi�inde ülkelerin e�itime 
ay�rd�klar� kaynaklar�n görece azald��� fark edildi. Üstesinden gelinmesi gereken yeni sorunlar ba� gösterdi. 
E�itim sistemleri serbest piyasa mekanizmas� içinde rekabete aç�k bir toplumun gereksinimini 
kar��layabilmesi için yeniden yap�land�r�lmaya çal���ld�. Bu süreç sonucunda “herkes için hayat boyu 
ö�renme” kavram� kullan�lmaya ba�land�. E�itim anlay���nda tart���lan bu iki yakla��m aras�ndaki fark, hayat 
boyu ö�renme anlay���, yinelenen e�itim kavram�na göre devletin e�itimdeki rolünü azaltm�� olmas�d�r. Buna 
kar��l�k bu süreçte aile, sendikalar, sivil toplum gibi sosyal s�n�flar�n rolleri güçlendirilmi�tir.   
 Türkiye’de 1990’l� y�llarda “herkes için hayat boyu ö�renme yakla��m�” çerçevesinde e�itim sistemleri 
yeniden incelenmi� ve kimi sorunlar tespit edilmi�tir. Buna göre mevcut e�itim sisteminin etkinli�i azalm�� ve 
amaçlara ula�mas� sekteye u�ram��t�r. Bireylere ö�retilen bilginin, onlara ya�amlar� boyunca gerekli olan 
bilgi de�il, bir defal�k kullan�lacak bilgi oldu�u fark edilmi�tir. Okullarda ezberci e�itime a��rl�k verilmi�tir. Okul 
öncesi e�itim yayg�nla�amam��t�r. E�itimde kullan�lan yöntemler, resmi yetkililer ile ö�retmenlerin daima her 
�eyin en iyisini bildikleri varsay�m�na dayanm��t�r. Örgün e�itim sistemleri, e�itimin sadece okullarda sürdü�ü 
dü�üncesiyle i�letilmi�tir. Oysa e�itimin insan ya�am�n�n her alan�nda evde, oyun s�ras�nda, toplumda 
gerçekle�ti�i dikkate al�nmam��t�r. Toplumsal statü sadece diplomaya ba��ml� k�l�nm��, mesleki yeterlilik ve 
meslek ahlak� ile ili�kilendirilememi�tir. E�itim, ekonomi ve istihdam ba�lant�s� ba�ar�l� bir biçimde 
kurulamam��t�r. Sanayi ve hizmet sektörleri için nitelikli i� gücü yeti�tirilmesi önem arz etmektedir. ��sizlik ve 
i�sizlik korkusu e�itimin tüm kademelerinde ya�anmaktad�r. E�itim sistemi üniversite e�itimini özendirmi�, 
meslek seçimi isabetle yap�lamam�� sonuçta e�itim istihdam ili�kisi olumsuz etkilenmi�tir (DPT, Özel �htisas 
Komisyonu Raporu, 2001:3-8) .  

Bu ve benzer sorunlarla mevcut e�itim sistemi, bireylere ö�renmeyi ö�retemeyen, yarat�c�l�k ve 
ele�tiricilikten uzak, onlar� hayata ve mesle�e haz�rlayamayan bir özellik göstermektedir. Bu nedenle e�itim 
anlay���n�n “ya�am boyu e�itim” ba�lam�nda ele al�nmas�, yukar�da özetlenen sorunlarla ili�kili olarak 
kurumsalla�m�� e�itim ve okullara kar�� yöneltilen ele�tirilere de cevap niteli�i ta��maktad�r. Ya�am boyu 
e�itim, tüm e�itim kademelerini ve türlerini, yani örgün, yayg�n ve alg�n e�itimi birle�tirmekte ama herhangi 
bir yap�la�may� yans�tmamaktad�r. Ancak e�itimin daha i�levsel ve etkin olabilmesi için yol gösterici nitelik 
ta��maktad�r.  

Ya�am boyu e�itim, Avrupa Birli�i’nin de temel e�itim felsefesini olu�turmaktad�r. Her düzeyde ve 
türde e�itim uygulamalar�nda ya�am boyu e�itim öncelik ta��maktad�r. Avrupa Birli�i’nde mesleki e�itim, 
ya�am boyu e�itim anlay��� içinde örgütlenmi�tir. Böylece ya�am boyu e�itim arac�l���yla e�itime dayal� 
olarak ekonomik geli�meyi sa�lamak, toplumsal bütünle�meyi geli�tirerek e�itilmi� i� gücü sayesinde 
gelecek nesillere daha güzel bir Avrupa b�rakmak amaçlanm��t�r. Avrupa Birli�i’nin e�itimle ilgili en kapsaml� 
program� Socrates’t�r. Bu program, ya�am boyu e�itime çok geni� bir yakla��m getirmi�tir. Her ya� ve 
düzeydeki e�itimi kapsayan Socrates, be� temel alt programdan olu�maktad�r. Bunlar okul e�itimi 
(Comenius), yüksek ö�retim (Erasmus), yeti�kin e�itimi (Grundvig), Avrupa dillerinin ö�retimi (Lingua), 
e�itimde bilgi teknolojilerinin kullan�m� (Minevra) ve mesleki e�itim (Leonardo da Vinci) programlar�d�r.  

Avrupa Birli�ine üye ve aday ülkelerin mesleki e�itim politikalar�n�n geli�tirilmesi ve desteklenmesi 
amac�yla olu�turulan Leonardo da Vinci program�n�n anahtar ö�esi uluslar üstü olmas�d�r. E�itim 
sa�layanlar�n, i�verenlerin, sendikalar�n, yerel yönetimlerin, bölgesel kurulu�lar�n dahil olabilece�i payda�lar, 
yenilikçi anlay��la bilgiyi geli�tirmeye ve yaymaya çal���rlar. Bu program kapsam�nda yeni becerilerin 
kazan�m�, e�itim ve yeti�tirme kurumlar� ile �irketler aras�ndaki ba�lant�lar, d��lanma ile mücadele, insan 
kaynaklar�na yat�r�m, ya�am boyu ö�renme ba�lam�nda bilgi toplumu becerileri öncelikli konular� olu�turur 
(Günlü, 2003:54).   

Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel geli�imine katk� sa�lamak amac�yla bireylerin beklentilerine, 
istek ve gereksinimlerine uygun olarak haz�rlanacak programlarla, ya�am boyu e�itim sürecinde sivil 
toplumun, üniversitelerin, özel sektörün, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n i� birli�i yapmalar� zorunludur.     
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Mesleki ve Teknik E�itimin Kapsam�, Uygulama Sorunlar� ve Kat�l�m Anlay��� 
Mesleki teknik e�itim, bilgiyi üretime dönü�türen, yeniliklere uyum sa�layan, ça�da� ve bilimsel 

metotlar� bilen, yorum yapabilen, problemlere çözüm üretebilen, mal ve hizmetlerin üretiminde ve 
geli�tirilmesinde yetki ve sorumluluk alabilen nitelikli insan gücü yeti�tirme çabas�d�r (Sa�lam ve Ku�). Bu 
anlamda mesleki e�itim, bir ülkenin kalk�nmas�nda büyük önem ta��maktad�r. ��e dönük olarak verilen e�itim 
ile bireyler, mesle�e daha verimli ve etkili bir �ekilde haz�rlanma olana��na kavu�maktad�r.  

Mesleki teknik e�itim ile i� dünyas�n�n gereksinim duydu�u insan kayna��, hem çok yönlü hem de 
nitelikli hale gelecektir. Bunun sonucunda bilinç düzeyi yükselecek, verimlilik, etkinlik artacak, öte yandan 
çal��anlar da olabilecek i� kazalar�na kar�� korunmu� olacaklard�r. Bu amaçla Türkiye’de çal��ma 
yasalar�ndaki son de�i�iklikler, yap�lan i�le ilgili mesleki e�itimi zorunlu hale getirmi�tir. Örne�in 4857 say�l� �� 
Kanununun 85. maddesindeki bir de�i�iklikle “on alt� ya��n� doldurmam�� genç i�çiler ve çocuklar ile i�iyle 
ilgili mesleki e�itim almam�� i�çilerin a��r ve tehlikeli i�lerde çal��t�r�lamayacaklar�” hükmü getirilmi�tir (5763 
say�l� yasa, md.5). Mesleki e�itim almam�� i�çi çal��t�ran i�verenlere de belgesiz çal��t�rd�klar� her i�çi için 
para cezas� uygulanacakt�r.  

Etkili bir mesleki e�itim, bireylere sadece güvenceli ve iyi bir i� kazand�rmakla kalmaz ayn� zamanda 
meslekte ilerlemelerine de katk� sa�lar. Ancak Türkiye’de mesleki ve teknik e�itim sistemi, i� dünyas�n�n 
gereksinim duydu�u i� gücünü yeti�tirme konusunda baz� sorunlar ya�amaktad�r.  

Ekonomik kalk�nmay� desteklemek ve h�zland�rmak için Türk sanayisinin ve hizmet sektörünün talep 
etti�i, nitelikli bireyleri yeti�tirmesi gereken mesleki teknik e�itim sistemi, genel e�itim sisteminin gerisinde 
kalm��t�r (Bostanc�o�lu, 2006). Mesleki e�itimin uluslararas� standarda dayal� olmamas�, piyasan�n ihtiyaç 
duydu�u eleman ile yeti�tirilen eleman�n bu ihtiyac� kar��layamamas�, hala eski teknolojiye göre e�itim 
verilmi� olmas�, i�letmeler ile e�itim kurumlar� aras�nda yeterli düzeyde i�birli�i kurulamamas� gibi sorunlar 
(Altunc� ve di�erleri, 2009) dikkat çekmektedir. Di�er taraftan Milli E�itim Bakan� ise bir aç�klamas�nda 
Türkiye’de sektörlerin yeterli nitelikte ve say�da e�itimli ve belgeli teknik eleman bulamad���n� ifade etmekte 
ve bu konuyu önemli bir sorun olarak vurgulamaktad�r (http:// www.meb. gov.tr/ haberler/ 
haberayrinti.asp?ID= 7507).  Bakanl�k, bu ihtiyaca yönelik olarak mesleki ve teknik e�itimde fiziki alt yap�n�n 
iyile�tirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve e�itime eri�imin artt�r�lmas� yönünde çal��malar yapmaktad�r. Bu 
kapsamda mesleki okullar�n teknolojik alt yap�lar�n�n yenilenmesi ve güçlenmesi için i� dünyas�n� e�itime 
daha fazla katk�da bulunmaya davet etmektedir. 

4702 say�l� Mesleki E�itim Kanunu (Resmi Gazete, 10 Temmuz 2001, Say�: 24458), mesleki ve 
teknik e�itim hizmetlerinin, kat�l�mc� bir anlay��la yürütülmesi için hükümet, i�çi, i�veren ve sivil toplum 
örgütlerinin kat�l�m ve katk�lar�n� daha da kurumsalla�t�rmak amac�yla ç�kar�lm��t�r (Genelge, 2002/55). 4702 
say�l� yasa, “mesleki ve teknik e�itim alan�nda e�itim sistemine “yeni bir okul anlay���” ile “yeni bir mesleki ve 
teknik e�itim anlay���” yerle�tirmi�tir. Bu anlay���n en önemli hareket noktas�, sivil toplum kurulu�lar�n�n 
e�itimin karar ve uygulama süreçlerine kat�lmas�n� sa�lamak olmu�tur” (Bostanc�o�lu, 2006). Ayr�ca “E�itim 
Bölgeleri ve E�itim Kurullar� Yönergesi” (Tebli�ler Dergisi, 1999/2506) ile e�itimde kalitenin yükseltilmesi ve 
süreklili�in sa�lanmas� amac�na dönük olarak okulun iç ve d�� ö�eleri ile yerel yönetimler, özel sektör ve 
gönüllü kurulu�lar�n e�itimde karar süreçlerine kat�l�mlar� ve i�birliklerinin te�vik edilmesi amaçlanm��t�r. 
Böylece il ve ilçelerde üniversite temsilcilerinden belediye temsilcilerine, özel sektör kurulu�lar�ndan sivil 
toplum temsilcilerine kadar geni� bir kat�l�ma olanak sa�lanm��t�r. Bu olu�um, kamuda sivil kat�l�m�n önünü 
açm�� ve örnek bir uygulamay� ba�latm��t�r. Mesleki ve teknik e�itimin, sadece Milli E�itim Bakanl���’n�n 
görevi olmad��� yasal düzenlemelerle de kabul edilmi�tir.  
 

Sivil Toplum Örgütlerinin E�itim Hizmetlerine Kat�l�m� 
Sivil toplum kavram�, devlet otoritesinin d���nda kendine ait kaynaklara, ilke ve kurallara sahip 

gönüllülük temeline göre örgütlenmi� sosyal bir alan� ifade etmektedir. Bu sosyal alan içinde faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri, birçok dilde olumsuzlama yoluyla tan�mlanmakta ve hükümete ait olmayan her 
türlü örgüt �eklinde kabul edilmektedir. Üniversite, kilise, politik partiler, sendikalar, ara�t�rma ve geli�tirme 
merkezleri, sportif kurulu�lar, dinsel cemiyetler ve hay�r kurumlar� vb. örgütler örnek gösterilmektedir (Stein, 
1991’den aktaran Corsino, 2001:55). Bir kurulu�un sivil toplum kurulu�u olarak nitelenebilmesi, gönüllü bir 
örgütlenme olarak özerk ve hükümet d��� bir kurulu� olmas�n� gerektirir. “Kamu d���nda özel alan olarak 
nitelik kazanan sivil toplum kurulu�lar�nda gönüllü giri� ilkesi esast�r. Sivil toplum kurulu�lar�na üyeli�in 
zorunlu ve ayn� zamanda bir ücret kar��l���nda olmamas� gerekir. Üyeli�i zorunlu olan meslek odalar� sivil 
toplum kurulu�u kabul edilmemektedir” (Y�ld�r�m, 2004:62). Bu özellik nedeniyle Tabipler Odas�, Baro gibi 
kamu kurumu niteli�indeki meslek örgütlenmeleri, zorunlu üyeli�i gerektirdi�inden sivil toplum örgütleri 
de�ildir. Siyasi partiler de bu özellikten hareketle gönüllülük esas�na göre kurulmu� olmalar� nedeniyle sivil 
toplum örgütüdür. Ancak iktidara geldiklerinde hükümet d��� olma niteli�ini kaybettikleri için sivil toplum 
örgütü kapsam�ndan ç�karlar. Sendikalar, dernekler ve devlete ait olmama ko�ulu ile vak�flar da yukar�da 
belirtilen nitelikler itibariyle sivil toplum örgütüdür. Ancak vak�flara üye olunmamaktad�r. 

Hiç kimsenin üye olmaya ya da üyelikten ayr�lmaya zorlanamad��� sendikalar, üyeli�in iste�e ba�l� 
olarak çal��anlar�n ortak hak ve ç�karlar�n� korumak amac�yla kurulmaktad�r. Dernekler de “sanayile�menin 
ve kentle�menin yabanc�la�t�rd��� ve yaln�zla�t�rd��� halk�n benzer görü�leri payla�an insanlarla bir araya 
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gelerek kendi varl���n� sürdürmek ve ortak amac� gerçekle�tirmek için olu�turulan” (Y�ld�r�m, 2004:125) sivil 
toplum örgütleridir. Vak�flar ise bir mal varl���n�n tümünün ya da her türlü gelirinin veya ekonomik de�eri olan 
haklar�n, belirlenen sosyal ve hay�rl� amaçlar için kullan�lmak üzere vakfedilmesiyle kurulur. Vak�f kurma 
iradesi resmi bir senetle veya vasiyetle aç�klan�r. Böylece “mal varl��� ya da gelirleri, vakfedenin 
mülkiyetinden ve özel mülkiyetten yani bir daha al�m sat�ma konu olmaktan ç�kar�larak Allah’�n r�zas� için 
kamuya, topluma, ümmete mal edilir” (Kozak, 1985:84).     

Sivil toplum örgütleri, bireylere toplumdaki varl�klar�n� ortaya koyabilecekleri hizmet ortamlar� 
sa�lamaktad�r. Sivil toplum örgütlerinin kurulmalar� konusunda ne bir zorlay�c� hüküm olmal� ne de 
kurulmalar�na herhangi bir engel olu�turan düzenleme bulunmal�d�r. Y�ld�r�m’a göre kurulmalar� yasal ama 
zorlay�c� olmayan gönüllü örgütler, sivil toplum kurulu�u olarak kabul edilir. Sendikalar, dernekler, vak�flar gibi 
tüzel ki�ilikler bu kurulu�lar�n ba��nda gelmektedir (Y�ld�r�m, 2004:42). Kimi zaman hareket, platform veya 
kozalar �eklinde isimlendirilen sivil toplum örgütleri de kendili�inden, do�al olarak da ortaya ç�kabilir. 
Bunlar�n hukuki varl�klar� yoktur. Kamusal alanda tüm bireylerin kat�l�m�na aç�k olmalar� ve kamu yarar�na 
dönük çok farkl� amaçlar� gerçekle�tirmeye uygun yap�lar�, kar amac� ta��mamalar�, siyasi otoriteden 
ba��ms�zl�klar�, sivil toplum örgütlerini di�er örgütlerden ay�ran özelliklerdir.  

Geli�mekte olan ülkelerde gelir da��l�m�nda ve bölgeler aras�ndaki e�itsizlikler, tüm vatanda�lar�n 
e�itim hizmetlerinden etkin bir �ekilde yararlanmas�n� k�s�tlamaktad�r. Di�er yandan 1970’lerden bu yana 
izlenen neoliberal politikalar, devleti küçültmeyi amaçlad��� için buna dönük uygulanan küresel piyasa 
ekonomisi de sosyal kamu harcamalar�n�n azalt�lmas� yönünde i�lemektedir. Bu süreçte özellikle sosyal 
harcamalar� olu�turan kamusal alandaki e�itim, sa�l�k, altyap� gibi hizmetlerde k�s�nt�ya gidilmektedir. Bu 
durum “toplumlar, ku�aklar, cinsiyetler aras�nda ve içinde çat��malar�, e�itsizlikleri azaltma gizil gücüne sahip 
ücretsiz yeti�kin e�itimi hizmetlerinin sunumunu da zorla�t�rmaktad�r” (Miser, 2002:59). Neoliberal politikalar, 
sosyal refah devleti anlay���n� minimal devlet anlay���na dönü�türmü�tür. Bu anlay��a paralel olarak daha az 
kamu harcamas� ama daha çok özelle�tirme uygulamalar� tercih edilmi�tir. Uygulanan bu politikalara göre 
ortaya ç�kan kamusal alandaki hizmet gereksinimi ise özel sektör ve üçüncü sektör olarak da ifade edilen 
sivil toplum kurulu�lar� eli ile giderilmektedir.  

Sivil toplum örgütleri dayan��ma, e�itim, yard�m, istihdam çevre, sa�l�k, sosyal hizmet gibi çok farkl� 
alanlarda kamu yarar� için kurulmaktad�r. Bir ara�t�rmaya göre gençlik, kad�n ve e�itim konular� sivil toplum 
örgütlerinde daha ön planda gelmektedir (Erjem, 2009:23).  Bu alanlardan e�itim hizmetine en fazla 
odaklanan sivil örgütler ise dernekler ve vak�flar olmaktad�r. Türk E�itim Derne�i, Ça�da� Ya�am� 
Destekleme Derne�i, Türk E�itim Vakf�, Anne Çocuk E�itim Vakf�, Mesleki E�itim ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakf�, �zzet Baysal Vakf� ve çal��mam�zda örnek verece�imiz Elginkan Vakf� gibi kurulu�lar 
e�itim amaçl� hizmetleri topluma sunmaktad�r. Ö�rencilerin beslenme ve bar�nmas�, burslar, kütüphaneler, 
e�itim merkezleri, her kademede okul ve yurt binalar� yap�m� ya da yap�m�na katk�da bulunma gibi e�itim 
hizmetleri, kamu yarar�na dönük olarak etkili bir �ekilde sivil toplum taraf�ndan gerçekle�tirilmektedir. Toplum 
e�itimi ve mesleki teknik e�itim alan�nda eksikli�i hissedilen gerek ulusal gerekse uluslararas� projeler, sivil 
toplumun kat�l�m�yla hayata geçirilmektedir. �rili ufakl� çok say�da faaliyeti olan bu sivil toplumlara birkaç 
örnek verilebilir. Örne�in Anne Çocuk E�itim Vakf� (AÇEV), Türkiye’de k�z çocuklar�n�n ve kad�nlar�n e�itim 
hizmetlerine ula�mas� için çal��malar yapmaktad�r. Bu amaçla kad�n ve k�z çocuklar�n�n önündeki e�itim 
engellerinin kald�r�lmas�n� hedefleyen proje ile 2005 y�l�ndan bugüne kadar dört ilde 592 kurs aç�larak 10.428 
ki�iye okuma yazma e�itimi verilmi�tir (http://www.acev.org/content.php?id=22&lang=tr). Bu konuda bir 
ba�ka örnek, Mesleki E�itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakf�’d�r. K�sa ad� MEKSA olan vak�f, Türkiye’de 
meslek e�itiminin geli�imine katk�da bulunmak ve küçük sanayiye destek olmak amac�yla Berlin Kalk�nma ve 
��birli�i Kurumu inisiyatifi ile kamu yarar� amac� ile 1985’de kurulmu�tur. Sivil toplum kurulu�lar�n�n mesleki 
e�itim içinde daha fazla yer almas�na dönük çal��malar yürütmektedir. Farkl� hedef gruplara yönelik kurslar 
biçiminde düzenlenen e�itim projeleri, genellikle Almanya, �sviçre gibi yabanc� kaynakl� kalk�nma fonlar�ndan 
finanse edilerek yürütülmü�tür. Bu projeler, zamanla yerel i�birli�i destekleri ile sürekli ve kal�c� kuruma 
dönü�mü�tür. Kuruldu�undan bu yana kad�nlar, engelliler, sokak çocuklar� ve eski hükümlüler dahil çocuk, 
genç ve yeti�kinlere mesleki e�itim hizmeti sunmu�tur. Türkiye’de 13 ilde 22 mesleki e�itim merkezinde 
hizmet veren bu vak�f, mesleki kitaplar�n bas�lmas�na da destek vermi�tir. Yabanc� yay�nevleri ile de ileti�im 
kurarak çe�itli mesleki yay�nlar�n Türkçe bas�mlar� için anla�malar yapm��t�r 
(http://meksa.org.tr/site/?page_id=2). 

Kamu hizmetlerinin topluma etkili bir �ekilde sunulabilmesi için devletler, sivil toplum kurulu�lar�n�n 
kat�l�m�n� te�vik etmi�tir. “Türkiye’de 1980 öncesinde devletten beklenen hizmetlere katk� sa�lamak amac�yla 
derneklerin kuruldu�u bilinmektedir. Okul aile birlikleri bu konuda oldukça mesafe alm��t�r” (Y�ld�r�m, 
2004:104). Y�ld�r�m’a göre devletin sivil örgütlenmeyi te�vik etme nedenlerinden biri de d�� faktörlerdir. 
“Uluslararas� kurulu�lardan, di�er devletlerden ve baz� özel kaynaklardan temin edilen fonlar�n kullan�m� sivil 
örgütler �art�na ba�land��� için devletin sivil toplum kurulu�lar�n� te�vik etmesine ve olumlu bakmas�na neden 
olmu�tur” (Y�ld�r�m, 2004:104). Kamu yönetimi ile sivil toplum kurulu�lar� aras�ndaki i�birli�i, giderek daha 
çok te�vik edilmektedir. Çok aktörlü yönetim modeli olan ve “kamu hizmetleri sunumunda kamu sektörünün, 
özel kurulu�lar ve gönüllü kurulu�lar ile i�birli�i yapmas�” (Ate� ve Nohutçu, 255) olarak ifade edilen 
yöneti�im anlay��� ile bu i�birli�i daha da geli�tirilmektedir.     
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Sanayi ve Ticaret Bakanl��� taraf�ndan yap�lan “�stihdam ve Mesleki E�itim �li�kisinin Güçlendirilmesi 
Eylem Plan�” çal��malar� ile mesleki e�itim ve istihdam aras�nda hangi politikalar�n ve eylemlerin 
gerçekle�tirilece�i belirtilmi�tir. Bu kapsamda mesleki teknik e�itimin i� piyasas� ihtiyaçlar� göz önüne 
al�narak verilmesini sa�lamak, hayat boyu ö�renmeyi destekleyerek aktif i�gücü politikalar�n� etkinlikle 
uygulamak ve mesleksizlik sorununu gidermek amaçlanm��t�r. Bu eylem plan�nda istihdam konusunun her 
kesimin birlikte ele almas� gereken bir konu olmas� nedeniyle kamu, özel sektör ve sivil toplum aras�nda s�k� 
bir i�birli�i yap�lmas� gerekti�i vurgulanm��t�r. (Bakanlar Kurulu Karar�, 15-07-2010, Resmi Gazete, Say�: 
27642).  Eylem plan�na göre Milli E�itim Bakanl���, Yüksek Ö�retim Kurumlar�, Sivil Toplum Kurulu�lar�, 
KOSGEP (Küçük ve Orta Ölçekli ��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl���), Organize Sanayi 
Bölgeleri, Meslek Odalar� ve di�er payda�lar�n yöneti�iminde kurulacak hayat boyu ö�renme merkezlerinde 
ö�rencilere e�itim seviyelerine ait mesleki yeterlilikler kazand�r�lacakt�r.  

Mevcut düzenleme ve uygulamalar, ya�am boyu e�itim anlay���na uygun olarak topluma sunulacak 
mesleki ve teknik e�itim hizmetlerinin etkinli�ini hedeflemektedir. Böylece toplumda bir taraftan istihdam 
sa�lan�rken di�er taraftan mesleksizlik sorunu çözülecektir. Bu amaçla devlet kurumlar� ve sivil toplumlardan 
olu�an tüm sosyal ortaklar, e�itim sürecine dahil edilmeye çal���lmaktad�r. Bu ba�lamda bir sivil toplum orta�� 
olarak Elginkan Vakf�, kuruldu�undan bugüne kadar mesleki ve teknik e�itim konusunda uzmanla�arak, 
sürecin en aktif ortaklar�ndan olmu� ve toplumda önemli bir rol üstlenmi�tir. Bu rolünü yerine getirirken hem 
devletin kurumlar�yla hem de di�er sivil toplumlarla ortak projelerde yer alm��t�r.       

 
Bir Sivil Toplum Kurulu�u Olarak Elginkan Vakf�, Kurulu�u ve Amaçlar� 

 Türk sanayisinin en köklü topluluklar�ndan biri olan Elginkan ailesi, sonsuza kadar insanl�k yarar�na 
hizmet edecek bir vak�f kurmaya 1950’li y�llar�n ba��nda niyet etmi�tir. Bu dönem ayn� zamanda yar�m as�rl�k 
�irket olu�umlar�n�n da ba�lang�ç y�llar�na rastlamaktad�r. Sanayi ve ticari olarak henüz büyümenin 
gerçekle�mesini beklemeden daha yolun ba��nda iken gelecekte kazan�lacak olan mal varl���n�, Türk halk� 
ile payla�arak Türk insan�n�n e�itimine ve geli�imine katk� sa�lamay� amaçlam��lard�r. Böyle bir ideal, 
Elginkan ailesinin bilgiye, bilginin zenginle�mesine ve sonsuza kadar nesilden nesile aktar�lmas�na verdikleri 
önem, onlar�n toplumsal sorumluluk duygular�n�, daha da önemlisi insanl�k erdemlerini ortaya koymaktad�r. 
Türk halk�n�n gelecekteki refah� ve mutlulu�u için e�itim ihtiyac�n�n giderilmesine odaklanarak, topluma 
kar��l�ks�z bir hizmet anlay��� ile hareket etmi�lerdir. Böylesi bir “yüksek sorumluluk duygusunun ve ruh 
gücünün gelecek nesilleri de etkilememesi ve onlarda da benzer duygular olu�mas�na katk�da bulunmamas� 
mümkün de�ildir. �nsandaki bütünlük ve sorumluluk duygusu, geçmi�te kurulup bugün hizmet veren vak�f 
örgütleriyle tarihe; benzer duygular�n hissedilmesiyle de gelece�e uzanmaktad�r” (Kozak, 1985:77). Elginkan 
Vakf� da bu duyguya sahip olman�n bir sonucu olarak sorumluluk bilinciyle kurulmu�, sosyal huzur ve 
ahengin olu�umuna katk� sa�lam��, e�itim hizmetlerini sürekli olarak gelecek ku�aklara ula�t�rmay� 
ba�arm��t�r.  

Elginkan �irketler Toplulu�u, Ekrem Elginkan taraf�ndan 1957 y�l�nda E.C.A. Presdöküm Sanayi A.� 
ad�yla kurulmu�tur. Ad�n� babalar� Ahmet Elginkan ve o�ullar� Ekrem ile Cahit Elginkan’�n isimlerinden alan 
�irket, bugün �s� ve yap� olarak iki ana sektörde çal��an biri Almanya’da olmak üzere 20 kurulu�a ula�m��, 
yar�m as�rl�k kurum kültürüne sahip büyük bir topluluk haline gelmi�tir. Yakla��k üç bin çal��an� ile armatürler, 
su sayaçlar�, seramik sa�l�k ve yap� grubu ürünleri, radyatörler, klimalar, merkezi kazanlar gibi çe�itli �s�tma 
cihazlar�n�n yurt içi ve yurt d���nda üretim ve pazarlamas� yap�lmaktad�r.    

Vak�f kurarak �irketlerden elde edilen gelirlerle Türk insan�n�n e�itimine ve kültürel geli�imine katk� 
sa�lama dü�üncesini büyük o�ul Ekrem Elginkan, 1954 y�l�nda �öyle ifade etmi�tir: “Biz sanayi ve ticari 
olarak büyüyece�iz. Öldü�ümüz zaman bir mal varl���m�z olacak. Bu mal varl���m�zdan Türk toplumu 
yararlans�n. Bizden sonra da bu �irketler, Türk halk�n�n mal� olarak faaliyetlerine devam etmeli” (Toplumun 
Hizmetinde 21 Y�l, s.,4). Vak�f kurumu, insan psikolojisi ile dini inançlarla iktisadi ve sosyal hayat�n birle�ti�i 
noktada yer almaktad�r (Kozak,1985:54). Bu nedenle Elginkan Vakf�’n�n kurulu� nedenini yans�tan bu 
dü�ünce, öldükten sonra da hem sanayi ve ticari faaliyetlerin devam etmesi hem de kamu hizmetlerinin 
insanl�k yarar�na sürdürülebilmesi iste�ini yans�tmaktad�r. Bugün aileden hayatta kalan tek bir fert bile 
olmamas�na kar��n Elginkan Vakf� sayesinde iyilikle an�lma, unutulmama ve sonsuza kadar insanl��a hizmet 
etme ideali gerçekle�mi�tir. Elginkan Vakf�’n�n kamu yarar�na sundu�u hizmetler, kurucular� ile hizmetten 
yararlananlar aras�ndaki manevi ba�lar� geli�tirmekte, toplumsal dayan��ma duygular�n� peki�tirmekte ve 
topluma insanl�k erdemi konusunda örnek olunmaktad�r.  

Elginkan Vakf�’n�n amaçlar� üç temel konuya odaklanm��t�r (Elginkan Vak�f Senedi, md.2). �lk amaç 
olarak “kültür de�erlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi de�erlerimizi ve Türkçemizi 
ara�t�rmak, ara�t�rmalar� desteklemek, korumak, ya�atmak ve tan�tmak” hedeflenmi�tir. Dil bir ulusun 
toplumsalla�mas�nda, bütünle�mesinde, kültürünün korunmas�nda, geçmi�ten gelece�e aktar�lmas�nda, 
bilginin üretilmesinde ve payla��lmas�nda en önemli unsuru olu�turmaktad�r. Uluslar, kendi dillerini koruyup 
kullanabildikleri ko�ulda ba��ms�z kalabilirler. Toplumun e�itim yoluyla geli�ip kalk�nmas�, sahip ç�k�lan, 
desteklenen ve ya�at�lan dil sayesinde mümkündür. Bu sebeple Elginkan ailesi, Türkçeyi korumay� ve 
ya�atmay�, toplumun e�itim yoluyla geli�ip, kalk�nmas�n�n anahtar� olarak kabul etmi�tir.     
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Vakf�n ikinci amac� ise vak�f senedinde “bilim, teknoloji ve e�itim alan�ndaki faaliyetleri te�vik etmek” 
olarak ifade edilmi�tir. Topluma bilim, e�itim, kültür ve teknoloji alan�nda hizmet sunmak için her türlü 
donan�ma sahip liseler yap�lm��t�r. Bunlardan biri 2005 y�l�nda tamamlanarak �stanbul Teknik Üniversitesi’ne 
ba���lanan Ekrem Elginkan Lisesi’dir. Kocaeli �l Özel �daresi’ne ba���lanan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi de 
yine 2005 y�l�nda yap�lm��t�r. E�itimin bir taraftan bireyleri geli�tirirken di�er yandan ülkenin bilimsel, sosyal 
ve kültürel kalk�nmas�n� sa�layaca��n�n bilincinde olan Elginkan ailesinin topluma kazand�rd��� bu okullar, 
laboratuar, kütüphane, yemekhane ve derslik gibi bölümleriyle eksiksiz bir �ekilde bilim, teknoloji ve e�itime 
katk� sa�lamakta, binlerce genci yeti�tirerek hayata haz�rlamaktad�r. Bu liselerden ba�ka Ümraniye Elginkan 
Vakf� Anas�n�flar� Binas� da çevre düzenlemesi ve tefri�at� ile birlikte çift tedrisatl� olarak çocuklar�n e�itimine 
sunulmu�tur. 2005 y�l�nda gerçekle�en bu faaliyet ile okul öncesi okulla�ma oranlar�n�n çok dü�ük oldu�u 
Türkiye’de önemli bir katk� sa�lanm��t�r. “Çocuklar� ana babaya ba��ml� olmaktan kurtaran, yarat�c�l�klar�n�n 
ortaya ç�kmas�na olanak sa�layan okul öncesi dönemde çocuklar, bedensel, zihinsel ve toplumsal yönden 
de geli�mektedir. Ayr�ca bu dönem çocu�un ana dilini geli�tirdi�i ve oyun yoluyla toplumsalla�t��� dönemdir” 
(Gediko�lu, 2005:71). Bu nedenle Elginkan Vakf�, okul öncesi e�itime de destek vererek çocuklara, henüz 
ilkokula ba�lamadan ana dillerini geli�tirmelerine olanak sa�lamakla vakf�n, Türkçenin korunmas�, 
ya�at�lmas� ve desteklenmesi amac�na da hizmet etmektedir.  

Elginkan Vakf�, bu faaliyetlerin yan� s�ra bilim, teknoloji ve kültürün geli�tirilmesine yönelik ara�t�rma 
ödülleri de vermektedir. Bunlar “Türk Kültürü Ara�t�rma Ödülü” ve “Teknoloji Ödülü” olarak iki dalda 
ara�t�rmac�lar� te�vik etmektedir. Ayr�ca Ortado�u Teknik Üniversitesi’nin ö�rencileri aras�nda teknoloji 
tabanl� ürün ve hizmetlere dönük giri�imcili�i ve yenilikçili�i desteklemek üzere bir ödüllü yar��ma projesinin 
de ana sponsordur. “Yeni Fikirler, Yeni ��ler” isimli bu proje ile teknoloji tabanl�, yenilikçi bir fikrin i�e 
dönü�me sürecini yönlendirmek, te�vik etmek ve desteklemek amaçlanm��t�r. Bunun yan� s�ra belgesel 
miras�m�z� ya�atmak amac�yla Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara�t�rma Enstitüsü Kütüphanesi’nde 
bulunan “Türkçe Yazmalar� Katalogu” için maddi destek sa�lanm��t�r. En eski Türkçe el yazmas�n�n 15. 
yüzy�la ait oldu�u bu koleksiyon, ayn� konudaki el yazmas� eserlerin toplu olarak bulunmas�, tek ve nadir 
eserleri içermesi bak�m�ndan dünyadaki koleksiyonlar aras�nda önemli bir yere sahiptir. Manisa’da Halk 
Kütüphanesi’nde bulunan kay�ts�z el yazmas� ve eski harfli basma eserlerin tespiti, ayr�nt�l� tan�m� ve 
kataloglama projesi; Manisa Sübyan Mektebi ile �stanbul Gevher Sultan Medresesi restorasyonu kültürel 
amaçl� di�er faaliyetleri olu�turmaktad�r. Elginkan Vakf� ayr�ca lisans düzeyinde ö�renim gören ba�ar�l� ve 
maddi durumu yetersiz ö�rencilere burs program� uygulamaktad�r. Bu program kapsam�nda sa�lanan 
burslar, öncelikle mühendislik ve kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm alanlarda e�itim gören 
ö�rencilere verilmektedir. Vak�f ayr�ca, 2006 y�l�ndan bu yana Türk Dil Kurumu i�birli�inde Türk Dili ve 
Edebiyat� alan�ndaki çal��malar� desteklemek amac�yla doktora ö�rencilerine de burs uygulamaktad�r. 

 Vak�f senedindeki üçüncü amaç, “ülke sanayinin ihtiyaç duydu�u vas�fl� i�gücü yeti�tirilmesine ve bu 
suretle ülkenin istihdam imkânlar�n� artt�r�c� e�itim çal��malar�na katk�da bulunmak için okullar, e�itim 
kurumlar� açmak, i�letmek” olarak belirlenmi�tir. Bu amaca yönelik 1994 y�l�nda Mesleki ve Teknik E�itim 
Merkezleri projesi gerçekle�tirilmi�tir. �lk merkez, Manisa’da Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik E�itim 
Merkezi ad�yla hizmete girmi�tir. �kinci merkez, 2003 y�l�nda Bolu’da Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim 
Merkezi olarak kurulmu�tur. 2006 y�l�nda ise �zmit’te üçüncü merkez olan Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik 
E�itim Merkezi faaliyete ba�lam��t�r. Bu merkezlerde e�itim faaliyetleri üç kategoride yürütülmektedir. Bunlar 
geli�tirme ve uyum kurslar�, meslek kurslar� ve toplam kalite yönetimi seminerleridir. E�itimler, merkezlerdeki 
kadrolu e�itimcilerinin yan� s�ra Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� meslek liselerinin teknik ö�retmenleri ve 
üniversitelerin ö�retim elemanlar� taraf�ndan verilmektedir. Geli�tirme ve uyum kurslar�n�n bitiminde s�nav 
yap�lmakta, ba�ar�l� olan kursiyerlere Milli E�itim Müdürlü�ü’nden onayl� “Ba�ar� Belgesi” ve seminerlerin 
sonunda da kat�l�mc�lara “Seminere Kat�l�m Belgesi” verilmektedir. 
 

Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin Bolu’da Kurulu�u 
Elginkan Vakf� taraf�ndan, ailenin Manisal� olmas� nedeniyle ilk mesleki ve teknik e�itim merkezi 

Manisa’da kurulmu� ve merkeze anne Ümmehan Elginkan’�n ad� verilmi�tir. Manisa’daki merkezin 
kurulu�undan be� y�l sonra 1999 y�l�nda ailenin ya�ayan son ferdi ve vakf�n da kurucusu olan Ekrem 
Elginkan vefat etmi�tir. Bu vefat ile ailenin nesli son bulmu�tur. Ancak ailenin ya�ayan hiçbir ferdi 
kalmad���nda da Elginkan toplulu�una ait �irketlerin faaliyetlerine devam ederek çal��anlar�n geçimini 
sa�lamas�n� ve devlete vergi vermesini arzu eden Ekrem Elginkan, bu arzusunu vasiyetinde de belirtmi�tir. 
Haz�rlanan vasiyetin gelecekte hiçbir ko�ulda bozulmamas� konusunda da hassasiyet göstermi�tir. Buna 
ra�men vefattan bir süre sonra baz� akrabalar�, mirastan hak alma talebi ile mahkemeye ba�vurmu�tur. 
Vakf�n kurulu�undan 16 y�l sonra ilgili mahkeme, vakf�n da��t�lmas�na ve mal varl���n�n davac�larda 
kalmas�na karar vermi�tir. Bunun üzerine hem Ekrem Elginkan’�n vasiyetini haz�rlayan avukat� hem de 
Elginkan Vakf� Yönetim Kurulu üyesi olan Necla Baltac�o�lu, mahkeme karar�n� temyiz etmi�tir. Yüksek 
Mahkeme taraf�ndan ise vakf�n tesciline karar verilmi�tir. Bu karar ile Elginkan Vakf�’n�n kamu yarar�na dönük 
hizmetleri kesintisiz devam etmi� ve günümüze kadar gelmi�tir. Bundan sonra da sunulan bu hizmetler, 
vakf�n ba�ar�l� yönetimi sayesinde gelecek ku�aklara da ula�maya devam edecektir. 

Elginkan Toplulu�u’ndaki �irketlerin tümü ve Elginkan Vakf�, otuz iki ki�iden olu�an mütevelli heyet 
taraf�ndan yönetilmektedir. Vak�f yönetiminin gözetimi ve denetimi mütevelli heyetçe yap�lmaktad�r. Bu heyet, 
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vak�f yönetim kurulunun seçimine, üyelerinin k�smen ya da tamamen görevden al�nmas�na yetkilidir 
(Elginkan Vakf�, vak�f senedi, md.12). 

Kurucu Ekrem Elginkan’�n güvendi�i ve takdir etti�i bir ki�i olarak hem mütevelli heyetin de�i�mez 
üyesi (Elginkan Vakf�, vak�f senedi, geçici 1.md.) hem de vak�f yönetim kurulu üyesi olan Bolulu avukat Necla 
Baltac�o�lu, Bolu’da bir e�itim merkezi kurulmas� fikrini ilk defa gündeme getiren ki�i olmu�tur. Bu 
dü�üncenin Elginkan Vakf� Yönetim Kurulunda da kabul görmesi sonucu vakf�n e�itim merkezlerinden 
ikincisinin Bolu’da kurulmas� için giri�imlere ba�lanm��t�r. E�itim merkezinin kurulu� yeri için Organize Sanayi 
Bölgesinde 1999 depreminde zarar gören ve kullan�lmayan eski ç�rakl�k okulu uygun bulunmu�tur. Bu 
binan�n e�itim merkezi olarak düzenlenmesi ve tefri� edilmesi ile mesleki ve teknik e�itim hizmetleri Bolu’da 
2003 y�l�nda ba�lam��t�r (Fikir Dergisi, 2010:31-32).  
 

Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin Hizmet Çe�itlili�i  
 Mesleki ve Teknik E�itim Yönetmeli�i’nin be�inci maddesinde ilkeler ba�l��� alt�nda da belirtildi�i 
üzere “istihdam edilenlerin, uluslararas� standartlara ve performanslar�na göre geli�tirme ve uyum kurslar� ile 
e�itim düzeylerinin yükseltilmesi” ilkesine yer verilmi�tir. Ayr�ca “i� ve hizmet alanlar�nda gereksinim duyulan 
nitelikli insan gücünün yeti�tirilmesi, sürekli e�itimle mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan 
programlarla giri�imcilik bilincinin kazand�r�lmas�” da mesleki ve teknik e�itim alan�nda kabul edilen ilkelerden 
biridir. Bu sebeple Elginkan Vakf�’n�n tüm mesleki ve teknik e�itim merkezlerinde oldu�u gibi Bolu’daki e�itim 
merkezinde de meslek kurslar� ile geli�tirme ve uyum kurslar�, yukar�daki ilkeler �����nda düzenlenmektedir.   
 Elginkan Vakf�’n�n Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde de�i�ik konularda meslek edindirme 
kurslar� düzenlenmektedir. Milli E�itim Bakanl���’n�n program�nda yer alan meslek kurslar�, Elginkan Vakf�’n�n 
da faaliyet alan�n� olu�turmaktad�r. Bunun d���nda yeni konulara, teknolojik geli�melere ve sektörel 
gereksinimlere dönük olarak hangi alanlarda yeni kurslar aç�lmas� gerekti�ine Bolu �li �stihdam ve Mesleki 
E�itim Kurulu’nun gündeminde görü�ülerek karar verilmektedir (Mesleki ve Teknik E�itim Yönetmeli�i, 
md.12/1). Bu kurullar, sosyal ortaklar�n bir araya gelerek mesleki e�itim ve istihdam konular�nda etkinli�in 
sa�lanmas� amac�yla bilginin payla��ld���, yerel düzeyde plan ve politikalar�n olu�turuldu�u, ilgili kurulu�lara 
görü� ve önerilerde bulunulan kat�l�m ortamlar�d�r. Kurul, devlet ve sivil toplum kanad�ndan gelen üyeleriyle 
birlikte ilin çe�itli sektör ve bran�lar�ndaki i� gücü ve mesleki e�itim gereksinimini belirlemek için i� gücü 
analizleri yapt�rarak, istihdam� geli�tirici ve i�sizli�i önleyici tedbirleri belirlemeye çal��maktad�r.     

E�itim merkezinde gemi ve otomotiv sanayi ba�ta olmak üzere de�i�ik sanayi kollar�n�n ve küçük 
orta boy i�letmelerin ihtiyaçlar�na dönük meslek kurslar�na yer verilmektedir. Meslek kurslar� iki amaca 
yönelik uygulanmaktad�r. Bunlardan biri bireylere meslek edindirme amaçl�d�r. Di�eri ise daha önce 
kazan�lm�� bilgilerin yenilenmesi sa�lanarak meslek içinde geli�tirme ve uyum amaçl�d�r. Meslek kurslar�, 
bahçe bak�m� ve düzenlemesi, tekstil makineleri uygulamalar�, çelik boru kaynakç�l���, oksijen kaynakç�l���, 
gaz alt� kaynakç�l��� gibi çe�itli alanlarda düzenlenmektedir. Türkiye’de kaynakç�l�k mühendisi yeti�medi�i 
için kaynakç�l�k kurslar�, mühendislerin de ilgisini çekmektedir. Makine, metalürji, elektrik gibi alanlarda 
çal��anlar, mühendisler ve ö�renciler de bu kurslara kat�lmaktad�r. Türkiye’nin önemli projelerinden olan Mavi 
Ak�m projesinde ihtiyaç duyulan kaynak mühendisleri Hindistan’dan sa�lanm��t�r. Bu nedenle Elginkan Vakf� 
Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi, kaynakç�l�k alan�nda önemli bir e�itim bo�lu�unu tamamlamaktad�r. 
Metal kaynakç�l���ndan ba�ka plastik enjeksiyon kal�pç�l��� ve kaynakç�l��� laboratuar� kurma çal��malar�na 
da ba�lanm��t�r.  

CNC operatörlü�ü, bilgisayar destekli tasar�m, muhasebe teknikleri, giri�imcilik, diksiyon, ileti�im, 
yönetici asistanl���, ilk yard�m, do�algaz ve s�hhi tesisatç�l�k, ithalat, ihracat, temel teknik resim gibi sosyal ve 
teknik konularda sektörlerin ve kat�l�mc�lar�n gereksinimlerine yönelen çe�itli kurslar, Elginkan Vakf�’n�n 
Bolu’da gerçekle�tirdi�i faaliyetleridir (Bkz: Ek.1). Mesleki geli�im ve uyum kurslar�ndan ba�ka güncel konu 
ve sorunlarla ilgili teknik ve sosyal içerikli, ki�isel geli�ime katk� sa�layan üretim, yönetim, ileti�im gibi 
alanlarda seminerler verilmektedir. ��yerinde Psikolojik Y�ld�rma, Toplam Kalite Yönetimi, Kurulu� �çi Kalite 
Denetçisi, Sorun Çözme Teknikleri ve S�nav Stresi gibi konular verilen seminerlerden baz�lar�n� 
olu�turmaktad�r (Bkz: Ek.2).   

Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi, Milli E�itim Bakanl���’ndan onayl� sertifika verdi�i bu kurslar�, 
uluslararas� akredite belgeli verebilmek üzere planlamalar da yapmaktad�r. Mevcut hukuki düzenlemeler de 
bu durumu zorunlu hale getirmektedir. Enerji Piyasas� Denetleme Kurulu, Do�al Gaz Piyasas� Sertifika 
Yönetmeli�i’nde 2008 y�l�nda de�i�iklik yaparak “do�al gazla ilgili faaliyetlerde çelik ve polietilen boru 
kaynakç�s� kadrolar�nda, akredite edilmi� kurulu�larca verilen kaynakç� sertifikalar�na sahip personel 
çal��t�rma zorunlulu�unu” getirmi�tir (Do�al Gaz Piyasas� Sertifika Yönetmeli�i, md.11/l). Elginkan Vakf� 
Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi de e�itim hizmetleri ve ko�ullar�n� mevcut hukuki düzenlemelere 
uyarlayarak gerçekle�tirmektedir.  
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Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde E�itimin Kalitesi ve Hizmete 
Eri�ebilirlik 
 Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde verilen kurs ve seminerlerin tümünde dal�nda en ba�ar�l� 
e�itmenlerle çal���lmaktad�r. Her zaman kaliteye önem verilmekte ve daha iyi hizmet sunabilmek için kurs ve 
seminerin bitiminde kat�l�mc�lara memnuniyet anketi uygulanmaktad�r. Al�nan geri bildirimler sayesinde 
kat�l�mc�lardan gelen talepler ve ele�tiriler de�erlendirilerek uygulanan usul ve yöntemlerde iyile�tirmeler 
yap�lmaktad�r. 
 Kursiyerlerin kurslara disiplinli bir �ekilde kat�lmalar� için gerekli denetim yap�lmakta ve iki gün 
devams�zl�k durumu oldu�unda kay�t silinmektedir. Kurslar sonunda verilen belgeler ise kursiyerlerin kurs 
bitiminde yap�lan s�navdaki ba�ar�s�na göre verilmektedir. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Belgesi’ne de 
sahip olan Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi, tüm faaliyet ve hizmetlerinde toplam kalite bilinciyle 
hareket etmektedir. 
 Merkezde yeti�kin e�itimi yap�lmas� nedeniyle çal��anlar�n veriminin artt�r�lmas�, yeni teknolojilerle 
üretim yapt�r�lmas� ve dünya ile rekabet edilebilmesi için kursiyerlerin en az lise mezunu olmalar� tercih 
edilmektedir. Ancak bu durumun baz� istisnalar� da bulunmaktad�r. Meslek edindirme amaçl� düzenlenen, 
örne�in bahç�vanl�k, tekstil makineleri uygulamalar� gibi kurslara ilkokul ve ortaokul mezunlar� da kabul 
edilmektedir. Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezleri, her e�itim düzeyinden gelen hatta 
okuryazar olamayan vatanda�lar�n da ba�vurabildi�i Halk E�itim Merkezlerinden bu noktada ayr�lmaktad�r. 
Di�er yandan ��KUR’un gerçekle�tirdi�i i�gücü yeti�tirme kurslar�nda “baz� durumlarda ilkö�retimi bitirme 
�art� aranmamas�, kuruma kay�tl� i�siz olma ve aç�k ö�retim ile üniversitelerin ikinci ö�retim programlar�nda 
okuyanlar�n d���nda ö�renci olmama” gibi ko�ullar aranmaktad�r. Ayr�ca “mevzuat gere�i daha önce bu 
kurslardan yararlananlar�n, 24 ay geçmeden tekrar kursiyer olarak aç�lan ya da aç�lacak yeni kurslara 
kat�lmalar� mümkün de�ildir” (Öksüz, 2007: 67). Bu ko�ullar dikkate al�nd���nda Elginkan Vakf�’n�n e�itim 
merkezlerindeki kurslara daha geni� bir kitlenin eri�im olana�� bulunmaktad�r. Bunun yan� s�ra ayn� ki�i, 
hiçbir k�s�tlama olmaks�z�n merkezin açt��� tüm kurs ve seminerlerden yararlanabilmektedir.   
 Meslek kurslar� ve seminerler, 18 ya��n üzerinde olmak ko�ulu ile her ya� ve her meslek grubundan 
herkese aç�kt�r. Kurslara ve seminerlere ba�vuru, merkezin web sayfas�nda online yap�lmaktad�r 
(http://www.boluelginkanvakfi.org.tr/). Kat�l�mc�lar aras�nda cinsiyet, statü, siyasi dü�ünce gibi hiçbir farkl�l�k 
gözetmeksizin her birine ayn� derecede ilgi ve özen gösterilmektedir. Hiçbir kimse ve kurumdan herhangi bir 
ücret talep edilmeyen kurs ve seminerlere,  kat�l�m düzeyi geçen y�llar itibariyle giderek yükselmektedir. 
Mesleki ve Teknik Ara�t�rma Merkezi Bolu’da kurulmu� olmas�na kar��n çevre il ve ilçelerden gelen 
kat�l�mc�lar da merkezin faaliyetlerinden yararlanabilmektedir. Sakarya, Hendek, Düzce, Ankara, Bolu ve 
ilçelerinde çe�itli sanayi kurulu�lar�nda çal��anlara da hizmet sunulmaktad�r. Özellikle Türkiye’nin dört bir 
yan�ndan üniversite e�itimi için Bolu’ya gelen ö�rencilerin, bu kurs ve seminerlere kat�lma talepleri çok 
yüksektir. Kamu kurum ve kurulu�lar� da çe�itli konularda e�itim talep etmektedir. Üniversite idari personeli 
ve t�p fakültesi personeli, devlet hastanesi hem�ireleri ve t�bbi sekreterlik çal��anlar�, belediye çal��anlar� gibi 
farkl� hizmet alanlar�nda görev yapanlar, merkezin sundu�u e�itimlerden yararlanm��t�r.  
 

Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin ��birli�i Çal��malar� 
 Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi ile ��KUR Bolu �l Müdürlü�ü’nün i�birli�inde 
yürütülen proje ile on be� engelli, i� sahibi olmu�tur. Ortakla�a yürütülen proje ile kuruma i� ba�vurusunda 
bulunan engelli vatanda�lara, i� piyasas�n�n ihtiyaç duydu�u alanlarda meslek e�itimi verilmi�tir. Engellilerin, 
i� piyasas�n�n istedi�i niteli�e sahip olmamas�, istihdamlar� önündeki en önemli engeli olu�turmaktad�r. 
Yap�lan i�birli�i ile bu engel ortadan kald�r�lm��, kat�l�mc� engelli vatanda�lara tekstil makinelerinin kullan�m� 
ö�retilerek i� imkân� sa�lanm��t�r.    

Bolu Ticaret ve Sanayi Odas�, gerekti�inde baz� toplant�lar�na Elginkan Vakf�n� da davet etmektedir. 
Bu toplant�larda di�er sivil toplumlarla da dü�ünceler payla��lmakta ve sanayi kesiminin i�gücü beklentileri 
hakk�nda bilgi sahibi olunmaktad�r. Kimi zaman di�er sivil toplumlarla da i�birli�i yap�lmaktad�r. Bolu Elginkan 
Vakf�, Rotary Kulüple de i�birli�i yaparak ev kad�nlar�na çe�itli konularda e�itimler verilmi�tir.  

Üniversite, endüstri meslek liseleri, halk e�itim merkezleri ile de daha etkin e�itim hizmeti için i�birli�i 
yap�lmaktad�r. Örne�in CNC, Solid CAM, Solid Work, Unigraphics CAD, bilgisayar destekli mobilya tasar�m 
kurslar�n�n teorik bilgileri Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde, uygulamalar� ise Teknik 
Lise’nin laboratuarlar�nda verilmi�tir.  

Bolu Elginkan Vakf�, Mesleki ve teknik e�itim konusunda Bolu’daki e�itim faaliyetlerinin yan� s�ra 
ya�am boyu ö�renme program� kapsam�nda Leonardo da Vinci sektörel program�n�n da kat�l�mc�s� olmu�tur. 
Bu proje, Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nde bili�im teknolojisi, elektrik elektronik ve do�al 
gaz tesisatç�l��� alanlar�nda e�itim alan 18 ya� üstü çal��an veya i�e yeni ba�layacak olan meslek lisesi, 
meslek yüksek okulu ve fakülte mezunlar�ndan otuz yeti�kini kapsamaktad�r. Almanya ve Danimarkal� 
ortaklar� olan proje ile i� gücü piyasas�na yeni girmi� ya da girecek olan gençlerin, Avrupa ülkelerinde kendi 
meslek alan�nda uygulamal� e�itim alma, geli�meleri takip etme ve farkl� kültürdeki insanlarla çal��ma 
f�rsat�n� yakalamay� hedeflemi�tir (http://www. boluelginkanvakfi.com/a_proje.aspx). 
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Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin Hizmetlerinden Yararlananlar�n 
Say�, Cinsiyet ve E�itimlerine Göre Da��l�m� 
 Elginkan Vakf� E�itim Merkezi’nin, Bolu’da 2003 y�l�nda ilk kuruldu�u dönemde, aç�lan kurs ve 
seminerlerine yeterli say�da kat�l�mc� bulmakta güçlük çekilirken bugün gelinen noktada k�s�tl� kontenjandan 
yararlanmak isteyen kat�l�mc�lar, adeta birbirleriyle yar��maktad�r. Ba�lang�çta Bolu’daki merkezin amac�n�n 
halka tam olarak anlat�lamamas�, topluma sunulan olanaklar�n yeterince bilinmemesi ve bu konuda reklam�n� 
mevzuat gere�i yapamam�� olmas�d�r. 2010 A�ustos ay� itibariyle toplam 34.820 ki�iye e�itim verilmi�tir.  
 

�ekil 1: Y�llara Göre Verilen Kurs ve Seminerlerin Say�sal Görünümü 
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Kaynak: Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi verilerinden taraf�m�zca olu�turulmu�tur. 
  

2010 y�l� henüz tamamlanmad��� için yukar�daki de�erlere yans�t�lmam��t�r. Ancak 2010 y�l�n�n ilk 
yar�s�nda sunulan hizmetler, geçen y�llarla kar��la�t�r�ld���nda kurs say�s� ve kat�l�mc� say�s� daha yüksektir. 
Bolu Elginkan Vakf� 2004 y�l�ndan sonra daha çok geli�tirme ve uyum kurslar� ile toplam kalite yönetimi 
seminerlerine yönelmi�tir. Bu nedenle meslek kursu kategorisindeki e�itim hizmetleri sadece 2004 y�l�nda 
verilmi� ve yedi ayr� kursta toplam 49 ki�i e�itim alm��t�r. �ekilden de görüldü�ü gibi toplam kalite yönetimi 
seminerlerine daha fazla ilgi vard�r. Son yedi y�lda toplam 352 adet “toplam kalite yönetimi” semineri 
düzenlenmi� ve bu seminerlere 19.990 ki�i kat�lm��t�r. Buna kar��l�k ayn� sürede düzenlenen 564 adet 
geli�tirme ve uyum kursuna kat�lanlar�n say�s� 10.955 olmu�tur.  
 Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve E�itim Merkezi’nin düzenledi�i geli�tirme ve uyum kurslar�na 
kat�lanlar, cinsiyetlerine göre incelendi�inde a�a��daki görünüm ortaya ç�kmaktad�r. Bu inceleme “toplam 
kalite yönetimi” seminerlerini kapsamamaktad�r.   
 

�ekil 2: Geli�tirme ve uyum kurslar�na kat�lanlar�n cinsiyete göre y�llara da��l�m� 
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Kaynak: Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi verilerinden taraf�m�zca olu�turulmu�tur. 
 
 Kad�n ve erkek kat�l�mc�lar�n say�s� birbirine yak�n seyretmekle beraber erkek kat�l�mc�lar kad�nlara 
göre yüzde 12 daha fazla olmu�tur. Geli�tirme ve uyum kurslar�na kat�lan tüm erkek kat�l�mc�lar�n yüzde 
56’s�, kad�n kat�l�mc�lar�n da yüzde 63’ü herhangi bir yerde çal��mamaktad�r.  
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  Geli�tirme ve uyum kurslar�na kat�lanlar, e�itim durumlar�na göre de incelenmi�tir.  
 

�ekil 3: Geli�tirme ve uyum kurslar�na kat�lanlar�n e�itim düzeylerine göre da��l�m� 
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Kaynak: Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi verilerinden taraf�m�zca olu�turulmu�tur. 
  

DPT’nin haz�rlad��� bir raporda belirtildi�i gibi düzenlenen yayg�n e�itim programlar� daha çok ilkokul 
e�itimlilere yönelik olmaktad�r. Yüksek ö�renim gören ki�ilere hitap eden programlar�n görece s�n�rl� olmas�, 
örgün e�itimini tamamlayanlar�, yayg�n e�itimin d���nda b�rakmaktad�r (DPT, Özel �htisas Komisyonu 
Raporu, 2001:8). Buna kar��n Elginkan Vakf� Bolu Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’nin geli�tirme ve uyum 
kurslar�na, daha çok üniversite ve lise e�itimliler kat�lmaktad�r. �� dünyas�ndaki yo�un rekabet ortam�nda 
yeni teknolojilerle üretim yap�labilmesi ve çal��anlar�n verimlili�inin sa�lanmas� için lise ve üniversite 
düzeyinde örgün e�itim yapan bireylerin bu kurslara kat�lmas� isabetlidir. �ekilden de görüldü�ü gibi 
geli�tirme ve uyum kurslar�na kat�lanlar aras�nda ilkokul e�itimlilerin say�s� oldukça dü�üktür. Tüm 
kat�lanlar�n yüzde be�ini olu�turmaktad�r. Buna kar��l�k kurslara kat�lan üniversite mezunlar�, tüm kat�l�mc�lar 
içinde ilk s�rada gelmekte ve yüzde 36’y� olu�turmaktad�r.    
 

Sonuç 
Elginkan Vakf� sundu�u kurs ve seminerleri ile de�i�en teknolojik ko�ullara uyum sa�lamada, i� 

kalitesinin yükseltilmesinde, verimlili�in artt�r�lmas�nda gerek duyulan mesleki ve teknik e�itim alan�nda 
önemli bir bo�lu�u tamamlamaktad�r. �nsan�n kaynak olarak kabul edilmesi, eme�inin niteli�i nedeniyledir. 
Nitelikli bir eme�e sahip olmak ise sadece e�itimle mümkündür. De�i�en rekabet ve teknoloji ko�ullar�nda, 
bu niteli�i daha da yükseltmek için ya�am boyu e�itim anlay���yla bireylerin mesleki ve teknik e�itim 
olanaklar�n� ço�altmak gerekmektedir.  

Ya�am boyu e�itim hizmetlerinden hangi gelir düzeyinde olursa olsun tüm vatanda�lar�n yararlanma 
olanaklar� günümüz ko�ullar�nda hayli k�s�tl�d�r. Büyük�ehir belediyelerince sunulan ücretsiz kurslar d���nda 
gerçekle�tirilen ya�am boyu e�itime yönelik programlar, üniversitelerin sürekli e�itim merkezlerinde ve ki�isel 
geli�im merkezlerinde de sunulmaktad�r. Ancak bu kurslara kat�l�m�n ücretli olmas�, dü�ük gelirli olan ya da 
herhangi bir geliri olmayan vatanda�lar�n kat�lmalar�n� engellemektedir.  

Hayat boyu e�itim hizmetlerinin bir maliyeti oldu�u aç�kt�r. As�l sorun bu maliyeti kimin üstlenece�i 
sorunudur. Hükümetlerin bu maliyeti tek tarafl� finanse etmemesi gerekti�i genel olarak kabul görmü�tür. Bu 
konudaki politik tart��malar, her ko�ulda yararlanan�n ödemesine odaklanm��t�r (MEGEP, 2006: 52). Yeterli 
kayna�� olanlar�n e�itimden önce, olmayanlar�n ise ertelenerek i�e girdikten sonra ödeyece�i politikalar 
üretilmektedir. Bu politikalar�n tam tersine Elginkan Vakf�, kurmu� oldu�u mesleki ve teknik e�itim 
merkezlerinde vatanda�lara ücretsiz sundu�u ula��labilir hizmetlerle toplumda etkin bir rol üstlenmi�tir. 
Türkiye’de bir yandan i�gücü piyasas�n�n gerek duydu�u donan�ml� bireyleri yeti�tirirken di�er yandan 
yoksullu�un yol açt��� f�rsat e�itsizliklerini daraltmaya yard�m etmektedir. Vak�f, üstlendi�i bu rolü, gelecek 
ku�aklara da sonsuza kadar yerine getirece�ini vak�f senedinde teminat alt�na alm��t�r.  

Elginkan Vakf�, ailenin ya�ayan tek bir üyesi olmadan da ticari ve ekonomik faaliyetini devam 
ettirmekte, oldukça geli�kin örnek uygulamalar�yla mesleki ve teknik e�itim alan�nda etkin hizmetler 
sunmaktad�r. Türkiye’de henüz geli�memi� bir sivil toplum anlay��� ve ortam�na kar��n, Elginkan Vakf� bu 
uygulamalar�yla öncü konuma ula�m��t�r. Vak�f kurucusu merhum Ekrem Elginkan’�n y�llar önceki �u sözleri, 
ula��lan bu ba�ar�y� çok güzel ifade etmektedir: “Allah’tan bütün dile�im, kurdu�um tüm müesseselerin 
devaml�l���n�n sa�lanmas�, memlekete faydal� birer kurulu� olarak, insanlara i� imkân� yaratmas�, devlete 
vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek olmas�d�r”. Elginkan Vakf�’n�n örnek hizmetleri 
birçok ödüle de lay�k bulunmu�tur. TBMM taraf�ndan 2007 y�l�nda verilen Üstün Hizmet Ödülü, Milli E�itim 
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Bakanl��� ve �stanbul Valili�i’nin “E�itime yüzde yüz destek” kampanyas�nda te�ekkür ve tebrik plaketi, 
Vak�flar Bölge Müdürlü�ü onur ödülü, hak edilen ödüllerin sadece bir kaç�d�r. Bolu Ticaret ve Sanayi Odas� 
ile �zzet Baysal Vakf�’n�n birlikte düzenledi�i Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü 2008 y�l�nda Bolu’da Elginkan 
Vakf� kazanm��t�r. Vakf�n bu ba�ar�s�ndan al�nacak dersler, ku�kusuz di�er sivil toplumlara da ilham kayna�� 
ve yol gösterici olacakt�r. 

Elginkan Vakf� taraf�ndan sunulan e�itimler, Milli E�itim Bakanl��� Erkek Teknik Ö�retim Genel 
Müdürlü�ü ile vak�f aras�nda yap�lan, e�itim i�birli�i protokolü çerçevesinde yürütülmektedir. Protokol gere�i 
�l Milli E�itim Müdürlü�ü, Mesleki ve Teknik E�itim Merkezi’ne yard�mc� olmak amac�yla i�birli�i 
gerçekle�tirmektedir. Protokol kapsam�nda Milli E�itim Müdürlü�ü, e�itim faaliyetlerini denetleyerek 
gerekti�inde rehberlik yapmakta ve Vakf�n yönetmeli�e uygun olarak düzenledi�i kurs bitirme belgelerini 
onaylamaktad�r. Taraflar aras�nda yap�lan protokolün ad�ndan da anla��ld��� üzere bu süreç, tam bir i�birli�i 
sürecidir. Bu süreçte gerçekle�en i�birli�i, topluma sunulan e�itim hizmetlerinin önünü açmak, etkinli�ini 
artt�rmak amac�na dönük olmal�d�r. Milli E�itim Müdürlü�ü ile bir sivil toplum kurulu�u olan Elginkan Vakf� 
aras�ndaki ili�ki, hiyerar�ik bir ili�ki de�ildir. Bu nedenle hizmet, tamamen i�birli�i anlay��� ile 
gerçekle�tirilmelidir. Bu anlay���n ba�ar�labilmesi, taraflar�n kendi rollerini ve kendilerinden ne beklendi�inin 
çok iyi fark edilmesi ile mümkündür. ��birli�i anlay���nda taraflar�n gerçekle�tirdi�i hizmetler, te�vik ve takdir 
edici tutumlarla desteklenmeli, topluma gönüllülük ilkesi ile kar��l�ks�z verilen katk�lar sayg� görmelidir. 
Bürokratlar�n görevlerini yerine getirirken bu anlay��� içselle�tirmeleri ve sunulan hizmette hiyerar�ik bir üst 
gibi de�il, sadece hizmetin bir taraf� gibi davranmay� unutmamalar� gerekir. Henüz ortakl�k kültürüne pek de 
al���k olmayan bürokrasi taraf�ndan sunulacak hizmetler, gelenekselle�mi� kat� normlardan, gereksiz 
engellemelerden ar�nd�r�lmal�d�r. Ortakl�k anlay��� da böyle bir yakla��m� gerektirmektedir.  

 
Ek: 1         Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezinde Verilen Kurslar 
 
Diksiyon      Yönetici asistanl��� 
Giri�imcilik     Tekstil Makineleri Uygulamalar� 
Ön Muhasebe     Muhasebe Teknikleri 
Bilgisayarl� Muhasebe    �thalat-�hracat 
Temel elektronik     Dijital ve Endüstriyel Elektronik 
Otomatik Kumanda    Elektropnömatik ve PLC Uygulamalar� 
Ölçme-Kontrol Bilgisi    Temel Teknik Resim 
Do�algaz ve S�hhi Tesisatç�l�k   Do�algaz ve Çelik Boru Kaynakç�l��� 
Elektrik Ark ve Oksijen Kaynakç�l���   Bahç�vanl�k (Bahçe Düzenleme ve Bak�m�) 
Bilgisayar Kurslar�    �lkyard�m 

*Windows (Word-Excel) 
*�nternet 
*Powerpoint 
*Bilgisayar Donan�m� 
*Web tasar�m� 
*Autocad (Bilgisayar Destekli Tasar�m 

 
EK: 2         Bolu Elginkan Vakf� Mesleki ve Teknik E�itim Merkezinde Verilen Seminerler 
 

� Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi 
� TS-EN-ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi 
� Kurulu� içi Kalite Denetçisi 
� OHSAS 18001 �� Sa�l��� ve Güvenli�i 
� Kalite Maliyetleri 
� Küreselle�mede Rekabet Gücü 
� TS-EN-ISO 22000 G�da Güvenli�i Yönetim Sistemi 
� CV Haz�rlama ve Mülakat Teknikleri 
� Etkili Ekip Çal��mas� 
� �� ve �nsan �li�kileri 
� Sözsüz �leti�im (Beden Dili) 
� Aile �çi �leti�im 
� ��yerinde Psikolojik Y�ld�rma 
� NLP (Beyin Dili) 
� �nsan Kaynaklar� Yönetimi 
� Zaman Yönetimi 
� 5 S Prensibi 
� Sorun Çözme Teknikleri 
� Etkili Sunu� Teknikleri 
� �leti�im ve Yönetim Becerilerinin Geli�tirilmesi 
� Pazarlama �leti�iminde Halkla �li�kiler, Reklam ve Tan�t�m 
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� Hizmette Mü�teri Memnuniyeti 
� Marka Yönetim Süreci (Ba�ar�l� Markalar Yaratmak) 
� Kriz Yönetimi 
� Proje Yönetimi 
� Tam Zaman�nda Üretim 
� Proses Yönetimi 
� Kalite Bilinci 
� 6 Sigma 
� Maliyet Dü�ürme Teknikleri 
� Yönetimde Liderlik ve Motivasyon 
� Kurum Kültürü 
� K�yaslama (Bencmarking) 
� De�i�im ve Sürekli �yile�tirme 
� Performans Yönetimi 
� Lojistik Yönetimi 
� Finansal Tablolar Analizi 
� Risk Analizi 
� Stres Yönetimi 
� E- Ticaret 
� S�nav stresi 
� Ö�renci ve Anne- Baba Çat��malar�n�n Nedenleri 
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Özet: 
“ Hay�rseverlik ”i bir ilke ve kurulu� felsefesi olarak belirlemi� ve benimsemi� olan Türk K�z�lay�, 142 
y�ld�r insanl�k hizmetinde güzel hizmetler gerçekle�tirmi�tir. Bu kongrede yap�lmak istenen; Türk 
K�z�lay�’n�n tarihçesinden, ilkelerinden, görev ve hizmetlerinden söz etmek; “Hay�rseverlik” kavram�yla 
Türk K�z�lay�’n�n ilke, görev ve sorumluluklar�n�n ne kadar örtü�tü�ünü göstermek; insanl���n daha iyi 
bir gelece�e sahip olmas� için sizden gelecek öneri ve ele�tirileri de de�erlendirmektir. Ayr�ca, sadece 
kara gün dostu de�il; insanlar�n iyi gün dostu oldu�umuzu da göstermektir. “Her Gün Dostu” 
prensibiyle bir Sivil Toplum Örgütü daha iyi tan�t�lacak ve güven kazanacakt�r. Böylelikle hay�rseverler 
yard�mlar�n� daha bilinçli yapacaklar ve yard�m çal��malar� düzenli hale gelecektir.  Globalle�en 
dünyan�n yaln�zla�an, dayan��ma ve yard�m kavramlar�n� giderek unutan günümüz insan�; bu ve bunun 
gibi toplant�larla bir nebze olsun yard�ma ihtiyac� olan ki�ilerin fark�na varacakt�r. 
 

ACTIVITIES OF TURKISH RED CRESCENT �ZM�R BRANCH OFFICE ON THE GROUNDS OF CHARITY 
 
Abstract: 
Turkish Red Crescent, which stated and adopted “Charity” as a principle and a founding philosophy, 
has been in the service of mankind for 142 years. The purpose of this congress is, to talk about the 
history, principles, duties and services of Turkish Red Crescent; to show how the notion of “Charity” 
coincides with the principles, duties and responsibilities of Turkish Red Crescent and to assess the 
wishes and complaints from the society, in order to establish a better future for humanity. Also to show 
not only that Turkish Red Crescent is a friend in need, but also a friend indeed. With the motto of “An 
Everyday Friend”, this Non-Governmental Organization will gain publicity and trust in society. This will 
raise consciousness of benefactors and thus bring an order to welfare work. With such efforts, the 
modern and isolated human being of this globalizing world who gradually forgets the concept of 
solidarity and help, will become aware even a little of the people who are in need and reach out for 
them. 
 

 Giri�:  
Bildirinin ba�lang�c�nda “Sivil Toplum Örgütü Nedir?” sorusunu k�saca yan�tlamak do�ru hatta 

zorunlu olacakt�r. En temel hatlar� ve basit tan�m�yla “Sivil Toplum Örgütü” -�ngilizce Non-Govermental 
Organization (NGO)- di�er bir deyi�le Sivil Toplum Kurulu�lar�,(STK) bir ülkede, o ülkece belirlenmi� yasalara 
uygun olarak kurulmu�; ancak bir anlamda devletten ba��ms�z ve özerk bir yap�ya sahip olarak i�leyen; belli 
bir görevi, amac�, sorumlulu�u ve tüzü�ü olan; kar amac� gütmeden faaliyetlerini sürdüren ve gönüllü olarak 
bir araya gelen insanlardan olu�an bir birlikteliktir. 

Demokrasilerin vazgeçilmez bir parças� olan Sivil Toplum Örgütleri; sivil halk-devlet, özel sektör-
çal��an vb. aras�nda bazen emniyet, bazen savunuculuk, bazen de köprü görevini üstlenmi� kurulu�lard�r. 
Bununla birlikte ihtiyaç duyulan herhangi bir konuda ( insan haklar�, çevre, hayvan haklar� vs.) koruma ve 
yard�m yapabilmek için hayata geçirilmi� yasal dernek, sendika, vak�f, spor kulübü vb. gibi 
organizasyonlar�d�r. Yasal zeminde dernek ve vak�f olarak gruplanabilen bu kurulu�lar “�NSAN” merkezli 
ilkelerle kurulmu�; kendisine dâhil olan insanlar�n, ba�ta haklar�n� korumakla birlikte, gelecek olan herhangi 
bir d�� tehlikeye kar�� kalkan görevi gören; salt ç�kar amac� olmayan ba��� ya da var olan kaynaklar�n� 
de�erlendirerek çal��an kurulu�lard�r. Bu kurulu�lar�n say�s� ve çe�itlili�i kurulduklar� ülkelerin siyasal, kültürel 
ve ekonomik durumlar�na göre farkl�l�k göstermektedir. 
 Burada, daha özel olarak ele al�nacak sivil toplum örgütleri; kar amac� gütmeden, salt yard�m amaçl� 
kurulan, insan onuru ve ya�am kalitelerini üst seviyede tutmak için çal��an örgütler olacakt�r. Bu kurulu�lar 
ola�anüstü durumlarda ihtiyac� olan insanlara hiçbir kar��l�k beklemeden; ola�an durumlarda da düzenli 
yard�mlar gerçekle�tiren gerek ulusal, gerekse uluslararas� kurulu�lard�r. Kurulu� felsefelerinde her insan�n 
din, dil, �rk ve cinsiyet ayr�m� olmaks�z�n e�it hizmet al�m hakk� oldu�u yatmaktad�r. 
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 Gönüllülük ve Hay�rseverlik: 
 Sivil Toplum Örgütleri için ilk önce söylenmesi gereken �ey gönüllülük ilkesini benimsemi� olmalar�d�r. 
Bireyler kendi özgür iradeleri ile gönüllü olarak, organizasyonun gerek kurulu�, gerekse hizmet a�amas�nda 
dernek veya vak�flarda yer al�rlar. Kurulu�lar�n�n ilkeleri do�rultusunda yap�lan hizmetlere karar verilmesi, gerekli 
ba��� ve yard�mlar�n toplanmas� ve hizmetin da��t�m� a�amalar�n�n hepsinde gönüllü faaliyette bulunurlar. Bu 
gönüllü faaliyetler, insanlar�n önce ya�ad��� toplumun refah�na, daha sonra tüm insanl��a hizmet sa�layacak 
çal��malard�r. 
 Gönüllü faaliyet ile hay�rseverlik ku�ku götürmez payda� kavramlard�r. Yeti�ti�i toplum ve kültürden 
ald�klar� yard�mla�ma duygusu ve insan sevgisi ile büyüyen bireyler; yeti�kin hale geldiklerinde bulunduklar� 
topluma hay�rsever birer vatanda� olarak yard�mda bulunurlar. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük, hay�rsever 
bireylerin var olmas� ve topluma kar�� görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan tutumlard�r. 
 Topluma kar�� kendisini sorumlu hisseden bireyler, gerek yak�n çevrelerine gerekse kurumlar üzerinden 
yapt�klar� ba��� ve yard�mlarla ayn� ya da farkl� co�rafyadaki insanlara destek olurlar. Özellikle ülkemizde, yayg�n 
olarak yap�lan hay�rsever faaliyetler, insanlar�n yak�n çevrelerine yapt��� maddi yard�mlard�r. Toplumumuzdaki 
bireyler ba���lar�n amaçlar�na ula�mas� için a��rl�kl� olarak yard�mlar�n bireyden bireye ve do�rudan 
gerçekle�tirilmesi gerekti�ine inanmakta ve buna uygun biçimde hareket etmektedirler.1 Ülkemizde özellikle 
bayramlarda ve di�er günlerde yap�lan yard�m faaliyetlerinin daha sistemli ve düzenli olmas�, var olan STK’lar�n 
aktif hale getirilmesi ve gönüllü çal��malara önem vermesini beraberinde getirecektir. Toplumumuzda var olan 
yard�mla�ma duygusu ve insan sevgisinin varl��� bizlere hay�rseverlik faaliyetlerinin etkin biçimde kullan�lmas� için 
büyük bir f�rsat sunmaktad�r. Ancak hay�rseverlik bizde bir tan�m de�il bir kar��l�k olarak anlamland�r�l�r. Bireyler 
hay�rseverli�i çe�itli �ekillerde alg�layabilmektedir. Zekât, vak�flara yap�lan ba���lar, gönüllülük, farkl� dinden 
olanlara yap�lan yard�mlar gibi ba���lar, hay�rseverlik olarak alg�lanmaktad�r.2 (2) Bu yüzden de, hâlihaz�rda yap�lan 
faaliyetlerin bir k�sm� tam olarak hedefine ula�amamaktad�r. 
 Bir STK olarak bizim kar��la�t���m�z ve ara�t�rmalarla ortaya konan sonuçlarda da görülen tabloda; 
toplumumuzun gönüllü faaliyetlerden ve hay�rseverlikten anlad��� �ey; sadece maddi yard�mla�ma ve zor 
günlerde bir araya gelmektir. Gerek ya�l�, gerek engelli, gerekse di�er vatanda�lara ve muhtaç insanlara yap�lan 
yard�m faaliyetleri her zaman maddi boyutlarla s�n�rl� kalm��t�r. Oysa hay�rseverlik, maddi yard�m�n ötesinde, bir 
insana var olu�u gere�i yap�lmas� gereken sosyal faaliyetleri de içermektedir. Sivil Toplum Örgütleri kendilerine 
yap�lan ba���lar�n ve desteklerin artmas� için insanlar�n sadece kötü günlerinde de�il, iyi günlerinde de yan�nda 
olmal�; sosyal alanlarda insanlara destek ve faaliyetlerde bulunmal�d�r. Bu ba�lamda psiko-sosyal destek 
faaliyetleri de hay�rseverlik kapsam�nda de�erlendirilebilecek önemli faaliyetler aras�ndad�r. 
 
 TÜRK KIZILAYI 
 “ Hay�rseverlik ”i bir ilke ve kurulu� felsefesi olarak belirlemi� ve benimsemi� olan Türk K�z�lay�, 142 y�ld�r 
insanl�k hizmetinde güzel hizmetler gerçekle�tirmi�; pek çok insana yard�m elini uzatm�� ülkemizin en köklü ve 
güvenilir kurumlar�ndan biridir. Türk K�z�lay� ola�an ve ola�an üstü durumlarda, ihtiyaç sahiplerine yap�lan 
yard�mlarla onlar�n bar�nma ve yiyecek ihtiyaçlar�n� kar��lamakta, ya�am kalitelerini en üst seviyede tutmak için 
çal��maktad�r. 
 Sava�larda yaral� askerlerin ve onlara bakmakla yükümlü görevlilerin sava�an devletlerce tarafs�z 
say�lmas�, ordularda görevli sa�l�k personelinin tan�nmas�n� sa�layacak bir simgenin kabul edilmesini, bu 
simgenin bir bayrak �eklinde göndere çekilmesi halinde o bölgenin tarafs�z say�lmas�n� içeren Cenevre 
Sözle�melerine taraf olan ülkeler kendi ülkelerinde bir K�z�lhaç örgütü kurmay� taahhüt etmi�lerdir.  Osmanl� 
�mparatorlu�u Cenevre Sözle�mesine 5 Temmuz 1865’te taraf olmu� ve 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanl� 
Yaral� ve Hasta Askerlere Yard�m Cemiyeti”ni kurmu�tur.3 Hilal-i Ahmer ad�n� alan kurum, sonras�nda ulu önder 
Atatürk’ün K�z�lay ad�n� vermesiyle çal��malar�n� sürdürmü�tür.       

1965 y�l�nda Uluslar aras� K�z�lay- K�z�lhaç federasyonu hareketin temel ilkelerini 
- �nsanl�k ( insaniyetçilik)     
- Ayr�m Gözetmemek  
- Tarafs�zl�k 
- Ba��ms�zl�k 
- Hay�r Kurumu Niteli�i/Gönüllülük 
- Birlik 
- Evrensellik  
- Olarak belirlemi�tir.4           

                                                 
1 Sivil Toplum Ve Hay�rseverlik Ara�t�rmalar� 2004–2006- Türkiye Üçüncü Sektör Vakf�-sf 33 
2 A.G.E sf 29 
3 Türk K�z�lay� 2010–2015 Stratejik Plan� sf:10 
4 K�z�lay-K�z�lhaç Federasyonu Resmi Web sitesi http://www.ifrc.org/what/values/index.asp?navid=04_0 
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Türk K�z�lay� da bu ilkeler �����nda; �effafl�k, hesap verebilirlik, sorumluluk, adalet ve e�itlik gibi 
yönetim prensipleri ile toplumun güç ve kaynaklar�n� harekete geçirerek olas� bir afet ya da ihtiyaç 
durumunda ulusal ve uluslar aras� alanda faaliyet göstermektedir. 
 
       Türk K�z�lay� ve Hay�rseverlik 

 
Türk K�z�lay� gönüllü bir birliktelikle kurulmu� ve 
gönüllülük esas�yla faaliyet gösteren bir kurulu�tur. 
Türk K�z�lay� devletten her hangi bir maddi destek 
almamakta, tüm faaliyetlerini kendi maddi 
kaynaklar� ve yap�lan ba���larla sa�lamaktad�r. 
Genel Merkez ve �ubelerindeki tüm ba�kan ve 
yönetim-denetim kurulu üyeleri gönüllü olarak 
faaliyet gerçekle�tirmektedir. Bu gönüllü faaliyetler 
Osmanl� döneminden günümüze kadar hay�rsever 
insanlar�n gerek ayni gerekse nakdi ba���lar� ve 
gönüllü hizmetleriyle gerçekle�mi�tir. 

 
 
 Hay�rseverlik kavram� Türk K�z�lay�’n�n di�er üç ilkesi olan; “�nsanl�k”, “Ayr�m Gözetmemek” ve “Hay�r 
Kurumu Niteli�i”yle de ortak paydada yer almaktad�r. Bu üç ilkeyi birbirinden ayr� dü�ünmek olas� de�ildir. 
Zaten hay�rseverlik bir kavram olarak kendi içinde “�nsanl�k” ve “Ayr�m Gözetmemek” ilkelerini de 
bar�nd�rmaktad�r.  
 
 Türk K�z�lay� �zmir �ubesi “Her Gün Dostu” 
 Türk K�z�lay� �zmir �ubesi de 1959 y�l�ndan beri, sahip oldu�u görev bilinci ve ileri görü�lülü�ü ile 
kendi yereli ve uluslar aras� alanda yönetim kurulu, üyeleri, personeli ve gönüllüleriyle insanl�k hizmetinde 
var gücüyle çal��maktad�r. Bu çal��malarda as�l istenen �ey, insanlar�n sadece kara gün dostu de�il; 
insanlar�n iyi gün dostu oldu�umuzu da göstermektedir. Benimsenen bu “Her Gün Dostu” prensibiyle bir Sivil 
Toplum Örgütü’nün daha iyi tan�t�laca��n� ve güven kazanaca��n� dü�ünüyor; hay�rsever insanlar�n daha 
bilinçli yard�m yapacaklar�n� ve hay�rseverlik çal��malar�n�n düzenli hale gelece�ine inan�yoruz.   

K�z�lay �zmir �ubesi bünyesinde hay�rseverlik temelinde yürütülen etkinlikler.5 
 

 Yard�mlar 
 Y�l içinde yap�lan rutin yard�mlar ve özel günlerde gerçekle�tirilen kampanyalar ile muhtaç ki�ilere 
ula��lmaktad�r. 
 Ramazan aylar�nda vatanda�lar�n zekât ve ba���lar� kar��l���nda temin edilen g�da paketleri muhtaç 
vatanda�lar�m�za �ubemiz görevlilerince da��t�lmaktad�r. 
 Kurban bayramlar�nda ise toplanan ba���larla Türk K�z�lay� Genel Merkezi arac�l���yla Et-Bal�k 
Kurumu taraf�ndan kesilen kurbanl�klar olarak 500 gr. konserve kurban kavurmas� �eklinde muhtaç ki�ilere 
da��t�lmaktad�r. Ayr�ca kurban ba���ç�lar�na ayn� konservelerden bir adet verilmektedir.   
 Y�l içinde �ubemize ba�vuran ve ihtiyaç sahibi oldu�u yerinde inceleme ile tespit edilen ki�ilere nakdi 
veya ayni yard�mlar yap�lmaktad�r. 2010 y�l�n�n ilk 10 ay�nda 4.075,00 TL tutar�nda nakdi yard�m ve 
13.017,17 TL tutar�nda ayni yard�m  [ g�da, giysi, ev e�yas�, hasta bezi, tekerlekli sandalye vb. ] yap�lm��t�r. 
 
 Burslar 
 �ubemizde 1985 y�l�ndan bu güne ilkö�retim, lise ve üniversitede ö�renim gören ihtiyaç sahibi ö�renciler 
için kar��l�ks�z burs verilmektedir. 2009–2010 ö�retim y�l�nda 50 ilkö�retim (Ki�i ba�� 40 TL), 63 orta ö�retim (Ki�i 
ba�� 50 TL), 59 yüksek ö�retim (Ki�i ba�� 75 TL) ö�rencisine toplam 59.485,00 TL tutar�nda burs verilmi�tir. 
 
 Çe�me Gençlik ve Sa�l�k Kamp� 
 �zmir Çe�me’de bulunan Sa�l�k ve Gençlik Kamp�’nda Do�u illeri ve �zmir Yat�l� �lkö�retim Bölge 
Okullar�n�n ba�ar�l� ö�rencileri ile �zmir �li Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba�l� yurtlarda 
bar�nd�r�lan çocuk ve gençler yaz aylar� boyunca (Haziran-A�ustos) konuk edilmekte; her y�l ortalama 300 
çocuk kamptan yararlanmaktad�r.  Kamp süresince özellikle çevrede ya�ayan hay�rsever vatanda�lar 
taraf�ndan kampa g�da ihtiyaçlar� için ba���lar yap�lmaktad�r. 

                                                 
5 Türk K�z�lay� �zmir �ubesi 2010 faaliyet raporu       
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 �lkyard�m E�itim Merkezi:  
 �zmir’in ilk �lkyard�m E�itim Merkezi 2003 y�l�n�n Eylül ay�nda �ubemiz taraf�ndan kurulmu�tur. 
Ba�ar�l� olanlara Sa�l�k Bakanl��� onayl� sertifikalar�n yan� s�ra uluslararas� geçerlili�i olan Avrupa �lkyard�m 
Referans Merkezi sertifikalar� da verilmektedir. Merkezin ba�ar� oran� 98,6’d�r. 
 

5–6 Ya� Grubu Çocuklar� �çin Güvenli Davran�� E�itimi Projesi 
 Okul öncesi okuma- yazma bilmeyen anaokulu ö�rencileri için haz�rlanm�� Amerikan K�z�lhaç� ile 
gerçekle�tirilen bu proje �zmir ilinde 16.599 ki�iye ula�m��t�r. Proje kapsam�nda tiyatro oyunu, çocuk �ark�s�, 
e�itim modülü ve içinde zekâ oyunlar�, hikâye kitaplar� ve etkinlik kitaplar�n�n bulundu�u e�itim kiti haz�rlanm��t�r.  
 

Afete Haz�rl�k e�itimleri: &MAG (Mahalle Afet Gönüllüsü): 
 Toplumun afetlere kar�� bilinçlenmesi ve e�itimi için 2000 y�l�ndan itibaren birçok proje yürütülmü� ve 
e�itimlerden 100 bine yak�n ki�i faydalanm��t�r. Ayr�ca baz� ilçe mahallelerinde ya�ayan mahalle sakinlerine de 
afet e�itimleri verilmi�, olas� bir afet için gönüllü afet timleri kurulmu�tur.  
 

“Bir kap s�cak çorba, sevgiyle”: 
 2007 y�l�ndan beri kentin yoksul kesimlerinin ve mültecilerin ya�ad��� Basmane semtinde so�uk k�� 
(Ocak-�ubat) aylar�nda her ak�am bir kap çorba (300ml), yar�m ekmek (150 gr) ve baz� ak�amlar ek olarak helva 
(100 gr) ilavesiyle da��t�lan kumanya her ak�am yakla��k 400 ki�inin içini �s�tmaktad�r. 
 

Afet Engel Tan�maz & Görmedim Duymad�m Çal�yorum: 
 Türk K�z�lay� �zmir �ubesi “Ayr�m Gözetmemek” ve “�nsanl�k” ilkelerinden hareketle engelli 
vatanda�lar�m�z�n “Her Günlerinde” yanlar�nda olan bir projenin ilk aya��n� olu�turmaktad�r. 
 Görme engelli gençlerin 3,5 ayl�k bir sürede haz�rlad�klar� vurmal� çalg� gösterisi ve i�itme engelli 
gençlerin halk oyunlar�, pandomim ve i�aret dili korosuyla ayn� sahneyi payla�arak gerçekle�tirdikleri bir konser 
düzenlenmi�tir. 
 AB Gençlik Programlar� taraf�ndan sa�lanan fon ile Türk K�z�lay� �zmir �ubesi’nin verdi�i Afete Haz�rl�k ve 
Gönüllü Yönetimi e�itimlerini çe�itli sosyal ve kültürel gezilerle de zenginle�tirerek görme engelli bireylere 
aktarmak ve görme engelli ki�ileri de K�z�lay gönüllüsü yapmak için bir proje gerçekle�tirmi�tir. 
 

Güney Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi  
 Bu merkez bölgesel ölçekli bir afet durumunda 17.250 ihtiyaç sahibine hizmet verebilecek kapasitededir. 
Çad�r, battaniye, jeneratör, katalitik soba, mutfak seti, kurtarma malzemelerinin yan� s�ra prefabrik ya�am üniteleri 
de mevcuttur.   
 Tüm gelirlerini ba���lar ve kendi yaratt��� kaynaklarla sa�layan Türk K�z�lay� �zmir �ubesi toplumun 
kaynaklar�n� ve dayan��mas�n� harekete geçirerek etkinlik a��n� geni�letmeyi hedeflemektedir. 
 
 Sonuç: 
 Hay�rsever faaliyetler, yerelde ve ülke çap�nda sosyal adaletin ve toplumsal e�itsizli�in giderilmesi için 
gerekli olan faaliyetlerdir. Globalle�en dünyan�n giderek yaln�zla�an; dayan��ma ve yard�m kavramlar�n� giderek 
unutan günümüz insan� bu çal��malarla bir nebze olsun yard�ma ihtiyac� olan ki�ilerin fark�na varaca��n� tahmin 
ediyoruz. 

Son zamanlarda STK’lara yönelik yap�lan yasal çal��malar kayda de�er olmakla birlikte h�z k�s�tlay�c� 
engeller de olu�turmaktad�r.  
 Türk K�z�lay� yap�lan ba���larla faaliyetlerini ve bu ba�lamda insani hizmetlerini sürdürmektedir. Bu 
faaliyetlerin gerçekle�mesinde Türk K�z�lay�’n�n ve �ubelerinin ana ilkeleri �effafl�k, hesap verebilirlik ve ayr�m 
gözetmemektir. 
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Özet 
Günümüzde i�letmeler, devaml�l�klar�n� sa�lamak için sadece kar elde etmenin yeterli olmad���n�, 
toplumsal deste�in de önem kazand���n� fark etmi�lerdir. Bunun sonucu olarak da i�letmeler zaman 
zaman sosyal giri�im faaliyetleri gerçekle�tirmektedirler. Sosyal giri�imler, sosyal sorunlara yenilikçi 
bak�� aç�s�yla çözüm önerileri getiren ve genellikle kar amac� gütmeyen kurulu�lar olarak ifade 
edilmektedir. 
Bu çal��ma, sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik kavramlar�n� anlamaya ve bu konudaki bilinci 
geli�tirmeye katk� vermeyi amaçlamaktad�r. Çal��mada hay�rsever yat�r�mlar� sosyal giri�ime dönen Dr. 
�brahim Bodur’un bu konudaki çabalar� ve Çanakkale iline sa�lad��� ekonomik, çevresel, kültürel ve 
sosyal katk�lar� üzerinde durulmu�tur. Ayr�ca “�brahim Bodur Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve Sosyal 
Yard�m Vakf�”n�n faaliyetlerine yer verilerek, sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik faaliyetlerinin i�letmeler 
ve toplum aç�s�ndan önemi aç�klanm��t�r. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Giri�imcilik, Hay�rseverlik, Dr. �brahim Bodur, �brahim Bodur Kaleseramik 
E�itim, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� 

 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND PHILANTHROPY: THE EXAMPLE OF DR. IBRAHIM 

BODUR 
Abstract 
Today, companies notice, to ensure the continuity, it is not enough just to achieve profits, whereas 
social support is equally important. As a result of this, from time to time companies carry out social 
enterprise actions. Social enterprises are defined as the organizations which introduce solution 
suggestions to social problems through their innovative visions and generally such institutions are 
nonprofit organization. 
The purpose of this study is to contribute to understand the concepts of social entrepreneurship and 
philanthropy and to improve awareness about these concepts. The study is generally about Dr. �brahim 
Bodur’s philanthropy investments which turn into social entrepreneurship and the economical, 
ecological, cultural and social contributions of these efforts to Canakkale. Moreover, with reference to 
the actions of  �brahim Bodur Kaleseramik Education, Health and Social Assistance Foundation, the 
importance of social  entrepreneurship  and philanthropy for companies and society is explained briefly. 
Keywords: Social Entrepreneurship, Philanthropy, Dr. �brahim Bodur, �brahim Bodur Kaleseramik 
Education, Health and Social Assistance Foundation 
 
Giri� 
Tüm bireylerin ve yönetimlerin, içinde ya�ad�klar� toplumun ya�am kalitesini iyile�tirmek için, kendi 

çal��anlar� ve onlar�n aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, 
çevresel, kültürel ve sosyal geli�meye destek verme sorumlulu�u bulunmaktad�r. Bireylerin ve kurumlar�n 
içinde bulunduklar� topluma kar�� üstlendikleri bu sorumluluk, kal�c� de�er ve fayda üreten, sürdürülebilir 
giri�imlerle desteklendi�inde, toplumsal refah�n sa�lanmas�nda etkili olmaktad�r. 

Günümüzde hem toplumlar hem de toplumun içinde bar�nd�rd��� bireyler; sa�l�k, yoksulluk, i�sizlik, 
e�itim, çevre sorunlar�, küresel �s�nma gibi birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalmaktad�r. Devlet ve 
özel kesimin çal��malar�n�n toplumsal sorunlar�n çözümünde yetersiz kalmas� üçüncü sektör olarak 
adland�r�lan yeni bir olgunun “Sivil Toplum Kurulu�lar�”n�n do�mas�na neden olmaktad�r. Bu kurulu�lar 
toplumsal sorunlar�n çözümünde ve bunun sonucu olarak toplumsal refah�n artmas�nda çok önemli bir yere 
sahiptirler. Bu kurulu�lar�n faaliyetleri sosyal giri�imcilik olarak adland�r�lmaktad�r. Bir sivil toplum kurulu�u 
olan  “�brahim Bodur Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf�” da faaliyetlerini, sosyal giri�imcilik 
çerçevesinde ve hay�rsever giri�imci �brahim Bodur’un toplumsal refah� art�rmaya yönelik önemli katk�lar� ile 
birlikte gerçekle�tirmektedir.  

Giri�imcili�in yaln�zca ticari alanla s�n�rland�r�ld���, toplumun sosyal sorunlar�na çözüm arayanlara ise 
hayalci gözüyle bak�ld��� bir dönemde sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik faaliyetleri toplumlar�n kalk�nmas�nda 
önemli rol oynamaktad�r. 
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Çal��mada öncelikle konuya aç�kl�k getirmesi aç�s�ndan giri�imci, giri�imcilik, sosyal giri�imcilik 
kavramlar� aç�klanm��; ard�ndan sosyal giri�imcinin özellikleri üzerinde durulmu� ve son olarak, sosyal 
giri�imcili�in hay�rseverlikle ili�kisi aç�klanarak �brahim Bodur’un bu konudaki çabalar�na ve �brahim Bodur 
Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf�”n�n faaliyetlerine yer verilerek, sosyal giri�imcilik ve 
hay�rseverlik faaliyetlerinin i�letmeler ve toplum aç�s�ndan önemine vurgu yap�lm��t�r. 

 
Giri�imci, Giri�imcilik ve Sosyal Giri�imcilik  
19.yüzy�l�n sonu ve 20. yüzy�l�n ba�lar�nda; giri�imci kavram�, yönetici kavram�ndan ayr�lmam�� ve 

ekonomik aç�dan tan�mlanm��t�r. Giri�imci, ki�isel kazançlar� için bir giri�imi organize eden ve i�leten ki�idir 
(Yurtseven, 2007: 58). Giri�imcili�e ili�kin yayg�nl�kla yap�lan bir tan�m da �öyledir: “Belirli i�letmecilik 
faaliyetlerini realize etmek amac�yla sahip oldu�u finansal kaynaklar� riske eden ve kar amac� güden ki�ilere” 
giri�imci denir (Akdemir, 2009: 25). Giri�imci, öz bir ifadeyle i�letmeyi kuran, yönlendiren, gelece�e ili�kin 
planlar� yapan ve yürüten ki�i olarak da tan�mlanabilir (Tekin, 2004: 3). 

Giri�imci olman�n dört temel güdüsü bulunmaktad�r (Segal, vd., 2005: 42-57). Bunlar, kar elde etmek, 
kendinin patronu olmak, ki�isel tatmin elde etmek ve tercih edilen ya�am biçimini kurmakt�r. 

Günün ko�ullar�na uygun bir giri�imci tan�m� ise �öyle yap�labilir (Akdemir, 2009: 30): "Bilgiyi temel 
alarak, genel e�ilimlere ve kendisine uygun bir alan� seçerek ve/veya bilgisini giri�imcili�e konu ederek, 
herhangi bir finansman yöntemi kullan�p (öz kaynaklar�yla, tasarrufuyla, krediyle, borçla veya paras�z) dünyal� 
tüm insanlar�n yarar� için mal ve hizmet üretmek amac�yla i�letme aç�p ekonomik gereksinimini, ekonomik 
zenginli�ini, ba��ms�zl���n�, sosyal prestijini, kendini kabul ettirmeyi ve kendisini a�may�, açt��� i�letmesinde 
sürdüren, sürdürme arzusunda ve çabas�nda olan herkes" giri�imcidir. 

��letme ve iktisat literatüründe çok eskilerden beri kullan�lan giri�imcilik kavram� ise Frans�z iktisatç� 
J.B.Say’dan itibaren dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmü�tür. Böylece Klasik üretim faktörleri 
olan emek, sermaye ve tabiat faktörlerine giri�imcilik de dâhil edilmi�tir. Konu J.Von Schumpeter’in “dinamik 
giri�imci” kavram�yla daha büyük bir önem kazanm��t�r ve yeni tedarik kaynaklar�, yeni sat�� piyasalar�, yeni 
ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon �ekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile ikame eden, k�saca sürekli bir 
inovasyon süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni yollar� ve yöntemleri devreye sokarak ya�ayan 
dinamik giri�imciler ekonomik büyümenin en önemli aktörü olarak ortaya konmaktad�r (Akmut vd., 2003: 430). 

Giri�imcilik kelimesi ilk kez Frans�zca olarak "i�i yapan" anlam�na gelen "entreprendre" olarak 
kullan�lm��t�r. Bu tan�m, zaman içinde farkl�la�arak, 20. Yüzy�lda daha çok "yenilik yapabilme, f�rsatlar� 
de�erlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme" anlam�nda kullan�lm��t�r. Giri�imcilikten söz 
edebilmek için, giri�ime konu olan ürün veya hizmetin pazarlanabilir olmas�, yani ticari anlamda de�erli bir 
ürün ortaya ç�kar�lmas� ve bu ürünün pazarda benzerinin olmamas� veya benzerlerinden ay�rt edici bir 
özelli�inin olmas� gerekmektedir (Akp�nar, 2009: 14). 

Giri�imcilik kavram�;  bir i� fikrine sahip olarak pazardaki f�rsatlar� de�erlendirerek mal ve hizmet 
üretmek amac�yla sermaye, do�al kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilerek i�letmesiyle ilgili 
faaliyetler olarak da tan�mlanabilir (Tekin, 2004: 4). 

Son y�llarda önemli konular�n ba��nda gelen giri�imcilik, yeni i� alanlar�n�n olu�turulmas�na ve 
istihdam sorunlar�n�n çözümüne önemli katk�lar sa�lamaktad�r. Bir ülke ekonomik sistemi içerisinde 
giri�imciler, bulu� yaparlar, yeni i�ler kurarlar ve ekonomik büyümeye yard�mc� olurlar. Giri�imciler basit birer 
büfeci, gazete sat�c�s�, manav, tamirci olabilece�i gibi perakendeci büyük marketleri i�letenler, fabrikatörler, ve 
holding kurucular� vb. de olabilirler. Giri�imciler bir ülkede büyüyen üretken bir ekonominin gere�i olarak risk 
üstlenebilen i�letmecili�in itici güçleri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde her y�l birçok ki�i giri�imci olarak 
yeni i�ler kurarak, iktisadi geli�menin ve kalk�nman�n dinami�i olmakta ve ayn� zamanda sosyal refaha da 
katk�da bulunmaktad�r. 

Giri�imcili�in günümüzde önem kazanm�� bir boyutu olan, sosyal giri�imcilik kavram� ise, 1980’de Bill 
Drayton’un kurdu�u ve dünya çap�ndaki sosyal yenilikçilere fon sa�layan Ashoka adl� kurulu�la ortaya 
ç�km��t�r. Bu kurulu� küresel olarak Sosyal Giri�imcilik alan�nda çal��an ilk ve en önemli kurulu�tur (Dees, 
2007: 24).  Ashoka, pozitif sosyal dönü�ümü gerçekle�tirebilmek için sürdürülebilir ve uygulanabilir yenilikçi 
projelerini hayata geçiren sosyal giri�imcilere yat�r�m yapmaktad�r ve sosyal giri�imcilik alan�nda 60 ülkede 
2000 üyeyi desteklemektedir (http://turkey.ashoka.org/facts, Eri�im Tarihi: 10.08.2010). 

Sosyal giri�imcilik kavram� son y�llarda özel, kamu ve kâr amaçs�z sektörlerde h�zl� bir �ekilde ortaya 
ç�kmaktad�r ve sosyal giri�imcilere olan ilgi sürekli büyümektedir. Sosyal giri�imcilik yeni bir kavramm�� gibi 
görülebilir ancak sosyal giri�imcili�in temelinde yatan mant�k oldukça eskidir. Toplum her zaman sosyal 
giri�imcilere sahip olmu�tur (Özdevecio�lu ve Cingöz, 2009: 84). 

Sosyal giri�imcilik temel olarak sosyal alanda yenilik yaratarak uzun soluklu projeler gerçekle�tirmeyi 
ifade etmektedir (Sar�kaya ve Yüce, 2009:31). Sosyal giri�imcilik kavram� farkl� ara�t�rmac�lar ve farkl� ki�iler 
taraf�ndan farkl� �ekillerde ele al�nm��t�r. Bir grup ara�t�rmac� sosyal giri�imcili�i; alternatif finansman 
stratejileri ara�t�rmak ya da sosyal de�er yaratmak için proje/plan yönetiminde, kâr amac� gütmeyen bir giri�im 
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türü olarak görmü�lerdir. �kinci bir grup ara�t�rmac� ise sosyal giri�imcili�i; sektörler aras� i�birli�i ile me�gul 
olan/ilgilenen ticari i�letmelerin sosyal sorumluluk uygulamalar� olarak ele alm��t�r. Üçüncü bir grup 
ara�t�rmac�ya göre ise, sosyal giri�imcilik sosyal de�i�imin desteklenmesi ve sosyal problemlerin 
azalt�lmas�d�r (Mair ve Marti, 2006: 36).  

Yani sosyal giri�imcilik; kâr amac� gütmeyen i�letmelerin finansman sa�lamak veya sosyal fayda 
yaratmak için gerçekle�tirdi�i bir tak�m faaliyetler olarak görülebilece�i gibi kâr amac� güden i�letmelerin 
sosyal sorumluluk uygulamalar� ve toplumun sosyal problemlerinin çözüme ula�t�r�lmaya çal���lmas� olarak da 
ele al�nabilir. 

 
Sosyal Giri�imci ve Sosyal Giri�imcinin Özellikleri 
Sorun çözme, fikirleri projeye dönü�türüp uygulama arac�l���yla ki�ileri giri�imcili�e yönlendiren alanlar 

yarat�p, topluca fayda yaratan ki�iler sosyal giri�imciler olarak tan�mlanabilir. Ki�ilere de�il de topluma ve 
ülkeye yararl� proje üretip gerçekle�tirenler de sosyal giri�imcidir (Akdemir, 2009: 27). 

Sivil toplumun ve sosyal sermayenin güçlenebilmesi, alan�nda toplumun sosyal sorunlar�na çözüm 
arayan sosyal giri�imcilerin ço�almas�yla mümkün olabilir. Sosyal giri�imci, ya�ad��� toplumda ortaya ç�kan 
toplumsal sorunlar� fark ederek, bunlardan rahats�z olup sessiz kal�p kabullenmek yerine, sorunlar�n 
giderilebilmesi için yarat�c� ve cesur bir yakla��mla, sorunlar�n üzerine giden; mücadeleci, duyarl�, gerçekçi 
tav�rlar� ile fark yaratan ve toplumun güvenini kazanan ki�idir. Sosyal giri�imci, toplumda ya�anan bir sorun 
oldu�unda, bunun giderilmesi için gerekli çözümleri üretmeye giri�en ki�idir. Di�er bir ifadeyle, sosyal giri�imci 
toplumdaki sorunlar� belirledikten sonra, yeni at�l�m ve giri�imlerle, gerekirse sistemi de�i�tirerek sorunun 
ortadan kalkmas�n� sa�lamaya öncülük eden ki�idir. Sosyal giri�imciler yaln�zca ele�tirmekle kalmazlar 
de�i�imin önünü açabilmek için giri�imde bulunurlar.  Sosyal giri�imci, tüm sistem dönü�ene dek y�lmadan 
çal��may� sürdürebilecek vizyon ve kararl�l��a sahip ki�idir (Betil, 2010: 24). 

Sosyal giri�imciler, sosyal sorunlar�n çözümünde öncü rol üstlenerek devlet veya özel sektöre 
b�rakmaks�z�n sorunun nereden kaynakland���n� bulur ve sistemi etkileyerek sorunu çözerler. Çözüm yollar�n� 
geni� kitlelerle payla�an sosyal giri�imciler, tüm toplumu yeni ad�mlar atmas� için ikna ederler (Çelik, 2009: 
98). Bir sosyal giri�imci, toplumun karma��k sorunlar�na çözümler üretir. Çözüm üretirken de daima olaylara 
olumlu yakla��r. Ele�tirdi�i her �eyin bir gün bir �ekilde çözülebilece�ine inan�r.  

Giri�imci ile sosyal giri�imci kavramlar�n� kar��la�t�rd���m�zda; giri�imci, genel anlamda, üretim için 
gerekli kaynaklar� bir araya getiren ki�idir. Giri�imcilik de, giri�imcilerin risk alma, f�rsatlar� kovalama, hayata 
geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin bütünüdür. Bu yüzdendir ki hem �irket kurma süreci hem de yenilikler 
yapma süreci giri�imcilik kapsam�ndad�r. Sosyal giri�imci ise, t�pk� özel sektör giri�imcilerinde oldu�u gibi risk 
alarak sosyal  alanda yenilik yapan ki�idir ve f�rsat yarat�p, risk alarak fikrini gerçekle�tirmeye çal���r. Hedefi, 
sosyal sorunlar�n toplumla uyu�an, yeni, özgün yollarla çözümlenmesidir. Çünkü ticari giri�imci ba�ar�l� 
olamad���nda kendisi ve yak�n çevresi zarar görür, ama sosyal giri�imci yanl�� yapt���nda toplum zarar 
görebilir (Denizalp, 2007: 7). 

Ticari giri�imci ile sosyal giri�imci aras�ndaki benzerliklere ve farkl�l�klara ili�kin bir ba�ka 
de�erlendirmeyi,  “piyasa ba�ar�s�zl���, misyon, kaynaklar�n kullan�m� ve performans�n ölçülmesi” �eklinde dört 
ölçüte göre yapmak mümkündür (Sar�kaya, 2010 (a): 91-92): 

- Piyasa Ba�ar�s�zl���: Bireylerin toplumsal ihtiyaçlar�n�n ticari giri�imcilerce yeterince 
kar��lanamamas�, sosyal giri�imcilerin durumu f�rsata dönü�türerek toplumsal sorunlar�n çözümü noktas�nda 
önemli bir görev üstlenmesine yol açabilmektedir.  

- Misyon: Elde edilecek ya da sa�lanacak kazanç konusunda ticari giri�imciler ile sosyal giri�imciler 
aras�ndaki fark sosyal kazançta kendini göstermektedir. Sosyal giri�imler, sosyal kazanc� sa�lamaya yönelik 
çal���rken, ticari giri�imciler ise, daha çok i�letme kazanc�n� ön planda tutmaktad�r. 

- Kaynaklar�n Kullan�m�: Kazançlar�n� yeni kaynaklara dönü�türen ticari giri�imciler, bunlar� 
payda�lar�na da��t�rken; sosyal giri�imciler ise yeni kaynaklar�n� toplumun yarar�na kullanmaktad�r. Bu durum, 
kazanc�n artmas�yla daha fazla sosyal hizmete dönü�ebilmektedir. 

- Performans�n Ölçülmesi: Çok say�da ve çe�itli payda�lar�n bulunmas�, ölçüm konusunda yeterince 
yal�n ölçütlerin olmay��� (finansal, kalite vb. ölçütler), zaman sorunu vb. sorunlar sosyal giri�imcilikte 
performans ölçümünün ticari giri�imcili�e göre daha zorlu olmas�na yol açabilmektedir.              

Sosyal giri�imciler sürdürülebilir sosyal dönü�ümlerin öncüleridir. Bu nedenle sosyal sorunlara yarat�c� 
ve yenilikçi çözümler getirerek, buradan elde ettikleri gelirleri yine sosyal düzenlemeler yapmak için kullan�rlar 
(Alvord ve di�, 2004:262). Bununla birlikte, sosyal giri�imciler yeni sistem, kültür ve programlar�n öncüsü ve 
örgütsel yarat�c�l�k ve dönü�ümcülük gibi çok yönlü rollere sahiptir. Sosyal giri�imciler, stratejik planlama 
yapar, politik karar al�r, insanlar� istihdam eder ve onlara mentorlük yaparlar. Ayn� zamanda örgüt üzerindeki 
d��sal etkilerden dolay� bireysel ve örgütsel çat��malarla kar��la��r ve bunlara yönelik çözüm aray��lar�na 
girerler (Sar�kaya, 2010 (b): 38). 
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Sosyal giri�imciler sosyal sektörlerdeki de�i�im ajanlar�d�r ve �u özelliklere sahiptir (Sar�kaya, 2010 
(b): 38): Sosyal de�er yaratma ve sürdürme vizyonuna sahip olma, söz konusu misyona hizmet edecek yeni 
f�rsatlar� görme ve kararl�l�kla takip etme, sürekli yenilik, uyum ve ö�renme süreciyle me�gul olma, eldeki 
mevcut kaynaklarla s�n�rl� kalmadan faaliyet gösterme, hizmet verilen payda�lara ve yarat�lan sonuçlara 
yönelik daha büyük bir sorumluluk duygusuna sahip olma, erdemli bir davran�� sergileyerek rakiplerinden 
daha iyi sosyal de�er yaratmaya çal��ma, amaçlar� ve faaliyetleri aras�nda dengeli ve tutarl� bir davran�� 
sergileme, mü�teri için daha iyi sosyal de�er yaratmaya yönelik f�rsatlar ke�fedip de�erlendirme, yenilikçi, 
yarat�c�, proaktif ve risk alma e�iliminde olma. 

 
Sosyal Giri�imcilik ve Hay�rseverlik: Dr. �brahim Bodur Örne�i 
Sosyal giri�imciler toplumun en önemli sorunlar�na yenilikçi çözüm yollar� bulan bireylerdir. Sosyal 

sorunlarla mücadelede ve geni� ölçekte de�i�imi sa�layan yeni fikirler geli�tirmekte h�rsl� ve kararl�d�rlar. 
Sosyal giri�imciler, sosyal sorunlar�n çözümünü devlete veya i� dünyas�na b�rakmaktansa, sorunun nereden 
kaynakland���n� bulur ve sistemi de�i�tirerek sorunu çözerler. Çözüm yollar�n� geni� kitlelerle payla��rlar ve 
tüm toplumu yeni ad�mlar atmas� için ikna ederler. Sosyal giri�imciler, kendilerini bulunduklar� alanda sosyal 
dönü�ümün gerçekle�mesine adarlar. Vizyon sahibi ve gerçekçidirler. Hayallerinin ve yeni fikirlerinin 
uygulanabilir olmas� onlar için her�eyin üzerindedir (http://turkey.ashoka.org/social_entrepreneur, Eri�im 
Tarihi: 10.08.2010). 

Kar elde etme, i�letmenin varl���n�n devaml�l���n� sa�lama, pazar pay�n� koruma vb. temel 
i�letmecilik faaliyetlerinin yan� s�ra toplumun beklentilerinin de �ekillenmesinde etkili oldu�u bir tak�m 
(ekonomi d���) faaliyetlerde bulunulmas� mümkündür. E�itsel, sanatsal, sportif vb. faaliyetler buna örnek 
gösterilebilir. Burada as�l amac�n sadece kendi maddi ç�karlar� için çal��an bir kurulu� olman�n ötesinde 
içinde bulunulan toplumun ekonomi d��� istek ve beklentilerine de yan�t verebilen ve sosyal fayda yaratabilen 
bir i�letme imaj�n� ortaya koymakt�r. Bu imaj�n ortaya koyulmas�nda ise, hay�rseverlik olarak 
nitelendirilebilecek çal��malardan söz edilebilir.   

Hay�rseverlik kavram�n�, “Independent Sector”den aktar�ld���na göre, genel olarak, sosyal-ekonomik 
vb. birçok alanda imkans�zl�klar içinde bulunan bireylere ya da toplumun geneline yönelik yap�lan ve bu 
kesimlere eksikliklerini hissettikleri konularda f�rsatlar sunan, kar amac� ta��mayan çal��malard�r �eklinde 
tan�mlanabilir (Bikmen ve Meydano�lu, 2006:23).  

��letmelerin sorumluluk bilincine sahip olmalar�, hay�rseverlik faaliyetlerinde önem ta��maktad�r. 
Çünkü, içinde bulundu�u toplumun sorunlar�na, ihtiyaçlar�na, isteklerine ya da beklentilerine duyars�z bir 
i�letmenin, çevresiyle yeterli etkile�im halinde olmamas� nedeniyle faaliyetlerinde ba�ar�y� elde etmesi 
mümkün olmayacakt�r. �u noktaya dikkat etmek gerekmektedir; hay�rseverli�in gerektirdi�i sorumluluk bilinci 
kurumsal i�letmelerin sahip oldu�u sorumluluk bilincinden farkl�d�r. Kurumsal i�letmelerde toplumun 
faydas�na yönelik kar amac� ta��mayan çal��malar stratejik anlamda ve planlar çerçevesinde yap�lmaktad�r. 
Buna göre, hay�rseverli�in i�letmelerin kurumsalla�ma düzeyine göre farkl� �ekillerde uyguland���ndan söz 
edilebilir (Çoban, vd., http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma15.pdf, Eri�im Tarihi: 06.06.2010).  

Hay�rseverli�in, toplumun ihtiyaçlar�n� kar��lamas�yla birlikte, sosyal yap�y� �ekillendiren bir unsur 
oldu�undan da söz edilmektedir. Ancak, geçmi�in sosyal ihtiyaçlar� ile günümüzün sosyal ihtiyaçlar�n�n 
zamanla birbirinden farkl�l�k göstermesi ve içinde bulunulan çevrenin de�i�kenli�i nedeniyle hay�rseverlik 
faaliyetlerinin zamanla farkl�la�abilece�i ifade edilmektedir. Örne�in; insanlar�n faydas�na yönelik binalar 
yapman�n yan� s�ra toplumun yeniden yap�land�r�lmas�nda da hay�rsever faaliyetlerin de etkili olaca�� 
belirtilmektedir (Gerzon,1995:188).  

Bu ba�lamda çal��mada yap�lan tan�mlar göstermektir ki, sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik 
kavramlar� birbiriyle yak�ndan ili�kilidir. E�itim, sa�l�k, spor vb. sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik 
faaliyetlerinde bulunulmas� i�letmeler aç�s�ndan sosyal fayda yaratan bir i�letme imaj� ile i�letmeye de�er 
katarken, ayn� zamanda sosyal giri�imcilerin ve i�letmenin bu faaliyetleri sonucunda birçok sorunun 
çözümüne de katk�da bulunmaktad�r.  

 
 �brahim Bodur ve Kale Grubu Faaliyetleri 
Sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik faaliyetlerinin Çanakkale ili için önemli örnekleri denince akla ilk 

gelen örneklerden biri hay�rsever giri�imci �brahim Bodur ve “�brahim Bodur Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve 
Sosyal Yard�m Vakf�”d�r.  

�brahim Bodur, i�letmecilik alan�nda ö�renim görmü� ve bu konudaki teorik bilgilerini iplik 
fabrikas�nda uygulama imkan� bulmu� bir giri�imci olarak ilk giri�imini 1952 y�l�nda gerçekle�tirmi�tir. 
Giri�imcili�i felsefi anlamda ele alan ve çok say�da çal��mas� bulunan �brahim Bodur, ba�ta Çanakkale il 
s�n�rlar� içinde olmak üzere, bir çok giri�imin öncülü�ünü yapm��t�r. Bunlar�n yan� s�ra hay�rsever ki�ili�i ile de 
öne ç�kan �brahim Bodur, ticari i�birli�ine yönelik birçok ulusal ve uluslar aras� kurulu�ta görev alm��t�r 
(http://www.can.gov.tr/v2/canakkaleseramik.php, Eri�im Tarihi:12.08.2010). 
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1962 y�l�nda sanayi ürünleri ihracat�na ba�layan ,Türk Sanayii'nin ve ürünlerinin yurt içinde oldu�u 
kadar yurt d���nda da tan�t�lmas� ve geli�mesi için uluslar aras� s�nai ve ticari i�birli�inin sa�lanmas�na büyük 
önem veren ve Çanakkale'yi ekonomik gücüyle dünyaya tan�t�p bu yolda önemli gayretler sarfederek 
ba�ar�lar kazanan Bodur; 1985’de Çekoslovakya Devlet Ni�an�’n�n verilmesinin ard�ndan ayn� y�l "Cavaliari di 
Lavora" �talyan Devlet Ni�an� verilmi�tir. 1997 y�l�nda ise "T.C. Devleti Üstün Hizmet" Ni�an� ile 
onurland�r�lm��t�r. 

Elli y�l� a�an meslek hayat� boyunca, önemli ticari ve ekonomik faaliyetlerinin yan�nda sosyal 
hizmetlere de büyük önem veren Bodur, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet göstererek birçok vak�f�n 
kurulmas�na hizmet etmi�, sa�l�k ve e�itim alanlar�nda da önemli yard�mlar ve yat�r�mlar yapm��t�r. Ülkemize; 
mütevaz� ki�ili�i, milli ve manevi de�erlere ba�l�l��� ile her alanda önemli hizmetleri ve katk�lar� olan �brahim 
Bodur'a; 1994’de Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1997’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve 1999’da 
da �stanbul Bo�az�çi Üniversitesi taraf�ndan fahri doktora unvan� verilmi�tir (http://www.kale.com.tr/tr-
tr/Content.aspx?CtID=198, Eri�im Tarihi:15.08.2010). 

Ba�lang�c� Çanakkale ili olan ve ilerleyen y�llarla birlikte daha da geni�leyen bir kalk�nma hareketini 
ba�latan �brahim Bodur’un, “milli kaynak” felsefesine dayal� olarak temellerini att��� Kale Grubu, mevcut i� 
sahalar�n�n geni�letilmesi ve yeni i� sahalar�n�n aç�lmas� yoluyla sosyal ya�amdaki önemli sorunlardan biri 
olan i�sizli�in çözümüne de olumlu katk�larda bulunmu�tur. Bununla birlikte, üretim faaliyetleriyle de 
yetinmeyen Kale Grubu, sosyal sorumluluk bilinciyle e�itim, bilim, sanat, spor vb. birçok alanda sosyal 
giri�imcilik uygulamalar� yapm�� ve hay�rseverlik faaliyetleriyle öncü olmu�tur.   

Amaçlar�ndan biri, sosyal ya�amda kaliteyi art�rmak olan Kale Grubu, sivil toplum kurulu�lar�n�n 
kurulmas�nda ve faaliyetlerinin devaml�l���nda da önemli katk�larda bulunmu�tur. TÜS�AD, DE�K, �KV, �SO 
gibi kurulu�lar�n kurulmas�nda öncülük eden Kale Grubu, sosyo-kültürel-iktisadi ya�am�n geli�mesi için bölge 
halk�na yönelik olarak e�itim çal��malar�n� gerçekle�tirmi�tir. Ayr�ca, günlük ya�am�n devaml�l���nda önemli 
yeri olan Çanakkale-�zmir Karayolu Üst Geçidi (Ezine), Bal�kesir-Edremit Karayolu Üst Geçidi (Bal�kesir), 
Çan Jandarma Karakol Binas�, Çan �brahim Bodur Hat�ra Orman� gibi hay�rsever çal��malarla bölge halk�na 
çe�itli hizmetlerde bulunulmu�tur. Bunlarla birlikte, çevre duyarl�l���n�n bir örne�i olarak, �brahim Bodur-Her 
�ehide Bir Fidan Orman� 1992 y�l�nda yanan Gelibolu ormanlar�nda, bu topraklarda yatan �ehitlerin aziz 
an�s�na 253 bin fidan dikilmi�tir, Atatürk Çe�mesi ve Çevre Düzenlemesi, Çanakkale Kent Meydan� 
Düzenlemesi yap�lm��t�r 

�brahim Bodur’un "Bir ülkeyi gelece�e ta��yacak en önemli hizmetin e�itim" anlay���ndan hareketle 
çe�itli e�itim kurumlar�na labaratuar, kütüphane, modernizasyon gibi konularda yard�mlarda bulunulmu�, 
Çanakkale �brahim Bodur Lisesi, Zeynep Bodur Okyay E�itim Uygulama Okulu ve �� E�itim Merkezi gibi 
e�itim kurumlar� kurulmu�tur. Ö�rencilere e�itim burslar� verilmesi yoluyla da halka e�itim deste�i verilerek 
hay�rseverlik faaliyetlerinde bulunulmaktad�r. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i Genç Giri�imciler Kurulu'na 
üye iki üniversiteden biri olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne de üniversitenin kurulu�undan itibaren 
�brahim Bodur taraf�ndan çok de�erli katk�larda bulunmu�tur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 
hay�rsever giri�imci �brahim Bodur’un ad�n�n verildi�i bir Giri�imcilik Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi 
kurmu�tur. Üniversite bu kurulan Dr. �brahim Bodur Giri�imcilik Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi'nde 
yürüttükleri çal��malarla ö�rencilere giri�imcili�i alternatif kariyer hedefi olarak göstermektedir. 

�brahim Bodur önderli�indeki Kale Grubunun hay�rseverlik konusundaki faaliyetleri e�itimle s�n�rl� 
de�ildir. “Önce insan” ilkesini benimseyen Kale Grubu, toplumun sa�l�k konusundaki gereksinimlerine destek 
vermek amac�yla  �stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal� Tefri�i ve Hemodiyaliz Ünitesine 
Diyaliz Makinesi Yard�m�, �stanbul Üniversitesi, Çapa Gö�üs Hastal�klar� Hastanesi Ana Bilim Dal�'n�n Ek 
Pavyonlar�n�n Tanzimi ile �n�as�, Gö�üs Hastal�klar� Bölümü Yeni Dershane �n�as�, �stanbul Üniversitesi T�p 
Fakültesi Dr. H. �brahim Bodur Konferans Salonu, �stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi �ç Hastal�klar� Bölümü 
Laboratuar� ve �stanbul Üniversitesi T�p Fakültesi Cerrahpa�a Transplantasyon Bölümüne katk�da bulunmak 
gibi çal��malar gerçekle�tirmi�tir.   

�stihdam, e�itim ve sa�l�k gibi toplumun önemsedi�i, tarihi konularda ve spor alan�nda da 
faaliyetlerde bulunan Kale Grubu, Topkap� Saray� Revan Kö�kü Restorasyonu, Fatih ve Kanuni Sultan 
Süleyman Türbeleri Onar�m Bak�m ve Restorasyonu ile Çevre Düzenlemesi çal��malar�n� yürütmü�tür ve 
çe�itli spor tesisleri kurarak hem grup bünyesinde çal��anlar�n hem de çevre halk�n�n yararlanmas� için 
futbol, tenis, basketbol ve birçok bran�ta tak�mlar kurarak toplumun ve çal��anlar�n�n sosyalle�me ve spor 
yapma ihtiyaçlar�n�n giderilmesine katk�da bulunmaktad�r. Seramik bayram� kutlamalar� s�ras�nda 
düzenlenen “halk ko�usu”, her ya�tan bireyin yer ald��� spor kar��la�malar�n�n düzenlenmesi ve çe�itli 
ödüllerin verilmesi grubun bu konudaki duyarl�l���n� göstermektedir. Bununla birlikte maddi ve manevi 
anlamda  sporculara destek vermek ad�na sponsorluklarda devam ettirilmektedir. Örnek olarak Kalekim’in 4 
y�ld�r Sar�yer Spor Kulübü'ne ana sponsorluk yapmas� gösterilebilir (http://www.kale.com.tr/tr-TR/Corporate 
.aspx?CtID=128, Eri�im Tarihi:11.08.2010).  
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Dr. �brahim Bodur Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� 
Kale Grubunun ve Kurucusu �brahim Bodur’un topluma özellikle e�itim, sa�l�k ve sosyal alanlarda yapt��� 

katk�lar� sistematik hale getirmek üzere 27 Temmuz 1991 tarihinde Kaleseramik E�itim Vakf�’n� kurmu�tur. Vak�f, 
2001 y�l�nda amac� ve kapsam� geni�letilerek Dr. �brahim Bodur Kaleseramik E�itim, Sa�l�k ve Sosyal Yard�m 
Vakf� ad�n� alm��t�r. Dr. �brahim Bodur Kaleseramik E�itim Vakf�’n�n faaliyetlerinin a�a��daki oldu�u ifade 
edilmektedir (http://www.kale.com.tr/tr-TR/Corporate.aspx?CtID=129, Eri�im Tarihi:11.08.2010): 

 
� �n�aat sektörüne nitelikli eleman yeti�tirmek ve i�siz gençlere meslek edindirmek amac�yla yurt genelinde 

Seramik Yer ve Duvar Karosu Kaplamac�l��� alan�nda Meslek Edindirme ve Geli�tirme Uyum Kurslar� 
aç�lmaktad�r. 

� Bugüne kadar Kale Grubu ve Bodur Ailesi taraf�ndan verilmekte olan e�itim burslar�n�n bir sivil toplum 
kurulu�u çat�s� alt�nda organize edilmesi kararla�t�r�lm��, 2001 y�l� itibari ile burs faaliyetleri Dr. �brahim 
Bodur Kaleseramik E�itim Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� taraf�ndan yürütülmeye ba�lanm��t�r. Vak�f 
ihtiyaç sahibi ve ba�ar�l� olan yakla��k 350 lisans ö�rencisine ayl�k burs vermektedir. 

� Vak�f, 2004-2005 y�l�nda; T.C. hükümeti ve Avrupa Komisyonunun i�birli�i ile ba�lat�lan, Türkiye �� 
Kurumu taraf�ndan yönetilen, aktif i�gücü programlar� projesi kapsam�nda gerçekle�tirilen yeni f�rsatlar 
projesine kat�larak; Adana, Bal�kesir ve Trabzon il s�n�rlar� içindeki, istihdam için gerekli niteliklere sahip 
olmayan i�sizleri, kad�nlar�, vas�fs�z gençleri ve buna benzer gruplar� 3308 say�l� Mesleki ve Teknik E�itim 
Kanunu çerçevesinde, mesleki e�itim yoluyla in�aat sektöründe istihdam aç��� olan seramik yer ve duvar 
karosu kaplamac�l��� alan�nda, kalifiye, bilgili ve becerili i� gücü haline dönü�türmü� ve istihdamlar�n� 
kolayla�t�rm��t�r. 

� Vakf�n sa�l�k alan�nda hastane, klinik, sa�l�k oca�� yap�mlar�na, özürlü ve yard�ma muhtaç ki�ilere olan 
yard�mlar� da artarak sürmektedir. Bu anlamda Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki proje gerçekle�tiren Vak�f, 
2004 y�l�nda Sevim Bodur Çan Sa�l�k Meslek Lisesini, 2005 y�l�nda ise Zeynep Bodur Okyay Zihinsel 
Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezini hizmete açm��t�r. Ayr�ca; Türkiye genelinde okul, hastane, 
askeriye ve kamu kurulu�lar�na belli bir kontenjan dahilinde ürünlerinden ayn� yard�mlar yap�lmaktad�r. 
Avrupa Birli�i'ne girme sürecinde olan ülkemizde; in�aat i� kollar�nda ve di�er sektörlerde belgesiz, yani 

mesleki e�itim almam�� hiç kimsenin çal��t�r�lmayaca�� kaç�n�lmaz bir gerçektir. Bu do�rultuda Dr. �brahim Bodur 
Kaleseramik E�itim Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf�'n�n mesleki e�itim hedefleri �u �ekilde özetlenmektedir 
(http://www.ksvvakfi.org/meslekedindirme.htm, Eri�im Tarihi: 12.08.2010): 

� Küresel rekabet ortam�nda önemli ba�ar�lar elde eden ülkemiz in�aat sektörü için büyük de�er ta��yan 
nitelikli eleman yeti�tirilmesi ve bu alanlarda çal��makta olan ustalar�n mesleki kapasitelerinin ve bu 
vas�flara sahip ki�ilerin say�lar�n�n artt�r�lmas�n� sa�lamak,  

� Ayn� zamanda örgün e�itim sisteminden ayr�lm��, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan ki�ilerin 
in�aat sektöründe istihdam imkan� olan alanlarda istihdamlar�n� sa�lamak,  

� Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan ustalardan kaynaklanan �ikayetleri en aza indirmek ve milli 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkiyi önlemektir. 
Dr. �brahim Bodur Kaleseramik E�itim Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� taraf�ndan meslek edindirme 

kurslar� d���nda, geli�tirme ve uyum kurslar�, hizmet içi e�itim, e�itim burslar�, ulusal e�itim projeleri vb. birçok 
faaliyetler gerçekle�tirilmektedir. 

 
Sonuç 
Giri�imcilik as�l amaçlar�n�n gösterdi�i gibi ekonomik ç�karlar do�rultusunda gerçekle�tirilen bir tak�m 

faaliyetlerin meydana getirdi�i sistemli çabalar�n bütünüdür. Buna göre; kar elde etmek, giri�imin varl���n�n 
devaml�l���n� sa�lamak, piyasada yer edinmek vb. birçok amaca ula�mak için çaba gösterilmesi giri�imcili�in 
do�as�nda bulunmaktad�r. Ancak, günümüzün piyasa �artlar� ve içinde bulunulan toplumsal yap�n�n baz� 
gereklilikleri nedeniyle giri�imcilikle ilgili yeni olu�umlar�n ve buna ba�l� olarak farkl� faaliyetlerin yap�ld��� 
görülmektedir.  

Her geçen gün rekabetin yo�unla�t���, toplumun beklentilerinin de�i�kenlik gösterdi�i ve duyarl�l���n 
artt��� bir ortamda giri�imciler biçimsel ve içerik olarak, ekonomik ç�karlar�n daha az önemsendi�i ve toplumun 
ekonomi d��� ihtiyaç ve beklentilerinin odak noktas� seçildi�i çal��malar yapmaktad�r. ��te bu noktada, gösterilen 
çabalar “sosyal giri�imcilik” ad�nda ba�ka bir kavramla adland�r�lmaktad�r. Bu kavramsal de�i�ikli�in nedeni olarak 
ise, sosyal giri�imcili�in kar amac� gütmemesi ve toplumun birçok ihtiyac�n�n giderilmesine gönüllü katk�da 
bulunulmas� gösterilebilir. 

Sosyal giri�imcilik, i�letmelerin plan ve projelerinde çe�itli �ekillerde kendini gösterebilen bir kavramd�r. 
E�itim, sanat, sa�l�k, spor vb. birçok alanda sosyal giri�imcilik faaliyetlerinin gerçekle�tirildi�inden söz etmek 
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mümkündür. Burada �u noktaya dikkati çekmek yerinde olacakt�r; içerik olarak benzer fakat az da olsa farkl�l�klar� 
bulunan bir kavram olan hay�rseverlik de toplumun faydas�na yönelik gerçekle�tirilen gönüllü bir harekettir.  

Hay�rseverlikte, geleneksel anlamda bireylerin ya da toplumun ihtiyaç ve beklentileri herhangi bir plan 
proje olmadan giderilebilmektedir. Fayda sunulan toplumsal kitlenin büyüklü�üne bak�lmaks�z�n bu konuda 
gönüllü çal��malar yürütülebilmektedir. Ancak, bu konuda yap�lan çal��malara ve günümüzde gerçekle�tirilen 
faaliyetlere bak�ld���nda, hay�rseverli�in biraz daha sistemli ve yerine göre geni� kapsaml� yap�ld��� görülmektedir. 

Sonuç olarak; sosyal giri�imcilik ve hay�rseverlik faaliyetleri kapsam�nda,  �brahim Bodur ve Dr. 
�brahim Bodur Kaleseramik E�itim Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Vakf� önemli faaliyetler gerçekle�tirmektedir. 
Hem Çanakkale ilinde,  hem de ülkemizin bir çok yerinde toplumun büyük bir kesimine hay�rsever 
faaliyetlerde bulunan giri�imci i� adam� �brahim Bodur ve kendisinin kurulu�una öncülük etti�i vak�f; e�itim 
kurulu�lar� kurarak, ö�rencilere burslar vererek, sa�l�k kurulu�lar�na donan�m deste�inde bulunarak, spor 
alan�nda kulüplere sponsor olarak vb. çal��malar yaparak ülkemizin sosyal refah� için önemli olan 
hay�rseverlik ve sosyal giri�imcilik faaliyetlerine her alanda büyük bir duyarl�l�kla destek vermekte ve bunun 
sonucu olarak da ülkemizde hay�rseverlik ve sosyal giri�imcilik olgular�n�n anla��lmas�na ve geli�mesine 
katk� sa�layarak bu konuda öncülük etmektedir.  
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Abstract 
People immigrate due to wars, ecological disasters, prosperity, economical conditions, religion, 
thoughts or restrictions on freedom. Immigrations have social, economical, cultural and political 
impacts on societies. Especially developed countries such as EU countries and USA have been center 
of attraction of immigrations. What so ever the reason of leaving their home country people protects 
their ties with their relatives and country. During and after reaching their goals and having an affordable 
and comfortable life they help people they leave behind through personal effort or organized entities. 
Non-governmental organizations (NGOs) take important place for helping those who really need to 
have support to reach better life conditions. In this regard two distinguished the USA based NGOs that 
actively continuing philanthropy activity in Turkey namely American Turkish Association of Southern 
California (ATASC) and Turkish Children Foster Care (TCFC) will be introduced.   
Key words: Turkish American NGOs, philanthropy, USA. 
 

            Introduction 
Philanthropy is defined as active effort to promote welfare or the effort or inclination to increase the 

well-being of humankind, as by charitable aid or donation. Some other definitions can be added to these 
definitions, but all intends to give same feeling.  

The term of Philanthropy is used interchangeably with charity but the world charity that comes from 
Latin word “caritas” which means unconditional love refers short-term relief.  On the other hand “philanthropy 
is normally applied to attempts at investigating and reforming underlying causes” (http://www.answers.com).  

 Philanthropic activities could be either personal or organized. In the history these kinds of groups 
existed in the ancient civilizations of Middle East and Europe (http://www.britannica.com). For example Plato 
gives away its productive land as an endowment for his academy. In ancient Egypt charity had been seen as 
assurance for a reward in an afterlife (http://www.encyclopedia.com).  As a religious endowment the Islamic 
waqf has first established in the 7th century to provide assistance for better life not only for human kind but 
also for animals (http://www.britannica.com/). Such establishments were observed around the Christian 
church too. In Christianity one tenth person’s income should go charity (http://www.encyclopedia.com/). 
Christianity commended its followers to share their goods with poor beyond their abilities. This attitude used 
to establish semi-public institutions such as monasteries, hospitals, and educational entities. So called 
modern societies have separated state from religion. As a result of such separation, nonprofit organizations 
have raised to fill the gap where government activities are limited or out of its range of responsibilities. This 
so called third sector encourages private and public relationship (http://www.answers.com). In addition it 
should be pronounced that Liberalization also imposes some restriction on governments’ economic and 
social activities that must be filled by NGOs.   

Today, philanthropy type organizations are actively work in many special interest areas such as arts, 
education, medical research, public policy, social services, environmental causes and so forth 
(http://www.britannica.com). Such organizations have power on shaping the public opinions, policy, science 
and education. In addition “spontaneity of giving” leaves its place to scientific methods to raise money and to 
ascertain community needs to make rational assessments (http://www.encyclopedia.com). 

 As a result of liberalism, the role of government had been limited and the gap has been filled by 
nonprofit organizations.  

 
  Immigration of Turks to The USA 

People immigrate due to wars, ecological disasters, prosperity, economical conditions, religion, 
thoughts or restrictions on freedom. Immigrations have social, economical, cultural and political impacts on 
societies. Both parties namely immigrants and local people are affected through immigration process 
(Demirel, 2004: 7-12).  

Even though there is no exact date of immigration of Turks to America, there is evidence that 
thousands of Turks first came to North and South of America over Marseille (Gökdere, 1978: 17).  From the 
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book written by Frank Ahmed, it is understood that Turks started to come to the USA at the beginning of 20th 
century (Ahmed, 1993: 7).  

On the other hand, according to US government statistics immigrant from Ottoman Empire first 
recorded in 1820. First wave had been between the years of 1820-1860 with annually averaging nearly 20 
people. But %86 of immigrants returned to Turkey after establishment of Turkish Republic by Ataturk. Total 
number of immigrants from Ottoman Empire between 1820 and 1950 was 360.000. Approximately 45.000-
65.000 of them were Muslim Turks. Some of them returned back their countries and most of the immigrant 
stayed in the USA was less educated people. But after World War II generally highly educated including 
almost 4000 engineers and physicians Turk immigrated to the USA. The number of immigrant from Turkey 
has reached 2000 per year after 1970s. Today estimates of total population of Turkish Americans changes 
between 100.000 and 400.000 (http://www.everyculture.com/multi/Sr-Z/Turkish-Americans.html). 

In the next section, two Turkish NGOs will be introduced. Information about Turkish Children Foster 
Care was gathered via personal conversation with Gokhan Mutlu who is president of the organization, 
organization’s printed materials. Most of the materials about American Turkish Association of Southern 
California are provided through conversation with and printed documents and presentations by Erturk Dincer 
who is a member of the organization. Some of the information gathered from organization’s web site. 

 
American Turkish Association of Southern California (ATASC) 
People who were from Turkey located in Southern California as immigrants founded their first civil 

organization in 1953. The name given to the organization was Turkish-American Club. The club aimed to 
achieve two main goals: promoting Turkey and Turks to the society they live in and providing means for 
Turkish-Americans to get together and to celebrate national and religious days.  

The Organization became a tax-exempt non-profit organization in 1985 and has been renamed as 
American Turkish Association of Southern California. ATASC organizes social and cultural activities beside 
charities and building community. In addition, the association helps people who wish to learn about Turkey 
and its culture.  

ATASC does not only concentrate on people in the USA but also cares people who live in the home 
country. After earthquake struck south east of Marmara region on 17 August 1999 many countries and 
organizations give their hand for search and rescue operations. More than 17.000 people killed and nearly 
50.000 people injured. About 500.000 people had become homeless 
(http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1999/eq_990817/).  After this devastating earthquake, relief operation 
had taken its place and many countries and organizations also contribute these reconstruction efforts.  

ATASC decided to build a new primary school in Izmit. In this regard they made a plan, had raised 
money and started their project cooperation with Izmit municipality, Kocaeli Municipality, Kocaeli 
Governorship and military. School named as Arslanbey ATASC Ilk Okulu (primary school). School project 
started in February 2003 and accepted first students at the beginning of 2004-2005 education year. Since 
then ATASC continues to support the school that carries its name in one way or another (www.atasc.org).  

6 of successful children from Arslanbey ATASC primary school have been supported to visit space 
camp in Izmir for 6 days. The association also has sponsored 13 needy students at the Arslanbey ATASC 
primary school.   A computer lab and a science lab have also been opened. Recently 4 pre-school 
classrooms were furnished and a conference salon for student of the elementary school in the process of 
furnishing (www.atasc.org). 

The association plans to continue their ties with the school by donating educational materials like 
books, computers, uniforms, sport supplies and by giving scholarship for outstanding students.  

 
Turkish Children Foster Care (TCFC) 
TCFC established in 1976 after two years of trial period it was officially recognized as a non-profit 

organization. Even though the organization established in the USA, they aimed to help needy children in 
Turkey with their educational expenses. Everyone working for the organization is unpaid volunteers so that 
all money collected from foster families is directed to needy children with no service charge. Foster families 
or individuals receive information on their foster children’s family situation and a picture of their child. 
Progress on the education status of foster children and their family’s situation are being reported to foster 
families or individuals by the organization once a year.  

Range of students who are being helped changes from elementary school to university. Since the 
organization started its activities, they helped 347 students.  

Organization carefully researches to ensure that truly needy children to be supported. In this regard 
children are required to be in school and do really need to have economical support in order to continue their 
education.  

Organization generally helps children who are from homes where their father has deceased and their 
mother works for minimum wage or less. Organization chooses the children from those who are dedicated 
themselves to their education and to build a better life than currently they live in.  

Students are also being provided school supplies, clothing and food during special occasions such 
as Bayram, New Year and beginning of school year. Contributions made by foster parent to their foster 
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children are being distributed by the Türkiye Yard�m Severler Derne�i in Istanbul. Members are encouraged 
to join the activities of distributions to meet with the children they are helping.   

Hundreds of students supported by the organization have successfully graduated to become 
teachers, doctors, engineers and lawyers.  

 
 Conclusion 

Immigration of Turks started 17th century with small number and today the number is about to 
increase. In order to develop a future in a foreign culture, people need to understand the system they are 
living in and develop their own means to be a part of that sociality. American style democratic liberal system 
requires people to be organized to have their voice in the governance. For this reason not only political 
groups but also economical and other interest groups like national groups are being formed 
nongovernmental organization to affect governments. Turkish Americans has established many NGOs for 
different purposes. Some of them gathered under the umbrella organization of American Turkish Association 
(ATAA) some others prefer to work separately.  

In this work two of the NGOs established by Turkish Americans are investigated. American Turkish 
Association of Southern California, established to help the people live in the state of California. Their local 
perspective changed after 1999 earthquake in Turkey. Organization developed an initiative to help people 
severely damaged after the earthquake. In this regard they decided to build a school for the children of Izmit. 
But this contribution to the children of Izmit had not been limited with just building the structure but it had 
been just a beginning of charity activities. Since then, ATASC continues its project to give better conditions 
and education means to the school. They directly intervening the projects and their implementation. 

Turkish Children Foster Care started its life aiming to the poor children in Turkey. In this regard it 
differs from ATASC. They aimed to find the children really need to economical support and desire to 
complete her/his education to build up a better life. These activities are carried hand in hand with a Turkish 
NGO (Türkiye Yard�m Severler Derne�i). 

Ancient Chinese proverb by Lao Tzu says that “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach 
him how to fish and you feed him for life time”. It obvious that short term solutions are also important but real 
effort needs to be made to improve people future life permanently. In this regard, contributions made on 
education are essential. The efforts made by Organizations introduced here use their resources for long term 
solutions.  

NGOs in Turkey and the USA may have more fruitful projects if they build up closer relationships. In 
this perspective, as an umbrella organization ATAA may take more responsibilities besides political 
campaigning and national issues. If this is not possible, a new structure or entity may be constructed to 
initiate more organized philanthropy activities.  Such a formation will not only increase the awareness of 
Turkish Americans about people really requires a help to reach better life conditions but also provide means 
for use of resources more efficiently and more organized.  
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Abstract: 
Philanthropy, which is considered not only as a donation but also as a contribution to the civil society 
and public activities, is an important factor for the Non-Governmental Organizations (NGOs) to perform 
their tasks effectively.  
This paper explains the concept of ‘philanthropy’ and its role in NGOs effectiveness by analysing the 
historical development and the growth of the NGOs in China. It also examines the complex relationship 
between the Chinese Government and the NGOs and the role of philanthropy in China for the 
development of NGOs and trying to find answers to the questions such as; ‘What can be done to 
facilitate NGOs development in China?’, ‘What is the Chinese Government’s attitude towards NGOs?’, 
‘Why is it important for the future development of China?’.  
Keywords: NGO, philanthropy, GONGO, China, civil society 
 
Introduction 
Non-Governmental Organisations (NGOs) have played an important role in many countries since 

1800s and they became a part of the civil society with the improvements in economy, technology, culture 
and increasing population and demand. In the next century, this import will not be decreasing; oppositely, 
their importance will increase as one of the most important political actors in international arena. The 
emergence of the NGOs in China is a significant development for Chinese society in the past 30 years, 
especially after the China’s integration with the world market. However, it is not easy to compare the NGOs 
in China with the other countries, because as China still have a Communist regime with a strict government 
control, NGOs in China do not have the full autonomy and this caused them to be called as GONGOs means 
Government Organised NGOs.  

On the other hand, today there is a new phenomenon in the world, called ‘philanthropy’. Philanthropy 
literally means ‘love of humankind’ and plays a big role on contributing to the civil society. 21st century is a 
golden age for philanthropy in whole world, especially in Asia. For the last two decades, Non-governmental 
organisations and charitable organisations have made remarkable contributions to the civil societies of Asia. 
Especially in China, with the growth in economy, philanthropic activities have been increasing remarkably.  

This paper explains the concept of ‘philanthropy’ and its role in NGOs performances by analysing the 
historical development and the growth of the NGOs in China. It also examines the complex relationship 
between the Chinese Government and the NGOs and the role of philanthropy in China for the development 
of NGOs. Firstly, I will give some basic information about the NGOs and the concept of ‘Philanthropy’.  

 
Basic Information about NGOs 
The history of the first Non-Governmental Organisations (NGOs) date back to 19th century. They 

played an important role in many countries against slavery and for the women rights and they became a part 
of the civil society in the 21st century with the improvements in economy, technology, culture and increasing 
population and demand.   

First time the concept of NGO came into use in 1945 following the establishment of the United 
Nations Organizations which recognized the need to give a consultative role to organizations which were not 
classified as government nor member states  (Lekorwe and Mpabanga,2007). This article stipulates that;  

‘The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-
governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements 
may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after 
consultation with the Member of the United Nations concerned.’ (Ryfman,2007:25). 

The NGOs have many different kinds in many different fields such as; sports, politics, economics, 
environment etc. In today’s globalised world, the importance of the NGOs has been increasing. Generally 
these organisations are accepted as non-profit organisations, in other terms they called as the Third Sector. 
However, to be an NGO, there are some criteria. First, an NGO should be privately set up and sufficiently 
autonomous in its activity, that is independent of direct governmental control. Secondly, an NGO should also 
be non-profit, which would clearly define its voluntary character. Thirdly, it cannot be considered a political 
party with an aim of attaining political power. Fourthly, an NGO should support development, which 
demonstrates its public interest character. (Lekorwe and Mpabanga,2007:4).  

As I mentioned before NGOs are working in many different fields and to support and encourage the 
activities of the NGOs, some philanthropy mechanisms has been established. These philanthropic activities 
are widening and deepening more and more everyday. In this paper, I will especially analyse the 
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development of NGOs in China and the role of philanthropy on the activities of NGOs. However, firstly we 
need to understand the concept of ‘philanthropy’.  

 
What is Philanthropy? 
Literally, philanthropy means ‘love of humankind’. The concept of “Philanthropy” is often used 

interchangeably with “charity,” but the two differ in important ways. Charity is specifically directed toward the 
poor, and often focuses on the relief of severe and immediate needs. Philanthropy is a broader concept, 
which includes charity but also encompasses the wider range of private giving for public 
purposes.(Ostrower,1995:4).  

Throughout the history, people have been doing philanthropic activities in many countries. Today, 
instead of personal donations, philanthropy is getting more professional and institutional. Bill gates for 
instance, who is one of the wealthiest people in the world, is known with his donations to the civil society and 
charitable institutions. According to the Index of Global Philanthropy 2008, the largest donor of 2006 was the 
US followed by the UK, Japan, France and Germany. In US, twenty-one donors gave $100 million or more in 
2006. From these numbers, we can see the link between philanthropic activities and the economic level of 
the countries.  

However, this brings us the question of ‘Why people give their money away?’ This has many 
reasons. According to a research made by TÜSEV (Third Sector Foundation of Turkey); many people (32%) 
see the religious motives as the main factor to make a donation. 26% of the people think that the main factor 
is traditions, 12% thinks responsibilities to the society, 12% thinks self satisfaction, 9% social expectations, 
and 7% family traditions.(Bikmen and Meydano�lu,2006:30). In addition, according to TÜSEV, the concept of 
‘philanthropy’ and ‘philanthropy for social justice’ are different. While philanthropy finds out only short-term 
solutions to urgent needs, on the other hand, ‘philanthropy for social justice’ concept mainly scopes out 
inequality and distribution of power problems and points the basic reasons of the problems rather than the 
symptoms. (Bikmen and Meydano�lu,2006:23). In other words, social justice philanthropy is not a solution 
imposed from above by the wealthier in society; rather, it emphasizes a bottom up approach with the goal of 
encouraging democracy by involving those most affected by social problems in determining a solution. 
(Shaw, 2002:4). In this context, we can say that while philanthropy does not make radical changes in the 
society, philanthropy for social justice aims to bring more justice, democracy and equality to the society. 

In today’s world, we are facing with many humanitarian problems mainly, wars, famine and poverty. 
Now, people are realizing that these problems can be overcome by peaceful and philanthropic activities. In 
this concept, philanthropy, which is not only considered as a donation but also contributing to the civil society 
and public activities, is an important factor for the NGOs to perform their tasks effectively.  

 
Development of NGOs in China 
The People’s Republic of China was founded in 1949 by the Communist Party of China (CCP). 

However, China was in devastation until the economic reform programme and the opening up policy in 1978. 
In terms of this economic reform programme, the emergence of the NGOs has also appeared at this time 
thanks to the ‘open door’ policy of China and for the first time new organisations were established out of the 
state control.  

China’s oldest foundation is the China Children and Teenagers’ Fund (CCTF). Established only in 
1981, the CCTF was organised to provide social support, educational assistance and health services to 
impoverished children and their families. China’s second oldest foundation is the Soong Ching Ling 
Foundation (SCLF) which was established by the government in 1982 to honour the memory of China’s 
honorary president and wife of Sun Yat-sen, the founder of modern China. (Estes, 1998:169). Both of these 
foundations are financed by government organisations and they were far away of being real NGOs in terms 
of autonomy.  

According to the 2001 edition of China’s official statistics, the Ministry of Civil Affairs (MOCA) and its 
local branches had registered as many as 136,841 social organizations (SOs) nationwide as well as almost 
700,000 non-governmental and non-commercial enterprises (NGNCEs). (Ma,2006:1). However, these NGOs 
do not have the full autonomy from the government because China is still a one-party state system and 
“does not have a social organization law to protect NGOs from the abuse of power by official agencies and 
office holders”(Ma, 2006:6). This situation creates difficulties for the NGOs to perform their tasks effectively.   

As I mentioned before there are some criteria to be an NGO, and one of them was the full autonomy 
from the government. In China, due to the lack of autonomy, NGOs are generally called GONGOs which 
means “government organized non-governmental organizations.” Some scholars have dubbed GONGOs a 
form of state or socialist corporatism in line with the Leninist-Maoist regime tradition of China’s past where 
mass social organizations were created as ‘transmission belts’ between the state and society. (Wu:2003). 
The state is pushing GONGOs to be self-sufficient and partially separate from the government…It is also the 
case that mutual perceptions between the state and GONGOs are changing. The state initially appears to 
have established GONGOs primarily in order to receive international assistance from inter-governmental 
organizations or foreign NGOs, to strengthen technology and information support, or solve new problems. 
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(Wu:2003). For example, some NGOs such as, National Labour Union or All China Women’s Federation are 
all have governmental background and they are called as GONGOs. However, as China is getting more 
liberal, NGOs are getting more autonomy. 

On the other hand, NGOs have to be registered to be an NGO however; registration is an other 
difficulty in China. According to the present Chinese legal and administrative system, only non-profit 
organizations, registered at the Ministry of Civil affairs, are recognized as NGOs (feizhengfu zushi). There 
are three types of registered NGOs—social organization (shetuan), foundations (jijinhui), and private non-
profit enterprises (minban feiqiye danwi). (Lam, 2010*:104).  Because of the difficulty of registering as 
nonprofits, many Chinese NGOs are listed as businesses. That makes them liable for potentially crippling tax 
demands, says Wan Yanhai, who runs an HIV/AIDS advocacy group in Beijing. (Montlake,2009) 

Currently, in China there are many NGOs working on health, environment, women’s’ rights etc., 
however, in the government, there are two attitudes toward NGOs. One side says 'We need them' and the 
other side says 'They will cause us problems’. (Rubin,2010). The reason behind this is, firstly, in response to 
economic, social, and political crises, the government has turned to nongovernmental institutions to shoulder 
responsibilities on numerous fronts, including social welfare, economic development, and disaster relief. The 
government believes that the non-governmental sector, domestic or international, will help the CCP restore 
its legitimacy, reduce public pressure on the government, and bring social stability. On the other hand, the 
CCP’s top leaders remain keenly aware of the political risks of associational actions, a lesson they learned in 
the late 1980s from the Tiananmen students and workers’ democratic movement, as well as Poland’s 
Solidarity Movement. (Ma, 2006:47). So, as it is clear in here that CCP knows that reform and development 
are necessary for China and CCP cannot provide it without NGOs, however, on the other hand CCP does 
not want to loose its legitimacy so as a result of this, CCP mostly supports the NGOs which are engaged in 
social and economic development of China.  

However, NGOs in China are increasingly becoming an important factor in the changing social 
landscape. From a macro-perspective, NGOs have a strong potential to improve and widen the space for 
Chinese citizens to engage in the human and social development of the nation. (Hasmath and Hsu,2008:29). 
Even it is difficult to establish an NGO in China, as being optimistic, activists believe that NGO sector is 
expanding and some private foundations started to support grassroots NGOs rather than GONGOs by 
philanthropic activities.  

 
Role of Philanthropy in China 
Currently, India and China top the list for potential hot spots of new philanthropy. Both countries have 

sought to improve the legal and tax structure for charity work and both have an emerging class of wealthy 
people. (Chronicle of Philanthropy:2010). In addition, while individuals in the Asia-Pacific region with more 
than $1-million in assets were hit hard by the financial crisis, they are expected to recover more quickly than 
rich people in other parts of the world, says a report from Capgemini Financial Services, a consulting 
company, and Merrill Lynch. The report, which was released in October, predicts that the combined assets of 
the rich in China and India in the next years could surpass the wealth held by North American millionaires 
and billionaires. (Chronicle of Philanthropy: 2010). As we see from these examples while India and China, 
two developing countries, are getting wealthier, philanthropic activities will increase. In this paper, I will 
especially analyse the philanthropic activities in China.  

Philanthropy, which means ‘love of humankind’ is nearly absent in China, says some Western 
scholars. They thought that Chinese benevolence served the self-interest of the elite, lacked piety, and was 
not altogether voluntary. Wrote the journalist: "The restraining philosophy of humanitarianism is absent or 
nearly absent in Chinese tradition," and then he added, "China developed no great philosophy of charity, aid 
to the downtrodden or an obligation to help the less fortunate." (Smith,1998:133). However, this perception 
has changed after the Reform Programme of China in 1980s. Besides, the evidence was clear, for instance; 
benefactors paid a lot of money for the construction of bridges, free ferry services across dangerous waters, 
trees alongside roads. 

To perform these philanthropic activities China has many charity organizations. The largest and most 
successful of the Chinese federated fund raising organization is the China Charity Federation (CCF). The 
CCF was established in 1994 and has its national headquarters in Beijing. The CCF also maintains an 
extensive network of ‘affiliates’ in Shanghai, Tianjin and other major cities. The CCF and its affiliates have 
been especially successful in raising large sums of money for disaster relief, serviced to the aged, child 
protection and education, and programmes of limited financial support for disabled persons and the rural 
poor (Estes, 1998:169).  

Today, in China, philanthropic activities have made a remarkable increase through governmental 
and non-governmental organizations. By their contributions money has been donated for lineage halls, 
ancestral shrines and temples, schools, orphanages and battered women's shelters, old age homes, 
community recreation centres, the handicapped, sports events, stadiums, zoos, monuments, and other 
public works, as well as for emergency food aid and disaster relief. (Shue:1998). However, domestic funding 
is still not enough for these activities. "It's a tough situation. For most grass-roots groups working on 
humanitarian and civil rights issues in China, there is no domestic funding. They are also not allowed to 
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register as NGOs. That leaves very little option except to go to foreign donors," says Sara Davis, executive 
director of Asia Catalyst, a New York-based non-profit that provides technical support to civil society groups 
in China. (Montlake:2009). On the other hand, the government’s perception of the NGOs is still the same. 
They see NGOs as anti-government organizations and keep pushing pressure on them.  

It can be said that Wenchuan Earthquake in China on May 12, 2008 was the turning point for the 
perception of the NGOs and philanthropy, for the people and the CCP. The Earthquake has increased the 
private philanthropy in China. Up to June 23, within a short period of 40 days, a donation of RMB 52.378 
billion from domestic and abroad was received and in contrast, only RMB 4.074 billion was donated in the 
anti-SARS campaign five years ago. (Lu,2008:1).   

The development of philanthropy in China was slow and difficult because although China has its own 
way of capitalism, it is still a Communist state and wealthy people do not want to be visible by doing 
philanthropic activities. However, they see that their country has still have problems such as; poverty, 
environmental and social problems etc., and the government cannot cope with all these problems alone. To 
be a sensitive and successful wealthy person such as Bill Gates, they started to do more activities that are 
philanthropic as it was seen in the Wenchuan Earthquake, and the government is now supporting these 
activities either.  

 
Conclusion 
Chinese NGOs do not have a long history as in other countries. NGOs in China have appeared after 

the Reform Programme at the end of 1970s. However, development of the NGOs in China has showed a 
different pattern from the other countries. The first reason behind this is the China’s Communist Regime. As 
China is still a socialist state with a strict government control, NGOs in China are having difficulty to perform 
their activities effectively due to the lack of autonomy. The second reason is the poor Chinese people. In 
spite of the Reform Programme contributing to the country’s economy, China is still relatively poor according 
to other countries, so this causes lack of philanthropic activities. However, in the past two decades, Chinese 
NGOs has developed rapidly due to the Chinese integration with the world market, contributions of the 
international NGOs and increasing philanthropic activities.  

While Chinese economy has been growing rapidly, the number of philanthropists and philanthropic 
activities are increasing. According to <The Blue Book on Charity Donation Development in China>, the total 
social donation in 2007 was RMB 30.9 billion from domestic and overseas, which was four times of that in 
2006. As for 2008, only for the Wenchuan earthquake, the donation has already been exceeded RMB 51 
billion from domestic and overseas. (Lu, 2008:4). This shows a strong developing tendency and capacious 
space for China’s philanthropy. From these examples, we can see that there is an increasing tendency for 
philanthropic activities and especially after the Wenchuan earthquake, people and the CCP became more 
aware of the importance of NGOs and philanthropy.  

Chinese NGOs still needs to develop to meet the criteria for NGOs. However, as China integrates 
with the outside world, NGOs in China will learn from the other NGOs in other countries. NGOs have a vital 
importance for China’s development and undoubtedly we will hear their voices in international arena with the 
encouragement of International NGOs and governments.  
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Özet 
Toplumsal ya�amda kent yoksullar�n�n ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�, tarihsel süreç içerisinde, toplumlar�n 
ekonomik, sosyal ve kültürel yap�lar�n�n özelliklerine göre, ilk önceleri yurtta�lar aras�nda akrabal�k ve 
iyi kom�uluk ili�kileriyle sa�lanm��t�r. Daha sonra siyasal ve toplumsal de�i�imlerin h�zl� ya�and��� 
dönemlerde, devletlerin kurumsalla�mas�yla ve sosyal devlet anlay���n�n yayg�nla�mas�yla birlikte, 
sosyal yard�m çal��malar� kamu hizmeti biçimine dönü�mü�tür. 
Küreselle�menin etkilerini, hem ekonomik hem sosyal hem de siyasal olarak iliklerimize kadar 
hissetti�imiz günümüzde, kent yoksullar�n�n ihtiyaçlar�n� kar��lama amac�n� ta��yan sosyal yard�m 
çal��malar�, bir yandan kamu hizmeti olarak ele al�n�rken bir yandan da hay�rsever ki�iler, �irketler ve 
Sivil Toplum Kurulu�lar�’n�n (STK’lar�n) i�in içine girmesiyle birlikte daha da güçlenerek gönüllü 
hay�rseverli�e ve yerel nitelikte bir kamu hizmetine dönü�mü�tür. 
Sosyal yard�m hizmetlerini sa�lama görevi, kamu yönetimi içerisinde merkezi yönetime ba�l� kamu 
kurulu�lar�n�n yan� s�ra yerel yönetimlere de verilmi�tir. 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 14. 
maddesinde ve 5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde “sosyal hizmet ve 
sosyal yard�m yapmak veya yapt�rmak” belediyelerin görevleri aras�nda say�lm��t�r. Bu hükümler 
gere�i belediyeler bir yandan örgüt yap�lar�nda sosyal hizmet ve sosyal yard�m birimlerine yer verirken 
bir yandan da uygulamaya dönük sosyal yard�m hizmetlerini fiilen yürütmektedirler. Belediyeler, bu 
uygulamalar�nda belde halk�n�n gizilgüçlerini ortaya ç�karma, hay�rseverleri özendirme, kent 
yoksullar�n�n di�er bir deyi�le dezavantajl� gruplar� belirleme, sosyal yard�mlar�n yönetilmesi ve 
da��t�m� gibi çal��malar� yapmaktad�rlar. 
Bu çal��man�n amac�; Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�n� incelemek ve sorunlar� 
belirleyerek çözüm önerileri getirmektir. Bu çal��mayla, Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m 
çal��malar�n�n yönetimi ve i�leyi�iyle ilgili olarak �u sorulara cevap aranacakt�r:    
- Çanakkale Belediyesi hay�rseverlere ya da hay�rseverler Çanakkale Belediyesi’ne ula�abilmekte 

midir? 
- Çanakkale Belediyesi kent yoksullar�na ula�abilmekte midir? 
- Çanakkale Belediyesi’nde sosyal yard�m çal��malar�yla ilgili olarak bir sistem geli�tirilmi� midir? 
- Çanakkale Belediyesi ayni yard�mlar� düzenli olarak depolayabilmekte midir? 
- Çanakkale Belediyesi hay�rseverlerin yard�mlar�n� nas�l da��tmaktad�r? (fiziki mekan, personel, 

araç-gereç, bütçe, yönetim ve örgütsel yap�s� yeterli midir?) 
- Çanakkale Belediyesi di�er kurumlar, hay�rseverler, i�letmeler ve STK’larla i�birli�i yapmakta 

m�d�r? 
Bu ara�t�rma, kent yoksullar�n�n ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�nda ve sosyal adaletin sa�lanmas�nda 
önemli rolleri olan belediyelerin, sosyal yard�m hizmetleri yönetiminin verimli, etkili, h�zl�, ekonomik, 
nitelikli ve kaliteli (VEHENK) olarak gerçekle�tirilmesi için öneriler getirilmesi ve bir sisteme oturtulmas� 
aç�s�ndan önemlidir. 
Bu ara�t�rma, Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m hizmetleri yönetiminin gözden geçirilmesi, halk�n 
gizilgüçlerinin (potansiyellerinin) ortaya ç�kar�lmas�, �irketler ile hay�rseverlerin gönüllü kat�l�mlar�n�n 
sa�lanmas� ve STK’lar�n i�levsel yönlerinin i�e kat�lmas� gibi katk�lar�n�n yan� s�ra Çanakkale 
Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�na temel olu�turacak Sosyal Yard�m Bilgi Sistemi (SYBS)’ni 
olu�turmas�yla birlikte kentin hay�rseverleri ve yoksullar�n�n dökümünün yap�lmas�na, imkan ve ihtiyaç 
sahiplerinin belirlenmesine, sosyal yard�mlar�n ça�da� bir yöntemle yerine, di�er bir deyi�le gerçek 
ihtiyaç sahibine ula�mas�na yol açacakt�r. 
Bu ara�t�rmada, belediyelerin kurumsal hay�rseverlik hizmetleri, ilgili STK’lar�n faaliyetleri, �irketler ile 
hay�rseverlerin gönüllü kat�l�m�yla olu�turulacak imkanlar�n ihtiyaç sahiplerine da��t�m� konular�nda, 
varolan bilgiyi bir araya getirmeye, anla��l�r biçimde düzenleme ve sunmaya, bu düzenlemeden hem 
bugün hem de gelecek için ç�karsamalar yapmaya dayal� “betimsel yöntem” kullan�lacakt�r. 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Hay�rseverlik, Sosyal Yard�m, Sosyal Yard�m Yönetimi 
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MANAGEMENT of INSTITUTIONAL PHILANTHROPY in MUNICIPALITIES CASE:  
MUNICIPALITY of ÇANAKKALE’S WORK on SOCIAL ASSSISTANCE POVERTY 

 
Abstract 
Historically, the necessities of poor in the urban were met formerly by the kinship and good 
neighbourhood relations depending on the economic, social and cultural structures of the societies. 
Afterwards, the social assistance has turned into a kind of public service when the idea of welfare 
state and institutionalization of state institutions became widespread during periods of accelerated 
political and social transformation. 
On the one hand, the social assistance work, which targets to meet the necessities of the poor in 
urban, has been regarded as a public service but on the other hand it has become much more 
stronger and has turned into voluntary philanthropy charity and a kind of local public service with the 
participation of philanthropist, companies, Non Governmental Organizations (NGOs) in today’s world 
where the effect of globalization on economy, social and politics can be felt by each individual. 
Public bodies attached to the central administration as well as the local administrations are given the 
role for providing social assistance service. According to Article 14 of the Law Numbered 5393 on 
Municipalities and Article of the Law Numbered 5216 on Metropolitan Municipality list “to conduct or to 
have social service and social assistance conducted” as a duty for municipalities.     Based on this 
provision, municipalities on the one hand including departments regarding social service and social 
assistance in their organizational charts and on the other hand, they are conducting social assistance. 
Municipalities are conducting some works on social assistance such as revealing the potential energy 
of the local population, encouraging philanthropy and identifying the disadvantage groups in other 
words poor in the urban, managing the social assistance and its distribution. 
The aim of this study is to investigate the works of Canakkale Municipality on social assistance and to 
put forward some suggestions through identifying its problems. The questions given below related to 
management of social assistance and its functioning in the Canakkale Municipality will be answered 
by this study. 
1- Can Canakkale Municipality reach philanthropy people or can they have an access to 
Canakkale  municipality? 
2- Can Canakkale Municipality reach the poor in the urban? 
3- Is there any system established in the Canakkale Municipality concerning work on social 
assistance? 
4- Can Canakkale Municipality collect the same degree of aid regularly? 
5- How are the aids coming from philanthropy people distributed by Municipality? (are physical 
capacity, personnel, budget, management and organizational structure adequate) 
6- Is there any cooperation between the Municipality and other institutions such as philanthropy 
people and companies or NGOs? 
This study is important for proposing suggestions in terms of conducting and managing social 
assistance in an efficient, productive, fast, economic qualified manner and quality by the municipalities 
who has an important role in terms of satisfying the necessities of the poor in the urban and creating 
social justice. 
This study, beside its contribution like revising the management of social assistance services of 
Canakkale Municipality, revealing the potential of the society, ensuring the voluntary participation of 
companies and philanthropist and including the functional side of the NGOs to the area, is also 
beneficial for analysing the introduction of “The Social Assistance Information System” which will be 
the base for  the social assistance works in the Canakkale Municipality in terms of providing social 
assistance in a contemporary way to the right person, identifying the people who are in need of help 
and who are ready to help and determining the local philanthropist and poor. 
This study will use “descriptive method” by gathering the relevant information, organizing and 
presenting it in an understandable manner and deriving out some conclusions both for today and 
future in the subjects like the corporate philanthropy services of the municipalities, actions of the 
relevant NGOs, distribution of opportunities created by the voluntary participation of people and 
companies 
Key words: Corporate Philanthropy, Social Assistance, Management of Social Assistance 

 
Belediyelerde kurumsal hay�rseverlik yönetimi konusu; son y�llarda s�kça ya�anan ekonomik krizlerin 

etkisi ile ön plana ç�kan yoksullukla mücadele hem kamu hem özel sektör hem de STK güç birli�ini zorunlu 
hale getirmi�tir. 

Konuya kamu sektörü aç�s�ndan bak�ld���nda kurumsal ve yönetimsel düzenlemeler damgas�n� 
vurmaktad�r. Dolay�s�yla kamu sektörünün yerel düzeyindeki idareleri olan belediyeler bir yandan kurumsal 
hay�rseverlik konusunda birim olu�tururken bir yandan da fiilen bu hizmetleri gerçekle�tirmektedir. 

Ara�t�rma; kent yoksullar�n�n ya�amsal ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�na ve sosyal adaletin 
gerçekle�mesinde önemli rolleri olan belediyelerin sosyal yard�m hizmetleri yönetimi ve bir sisteme 
oturtulmas� aç�s�ndan önem ta��maktad�r. Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�n� incelemek 
ve sorunlar�n� belirleyerek çözüm önerileri getirmek ara�t�rman�n amac�n� olu�turmaktad�r. 
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Hay�rseverlere ve yoksullara ula�abilme, yard�m malzemelerini toplama, depolama ve da��tma ile bu 
i�in bir sisteme ba�lanmas�, kurumlar, kurulu�lar, hay�rseverler, özel sektör ve STK’larla i�birli�i yap�lmas� 
uygulamalar�ndaki sorunlar�n durum saptamas� yap�labilmesi için ba�ta Türkiye Cumhuriyeti Anayasas�’n�n 
ilgili maddeleri incelenerek sosyal hukuk devleti kavram� irdelenmi� ve kalk�nma planlar�ndaki soysal yard�m 
politikalar� ortaya konmu�tur. 

Sosyal yard�m konusunda; kavram tan�mlar� verilerek sosyal yard�mla�man�n tarihsel geli�imi 
üzerinde durulmu� ve sosyal yard�m�n arka plan�n� olu�turan geli�mi�lik endeksi, dünyadan ve Türkiye’den 
örneklerle ile ili�kisi kurulmu�tur. 

Sosyal yard�m çal��malar�; belediye özelinde, hukuksal boyut ve çe�itli uygulama örnekleriyle 
konunun somutla�t�r�lmas�na çal���lm�� ve Çanakkale Belediyesi’ndeki sosyal yard�m çal��malar� irdelenerek 
de�erlendirilmi�tir. 

Konunun kurumsal bir nitelik ta��mas� nedeni ile konunun önemi neden-sonuç ili�kileri içeirinde 
betimsel yöntem kullan�larak genel bir de�erlendirme yap�lm��t�r. 
 
 SOSYAL YARDIMLA �LG�L� KAVRAMLARIN TANIMLARI 
 Sosyal politika: Toplumu olu�turan bireylerin sosyal ihtiyaçlar�n� kar��lama amac�na yönelik 
faaliyetlerde bulunan disiplinler aras� bir bilim dal�d�r (Akt. Filiz, 2009, 38). 
 Sosyal yard�m: Yoksullu�un giderilmesi için toplumsal olarak insani yard�m çal��malar�d�r. Sosyal 
yard�m�n temel kayna�� toplumsal dayan��mad�r. 
 Dayan��ma: Bir grup içinde yer alan bireylerin aralar�nda ya da gruplar�n birbirleriyle olan ili�kilerinde 
kar��l�kl� yard�mla�ma, i�birli�i, ortak tav�r ve toplu hareket etmeye dayal� olarak geli�en ba�l�l�k duygusudur 
(Acar ve Demir, 1992, 81). 
 Yoksulluk: �nsanlar�n temel ihtiyaçlar�n� kar��layacak maddi olanaklara sahip olmamas�d�r. Sosyo-
ekonomik aç�dan yoksulluk ise; temel, maddi ve sosyo-kültürel gereksinimlerin en az ya�am ölçünlerinin 
(standartlar�n�n) alt�nda kar��lanabildi�i ya�am biçimidir. 
 Di�er bir tan�mla yoksulluk; insanlar�n, kabul edilebilir ya�am ko�ullar�na; özgür ve insana yak���r, 
kendine, ba�kalar�na sayg�l�, uzun, sa�l�kl� ve yarat�c� bir ya�am sürebilmeleri için gerekli insani, f�rsat ve 
olanaklara sahip olamamalar�d�r (Gül vd, 2007, 248). 
 Bir ba�ka tan�mla yoksulluk; bireylerin, beslenme, bar�nma ve sa�l�k gibi en temel gereksinimlerini 
kar��layamama veya toplumsal ya�am ölçünlerinin (standartlar�n�n) gerisinde kalma ya da ya�am�n 
gerektirdi�i ö�elerin gerisinde kalmad�r (www.yoksulluklamucadele.org).  
 Dünya Bankas� ise, yoksullu�u, daha çok parasal gelir aç�s�ndan belirli bir gelir seviyesinin alt�nda 
kalanlar �eklinde tan�mlamaktad�r. Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program� (United Nations Development 
Programme-UNDP) ise yoksullu�u, insani geli�me için zorunlu olan f�rsatlardan (ya�am boyu sa�l�k, yarat�c� 
bir ya�am, ortalama bir ya�am standard�, özgürlük, kendine güven, sayg�nl�k) mahrum olma �eklinde 
tan�mlayarak, kavram�n sadece parasal bir içeri�e hapsedilmesini engellemi�tir (Uzun, 2003:157). 
 Yoksulluk S�n�r�: Yoksullu�u ölçmede en yayg�n yol, ya�am düzeyleri yoksulluk s�n�r�n�n alt�na 
dü�enlerin oran�d�r. Ya�am düzeyi ise, genellikle hane halk�n�n ayl�k veya y�ll�k ki�i ba��na tüketim 
harcamalar� olarak tan�mlan�r. Normal olarak almas� gerekli temel maddeleri özellikle g�da ürünleri sepetini 
dolduracak düzeyde kazanamayanlar fakir olarak tan�mlan�r. Bu g�da ürünlerinin maliyeti ise yoksulluk 
s�n�r�n� verir (Erdo�an, 2002: 4). 
 Kentsel yoksulluk: Çal��ma f�rsatlar� ve gelire s�n�rl� eri�im, altyap� eksikli�i ve sa�l�ks�z konutlar, 
yetersiz ve güvenli olmayan yerle�im ve hizmetler, �iddete aç�k ve sa�l�ks�z çevre, sosyal koruma 
düzeneklerin yetersizli�i, yeterli sa�l�k ve e�itim f�rsatlar�na s�n�rl� eri�im kentsel yoksulluktur (Worldbank, 
2008).    
  
 SOSYAL YARDIMLA�MANIN TAR�HSEL GEL���M� 
 Sosyal yard�mla�man�n tarihi insanl�k tarihi kadar eskidir. �nsano�lu dünya üzerinde topluluklar 
halinde ya�am��, birlikte toplam��, avlanm�� ve payla�m��t�r. Bu payla��mda önceleri güçlü olan kurallar� 
belirlerken, kent devletleri kurulduktan sonra bunu topluluk içersindeki statüler belirlemeye ba�lam��t�r. 
 Bir yandan topluluklar�n örf, adet ve geleneklerinin olu�mas� bir yandan da dinlerin ortaya ç�k��� 
insanlar aras� yard�mla�ma daha da belirginle�mesinde rol oynam��t�r. Örne�in; �slam’da nafaka (yard�m), 
sadaka, borç verme, zekat ve fitre birer sosyal yard�mla�mad�r. Türk toplumlar�nda sosyal yard�mla�ma 
kavram� halk bilgisi biçiminde ku�aktan ku�a�a aktar�lm��t�r. Evlilik kurumundaki tak� ve çeyiz uygulamas� ile 
ailenin bir üyesinin ölümü durumundaki yard�mla�ma sosyal yard�mla�man�n örnekleri olarak verilebilir. 
 Osmanl� Devleti’nde sosyal güvenli�in sa�lanmas�nda önemli bir rol üstlenen sosyal yard�mlar; din 
kurallar�na göre yap�lan sosyal yard�mlar ile vak�flar�n yapt��� sosyal yard�mlar olmak üzere iki ba�l�k alt�nda 
ifade edilebilir (Aslaner, 2008: 69). 
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 Osmanl�larda vak�flar, imaretler, esnaf birlikleri (ahiler, loncalar) hay�r tesisleri sosyal yard�mla�mayla 
ilgili kurumlard�r. 18. yüzy�lda Darülaceze (dü�künler yurdu), Darü��afaka (yoksul, öksüz ve yetimler için 
okul), Darüleytam (yetimler yurdu), Islahhaneler (�slahevleri) ve K�z�lay kurulmu�tur. Vak�flar bir yandan yerel 
kamu hizmetlerini (e�itim, sa�l�k, �ehircilik, belediye ve bay�nd�rl�k) yerine getirirken bir yandan da zenginler 
ve fakirler aras�ndaki ekonomik ve sosyal ya�am uçurumlar�n� azaltmaya (sosyal yard�m) çal��m��lard�r. 
 Birer meslek kurulu�u olan ahilik kurumu ve loncalarda, esnaf ve sanatkarlar örgütlenerek hem 
mesle�in etik kurallar�n�n olu�mas�nda, hem meslek e�itiminde hem de sosyal yard�mla�ma anlam�nda 
önemli roller oynam��lard�r. Ahilik; dinsel, sosyal ve siyasal de�erleri özünde toplay�p toplumu kucaklay�c� bir 
model olu�turmu� ve muhtaçlara yard�m yönleriyle tan�nm��lard�r. Ahilik örgütünün ba�l�ca amac�; kar��l�kl� 
yard�mla�ma ve dayan��ma dü�üncesinin olu�turulmas� ve bu dü�üncenin yayg�nla�t�r�lmas� olmu�tur. XV. 
yüzy�ldan sonra Ahili�in zay�flamaya ba�lamas�ndan itibaren ortaya esnaf Lonca örgütleri ç�km��t�r. Loncalar  
zanaat sahiplerinin ve esnaf�n kendi aralar�nda kurduklar� düzen, birlik ve topland�klar� yerdir. Di�er bir 
deyi�le bir meslek kurulu�udur.  

 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sosyal yard�m çal��malar� kurum düzeyinde olu�turulmaya ve 
yasal zemine oturtulmaya ba�lan�lm��t�r. 1963’te Sa�l�k ve Sosyal Yard�m Bakanl��� bünyesinde Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlü�ü kurulmu�tur. 1983 y�l�nda da Sa�l�k Bakanl���’ndan ayr�larak Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) dönü�türülmü�tür. Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Te�vik 
Fonu ve Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Müdürlü�ü ile çok farkl� bir örgütlenme, karar süreci ve 
finansman modeli öngörülmü�tür. 1986’da ç�kar�lan 3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Te�vik 
Kanunuyla il ve ilçeler düzeyinde Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar�, merkezi yönetimin sosyal 
yard�m i�levlerini yerel düzeyde üstlenmi�lerdir. Ayr�ca, 4109 say�l� (1941) Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yard�m Hakk�nda Kanun, 2022 say�l� (1976) 65 ya��n� Doldurmu� Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun, 2828 say�l� (1983) Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu gibi yönetsel düzenlemeler ç�kar�lm��t�r. 

 
SOSYAL YARDIMLA�MANIN ARKA PLANI: DÜNYA GEL��M��L�K ENDEKS� VE TÜRK�YE 
Sosyal yard�m�n odak noktas�n� yoksulluk olu�tururken arka plan�nda da geli�mi�lik endeksine 

bakmak ve Türkiye ile kar��la�t�rmak konunun öneminin daha iyi anla��lmas�n� sa�layacakt�r. 
Yoksulluk, ülkelerin geli�mi�lik düzeyi ile ilgili bir kavramd�r.  Bu kavram�n ç�k�� noktas�n�, çal��an 

kesimin ya�am ko�ullar� ve yoksulluk boyutunu ortaya koymaya yönelik olarak; �ngiliz armatör Charles Booth 
taraf�ndan �ngiltere’de 1886’da ilk kez yoksullukla ilgili anketler kendi çal��anlar�na uygulanm�� ve bu 
uygulaman�n sonuçlar� Rowntree taraf�ndan yay�nlanm��t�r (Erdo�an, 2002:4).   

Yoksulluk, ülkeden ülkeye ve bir ülkede zaman içerisindeki geli�melere ba�l� olarak farkl�l�klar 
göstermektedir. Günümüzde yoksulluk insanl���n yüz yüze kald��� en önemli ekonomik ve sosyolojik 
olaylardan ba�ta geleni olarak kars�m�za ç�karken hemen hemen her k�tada farkl� geli�mi�lik düzeyindeki 
ülkeler farkl� oranlarda bu sorun ile iç içe ya�amak zorunda kalmaktad�r (Y�lmaz ve Cural, 2009: 68). Ülkeler 
bütünüyle dikkate al�nd���nda ve geli�mi�lik düzeyleri kar��la�t�r�ld���nda yüksek, orta ve dü�ük gelirli ülkeler 
olarak s�n�fland�r�lmaktad�r. Her ülkenin kendine göre bir ya�am standard� ve bu ya�am standard�n�n alt�nda 
olan yoksul insanlar� vard�r. Yani yoksulluk ulusal boyutta, ülkeler aras�nda farkl�l�k göstermektedir (Erdo�an 
2002: 4). 

Bir ülkede milli gelir art���n�n yüksek olu�u o ülkenin geli�mi� bir ülke olarak adland�r�labilmesi için 
yeterli de�ildir. Ekonomik aç�dan kalk�nm�� birçok ülkede sosyal sorunlar�n çözülemedi�inin görülmesi 
üzerine ekonomik büyüme ve insani geli�me aras�ndaki ili�kinin daha iyi kurulmas� gere�i ortaya ç�km��t�r. 
Bu do�rultuda, ülkeleraras� sosyo-ekonomik geli�mi�lik düzeylerinin de ortaya kondu�u �nsani Geli�me 
Endeksi (�GE-Human Development Index), Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program� (UNDP) taraf�ndan ilk defa 
1990 y�l�nda �nsani Geli�mi�lik Raporu (�GR) ile her y�l yay�nlanmaya ba�lanm��t�r. BM’nin 1997 y�l�ndaki 
“�nsani Geli�me Raporu”nda yoksulluk kavram�n� geli�tirmesi, 1990 y�l�nda Dünya Bankas�’n�n Yoksullukla 
Mücadele Raporu’nu yay�nlamas�, 2000 y�l�nda UNDP’nin “Biny�l Zirvesi”de kabul edilen “Biny�l Kalk�nma 
Hedefleri” aras�nda birinci s�rada açl�k ve a��r� yoksullukla mücadele ba�l���n�n yer almas� yoksulluk 
konusunun uluslararas� boyutta önem kazand���n� gösteren önemli bulgulard�r (Demir, 2006: 1).  

�nsani geli�im kavram�, temelde Amarta Sen’in yapabilirlik [Yapabilirlik (capability), bir �eyi yapabilme veya 
daha teknik bir deyimle belirli bir i�lev kazanma (functioning) potansiyeline sahip olmakt�r. ��levler birbirinin içine geçmi� s�n�flara 
(kategorilere) ayr�l�rlar ve yapabilirliklerimiz bu kategoriler için potansiyellerimizi olu�turur. K�saca yapabilirlik de bir özgürlük biçimidir: 
Farkl� i�lev birle�imlerini elde edebilme ya da daha basit bir ifadeyle de�i�ik ya�am biçimlerini elde edebilme özgürlü�üdür. 
(http://sbe.balikesir.edu.tr)] yakla��m�na dayan�r. 1998 Nobel ödülü sahibi Sen, yapabilirlik yakla��m� ile yoksulluk 
ve kalk�nma anlay��lar�na yeni bir bak�� aç�s� getirmi�tir. Bir ulusun bireylerinin temel gereksinimlerinin yan� 
s�ra daha üst düzeydeki gereksinimlerinin kar��lanmas�n� sa�lay�c� ortamlar olu�turma, insani geli�im 
yakla��m�n�n temel felsefesini olu�turur. As�l olan, ulusal ekonomik varl���n, bireyler için geli�me yarat�p 
yaratmad��� sorusudur (Gürses, 2009: 342).  

�nsani geli�me endeksinin hesaplanmas�nda; refah standard�, e�itim standard� ve sa�l�k standard� 
olmak üzere üç kriter (ölçüt) kullan�lmaktad�r. �nsani geli�me endeksinin de�eri 0 ile 1 aras�nda olup; 0’a 
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yak�n de�erler insani aç�dan daha dü�ük geli�mi�lik seviyesi gösterirken, de�erin 1’e yakla�mas� insani 
geli�mi�lik seviyesinin yükseldi�ini ifade etmektedir.  

�GE s�ralamas�nda yer alan ülkeler, geli�mi�lik düzeylerine göre üç s�n�fa ayr�lmaktad�rlar. 0-0.499 
aras�ndaki ülkeler “Dü�ük �nsani Geli�mi�lik”, 0.500-0.799 aras�ndaki ülkeler “Orta �nsani Geli�mi�lik” ve 
0.800-1 aras�ndaki de�erlere sahip ülkeler “Yüksek �nsani Geli�mi�lik”  s�n�fland�r�lmas�na (kategorisine) 
dahil edilmektedir (Ünal, 2008: 91). �nsani Geli�me Endeksi’nde kullan�lan kapasiteler, sa�l�kl� ve uzun 
ya�ama kapasitesi, bilgili olma kapasitesi ve iyi bir ya�am standard�na sahip olma kapasitesidir. �nsani 
Yoksulluk Endeksi [UNDP deste�iyle OPHI (Oxford Yoksulluk ve �nsani Geli�me Giri�imi) taraf�ndan 
geli�tirilen ve uygulamaya konulan Çokboyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI) isimli bu ölçü, UNDP’nin �nsani 
Geli�me Raporu’nun 20. y�ldönüm say�s�nda kullan�lacak ve 1997’den beri kullan�lan �nsani Yoksulluk 
Endeksi’nin yerini alacakt�r. Çokboyutlu Yoksulluk Endeksi’nin ölçümlerine göre dünyan�n yoksullar�n�n % 
51’i, yani 844 milyon insan Güney Asya’da, % 28’i yani 458 milyonu da Afrika’da ya�amaktad�r. MPI 
ölçülerine göre nüfusun % 93’ünün yoksul oldu�u Nijer, tüm ülkeler aras�nda yoksullu�un en fazla oldu�u 
ülke (http://www.undp.org.tr)] ise, bu kapasitelerden yoksunlu�u ölçmektedir. �nsani Geli�me Endeksinde 
kullan�lan kapasiteler do�umda ya�am beklentisiyle, yeti�kin okur-yazar oran�yla ve ki�i ba��na dü�en 
GSY�H verileriyle ölçülür. �nsani Geli�me Endeksi s�ralamalar�, politika yap�c�lar�, hangi ülkenin ne kadar iyi 
oldu�u ve baz� ülkelerin nas�l daha dü�ük bir gelirle daha yüksek insani geli�me de�erine sahip oldu�u, 
ara�t�rmalar�na yol açmaktad�r. �nsani Geli�me Yakla��m�’nda yoksullu�un sosyal göstergeler kullan�larak 
çok boyutlu olarak ölçülmesi, kimlerin yoksul olarak kabul edildi�ini ve yoksullukla mücadele yollar�n� 
etkilemektedir (Kaba�, 2009:218). 

Yüksek insani geli�im s�n�fland�rmas�nda yer alan Türkiye, 2009 �nsani Geli�me Endeksi’ne (�GE) 
göre 182 ülke aras�nda 79. s�rada yer almaktad�r. Bulgaristan, Romanya ve Makedonya gibi ayn� 
s�n�fland�rmada s�ralanan 18 ülke, daha dü�ük gelir seviyelerine ra�men Türkiye’den üst s�ralarda yer 
almaktad�r. Bu da, Türkiye’nin yüksek gelir düzeyini insani geli�ime dönü�türmek için daha fazla çaba 
harcamas� gerekti�i konusunda dikkati çekmektedir. Türkiye temel insani geli�me göstergelerinde son 27 
y�ld�r tutarl� bir �ekilde ilerlemektedir. �nsani geli�menin temelini olu�turan göstergelerde en fazla ilerleme 
1980–2007 y�llar� aras�nda gerçekle�mi�tir. Geçen süre içerisinde, ortalama ömür yakla��k 11 y�l yükselmi�, 
okur-yazarl�k oran� ve okula kaydolma oranlar�nda da % 23’Iük bir art�� sa�lanm��t�r. Sat�n alma gücü 
paritesine (de�er e�itli�i) göre uyarlanm�� ki�i ba��na dü�en GSYH da %100 oran�nda artm��t�r. Bu 
de�i�imler de �GE de�erinin yükselmesini sa�lam��t�r (http://www.undp.org.tr).  

Türkiye’nin do�u ve bat� bölgeleri aras�nda oldukça farkl� insani geli�mi�lik düzeyleri bulunmaktad�r. 
Örne�in; �nsani Geli�mi�lik Endeksi s�ralamas�nda ilk s�rada yer alan Kocaeli’nin �GE de�eri 0,869, ki�i 
ba��na dü�en GSY�H 16.536. 81 iken, en alt s�rada yer alan ��rnak ilinin �GE de�eri 0.560, ki�i ba��na dü�en 
GSY�H 1.816 ABD $’d�r (Gürses, 2009:347). Türkiye’nin �GE aç�s�ndan dünyadaki yerini daha iyi anlamak 
için, Çizelge 1’de 2007 Türkiye �GE de�erleri verilmi�tir. 
    

Çizelge 1: Türkiye �nsani Geli�mi�lik Endeksi �GE De�erleri 

�GE De�eri Do�umda beklenen 
ortalama ömür (y�l) 

Yeti�kin okuryazarl�k 
oran� (% olarak, 15 ya� 

ve üstü) 

Bütünle�ik brüt 
okulla�ma oran� (%) 

Ki�i ba��na GSY�H 
(Sat�n alma gücü 
paritesine göre 

uyarlanm��, ABD dolar� 
cinsinden) 

1. Norveç (0,971) 1. Japonya (82,7) 1. Gürcistan (100) 1. Avustralya (114,2) 1. Lihten�tayn (85,382) 

77. Kolombiya (0,807) 84. Lübnan (71,9) 75. Dominik Cum. 
(89,1) 

103. Birle�ik Arap 
Emir                (71,4) 61. Malezya (13,518) 

78. Peru (0,806) 85. Litvanya (71,8) 76. Bahreyn (88,8) 104. Maldivler (71,3) 62. Arjantin (13,238) 
79. Türkiye (0,806) 86. Türkiye (71,7) 77. Türkiye (88,7) 105. Türkiye (71,1) 63. Türkiye (12,955) 

80. Ekvador (0,806) 87. Tonga (71,7) 78. Saint Vincent ve 
Grenadinler (88,1) 

106. Tacikistan          
(70,9) 64. Romanya (12,369) 

81. Moritus (0,804) 88. Paraguay (71,7) 79. Dominika (88) 107. Botsvana 
(70,6) 

65. Venezuela (Bolivar 
Cumhuriyeti) (12,156) 

182. Nijer (0,340) 176. Afganistan (43,6) 151. Mali (26,2) 177. Cibuti (25,5) 181. Kongo (Demokratik 
Cumhuriyeti) (298) 

   Kaynak: Yeni Ufuklar, UNDP Türkiye Ayl�k Haber Bülteni Özel Say�, Ekim 2009- 
                http://www.undp.org.tr 
�GE  bir ülkenin insani geli�mi�lik bak�m�ndan ortalama ilerlemi�lik düzeyini ölçer. �nsani Yoksulluk 

Endeksi (�YE-1) ise, insani geli�mi�lik endeksinin üç boyutunun (uzun ve sa�l�kl� bir hayat, e�itime eri�im ve 
insanca bir ya�am standard�) her birinde belli bir e�i�in alt�nda kalan ki�ilerin oran�n� inceler. �YE-1, belli bir 
gelir düzeyinden yoksun kalmaktan ba�ka ölçütleri de göz önünde bulundurdu�undan, günlük 1,25 ABD 
dolar� (sat�n alma gücü paritesine göre uyarlanm��) olan yoksulluk ölçütüne seçenek (alternatif) olacak çok 
boyutlu bir ölçüt sunar. % 8,3 �YE-1 de�eriyle Türkiye, endeksi hesaplanan 135 ülke aras�nda 40. s�rada yer 
verilmi�tir (http://www.undp.org.tr). Türkiye’nin �YE-1 aç�s�ndan dünyadaki yeri Çizelge 2’de verilmi�tir. 
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Çizelge 2: Türkiye Örne�inde Seçilmi� Yoksulluk Göstergeleri 

�NSAN� YOKSULLUK 
ENDEKS� (�YE-1) 

40 ya��ndan önce ölme 
olas�l��� (% olarak) 

Okuryazar olmayan 
yeti�kinlerin oran� (% 

olarak, 15 ya� ve üstü) 

�yile�tirilmi� bir su 
kayna��na eri�imi 
olmayan ki�ilerin 
oran� (% olarak) 

A��rl��� ya��na göre 
dü�ük çocuklar�n 
oran� (% olarak, 5 

ya� alt�) 
1. Çek Cum. (1,5) 1. Hong Kong, Çin (1,4) 1. Gürcistan            (0) 1. Barbados (0) 1. H�rvatistan (1) 
38. Ekvador (7,9) 48. Samoa (5,6) 75. Dominik Cum. (10,9) 33. Saint Lucia (2) 16. Cezayir (4) 
39. Bahreyn (8) 49. Belize (5,6) 76. Bahreyn            (11,2) 34. Tayland (2) 17. Arjantin (4) 
40. Türkiye (8,3) 50. Türkiye (5,7) 77. Türkiye             (11,3) 35. Türkiye (3) 18. Türkiye (4) 

41. Tayland (8,5) 51. Filipinler (5,7) 
78. Saint Vincent ve 
Grenadinler             (11,9) 

36. Rusya Fed. (3) 19. Lübnan (4) 

42. Özbekistan (8,5) 52. Litvanya (5,7) 79. Dominika           (12) 37. Dominika (3) 20, Tunus (4) 
135. Afganistan (59,8) 153. Lesoto (47,4) 151. Mali                 (73,8) 150. Afganistan (78) 138. Banglade� (48) 

Kaynak: Yeni Ufuklar, UNDP Türkiye Ayl�k Haber Bülteni Özel Say�, Ekim 2009 
               http://www.undp.org.tr 
 

  
       Çizelge 3: Yoksulluk S�n�r� Yöntemlerine Göre Birey Yoksulluk Oranlar�  (2002-2008) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007(*) 2008

G�da yoksullu�u (açl�k) 1.35 1.29 1.29 0.87 0.74 0.48 0.54

Yoksulluk (g�da+g�da d���) 26.96 28.12 25.60 20.50 17.81 17.79 17.11

Ki�i ba�� günlük 1 $'�n alt� (1) 0.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00

Ki�i ba�� günlük 2.15 $'�n alt� (1) 3.04 2.39 2.49 1.55 1.41 0.52 0.47

Ki�i ba�� günlük 4.3 $'�n alt� (1) 30.30 23.75 20.89 16.36 13.33 8.41 6.83

Harcama esasl� göreli yoksulluk (2) 14.74 15.51 14.18 16.16 14.50 14.70 15.06

G�da yoksullu�u (açl�k) 0.92 0.74 0.62 0.64 0.04 0.07 0.25

Yoksulluk (g�da+g�da d���) 21.95 22.30 16.57 12.83 9.31 10.36 9.38

Ki�i ba�� günlük 1 $'�n alt� (1) 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Ki�i ba�� günlük 2.15 $'�n alt� (1) 2.37 1.54 1.23 0.97 0.24 0.09 0.19

Ki�i ba�� günlük 4.3 $'�n alt� (1) 24.62 18.31 13.51 10.05 6.13 4.40 3.07

Harcama esasl� göreli yoksulluk (2) 11.33 11.26 8.34 9.89 6.97 8.38 8.01

G�da yoksullu�u (açl�k) 2.01 2.15 2.36 1.24 1.91 1.41 1.18

Yoksulluk (g�da+g�da d���) 34.48 37.13 39.97 32.95 31.98 34.80 34.62

Ki�i ba�� günlük 1 $'�n alt� (1) 0.46 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00

Ki�i ba�� günlük 2.15 $'�n alt� (1) 4.06 3.71 4.51 2.49 3.36 1.49 1.11

Ki�i ba�� günlük 4.3 $'�n alt� (1) 38.82 32.18 32.62 26.59 25.35 17.59 15.33

Harcama esasl� göreli yoksulluk (2) 19.86 22.08 23.48 26.35 27.06 29.16 31.00

Fert yoksulluk oran� (%)
Yöntemler

KIR

TÜRK�YE

KENT

 
         Kaynak: Türkiye �statistik Kurumu, 2008 
                       (1)  Sat�nalma gücü paritesine göre 1 $'�n kar��l��� olarak 2002 y�l� için 618. 281 TL; 2003 y�l� için 732. 480 TL; 
                                2004 y�l� için 780. 121 TL, 2005 y�l� için 0.830 YTL,  2006 y�l� için 0.921 YTL,  2007 y�l� için  0.926 YTL  ve                
                                2008 y�l� için ise 0.983 kullan�lm��t�r. 
                        (2) E�de�er fert ba��na tüketim harcamas� medyan de�erinin % 50' si esas al�nm��t�r. 
                         (*) Yeni nüfus öngörülerine (projeksiyonlar�na) göre düzeltilmi�tir (revize edilmi�tir). 
 

Bir ülkedeki gelir da��l�m�ndaki e�itsizli�in ölçülmesinde kullan�lan ve “0” ve “1” aras�nda de�erler 
alan “gini” e�itsizlik katsay�s� ne kadar büyükse, yoksulluk o ülkede, o kadar yüksek olmaktad�r. S�f�ra 
yakla�t�kça ise gelir da��l�m�nda e�itli�i ifade eder. Ülkemizde 2005 y�l� gelir da��l�m� e�itsizli�ini ifade eden 
gini katsay�s�, Türkiye geneli için 0,38 olarak gerçekle�mi�tir. 2006 y�l� sonuçlar�na göre gini katsay�s� 0,43 
iken, 2007 y�l� sonuçlar�na göre 0,02 puanl�k bir dü�ü� göstererek 0,41 olarak hesaplanm��t�r. 2008 y�l� gini 
katsay�s� ise 0,41 olarak hesaplanm��, 2007 y�l� ara�t�rma sonuçlar�na göre bir de�i�im göstermemi�tir. 
Katsay�, kentsel yerle�im yerleri için 0,40, k�rsal yerle�im yerleri için ise 0,38 olarak hesaplanm��t�r.  2007 ve 
2008 ara�t�rma sonuçlar�na göre gelir da��l�m�nda de�i�im olmad��� görülmektedir (www.tuik.gov.tr).  
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Ülkemizde TÜ�K yoksulluk s�n�r� yöntemlerine göre birey yoksulluk oranlar� incelendi�inde ise, 2008 
y�l�nda Türkiye’de fertlerin yakla��k % 0,54’ü yani 374 bin ki�i sadece g�da harcamalar�n� içeren açl�k 
s�n�r�n�n, % 17,11’i yani 11.933 bin ki�i ise g�da ve g�da d��� harcamalar� içeren yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda 
ya�amaktad�r. 2007 y�l�nda % 0,48 olarak tahmin edilen açl�k s�n�r�n�n alt�nda ya�ayan fert oran� 2008 y�l�nda 
% 0,54’e yükselmi�, yoksul fert oran� ise % 17,79’dan % 17,11'e dü�mü�tür. Yap�lan ara�t�rmalarda; k�rsal 
yerlerde ya�ayanlar�n yoksulluk riski kentsel yerlerde ya�ayanlardan fazla oldu�u, hanehalk� büyüklü�ü 
artt�kça yoksulluk riskinin artt��� ve fertlerin çal��ma durumlar�na göre yoksulluk riski de de�i�ti�i sonucuna 
ula��lm��t�r. 

Konun daha iyi anla��lmas� bak�m�ndan Türkiye’deki yoksulluk s�n�r� yöntemlerine göre birey 
yoksuuluk oranlar� (2000-2008) çizelge 3’te verilmi�tir. 

Yap�lan ara�t�rmalarda; Türkiye’de,1994’te yoksulluk aç��� oran� 1,54 gibi yüksek bir de�er olarak 
bulunmu�tur. Bu orandaki de�i�im a��rl�kl� olarak 1994 ve 2002’deki anketlerde uygulanan farkl� 
metodolojilerden kaynaklansa da belirgin bir azalma göstererek 2002’de 0,26’ya dü�mü�tür. 2008 y�l�nda ise 
0,21 olarak gerçekle�mi�tir. Bu rakamlar yoksullar�n büyük bir bölümünün g�da yoksulluk s�n�r�na yak�n 
olduklar�n� ve dolay�s�yla küçük bir gelir aktar�m�yla (transferiyle) yoksulluktan kurtulabileceklerini de 
göstermektedir. Ancak, Türkiye’de yoksullara yönelik sosyal aktar�mlar�n etkinli�i henüz istenilen düzeyde 
de�ildir (Biny�l Kalk�nma Hedefleri Raporu-DPT 2010). Farkl� metodolojiler kullan�larak tan�mlanan 
Türkiye’deki yoksulluk oranlar� çizimde verilmi�tir. 

 
       Çizim : Farkl� Metodolojiler Kullan�larak Tan�mlanan Türkiye’deki Yoksulluk Oranlar� (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kaynak: (1) TÜ�K ve Dünya Bankas�, Ortak Yoksulluk De�erlendirmesi Raporu, 2004 
             (2) TÜ�K, Hanehalk� Bütçe Anketleri, 2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008  
 
 Türkiye’de yoksullukla mücadeleye ili�kin politikalar 1990’l� y�llar�n ortas�ndan itibaren önem 
kazanm��t�r. Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Kalk�nma Planlar�nda gelir da��l�m�ndaki e�itsizlikleri kal�c� 
olarak azaltmak ve mutlak yoksullu�u ortadan kald�rmak amaçlanm��t�r. Biny�l Kalk�nma Hedefleri’nin (BKH) 
ortaya konulmas�n� izleyen Türkiye’nin yoksullukla mücadele çabalar� h�z kazanm��t�r (Biny�l Kalk�nma 
Hedefleri Raporu-DPT 2010). Türkiye 1970’lerden 2000’lere uluslararas� insani geli�me s�ralamas�nda 
yükselme bir e�ilimi izlemektedir.  
 

Ara�t�rmam�zdaki örneklem Çanakkale Belediyesi ile k�s�tl� olmas� sebebiyle bölgesel refah düzeyi, 
Marmara Bölgesi refah düzeyi çizelgesi ile s�n�rland�r�lm��t�r.  

Çizelge 4’de görüldü�ü gibi, ki�i ba��na dü�en gelir bak�m�ndan Kocaeli, bölgenin en zengin ilidir. 
Di�er iller ile aras�nda büyük fark vard�r. Örne�in; ikinci s�rada olan Yalova ile Kocaeli aras�nda yakla��k 
olarak 3.000 ABD dolar� bir gelir fark� bulunmaktad�r. Kocaeli, gelir s�ralamas�nda en altta bulunan 
Düzce’den ise 4,61 kat daha zengindir. Do�umda ya�am beklentisi bölgede oldukça yüksektir. Ancak, 
K�rklareli’nde ya�am süresi 61,80 y�ld�r. Yeti�kin okur-yazarl�k ve okulla�ma oranlar� da bu bölgede çok 
yüksektir. Bu yüzden �GE, TBGE ve TBYE’leri çok yüksek de�erler almaktad�r.  Sakarya, Tekirda�, Bursa, 
�stanbul, Yalova ve Kocaeli yüksek insani geli�mi�lik düzeyine sahip illerimizdir (Kaba�, 2009: 267). 
Çanakkale ilinin ise orta geli�mi�lik düzeyine sahip oldu�u görülmektedir. �nsani geli�mi�li�in; ülke 
kalk�nmas�ndaki önemi ve insan faktörünün önemli oldu�unu unutmamak gerekir. 
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       Çizelge 4 : Marmara Bölgesi Refah Düzeyleri 

 
          Kaynak: ( Kaba�, 2009: 267) 

 
Yoksul ülkeler, bütçe aç�klar�n� kapatmak için “e�itim ve sa�l�k hizmetlerinde k�s�tlamaya gitmekte”, 

“hizmetlerini özelle�tirmekte”, “ana g�da maddelerindeki desteklemeyi (sübvansiyonu) kald�rmakta”, devletin 
kar��lamas� gereken “temel hizmetlerden ücret alma” yoluna gidilmektedir. IMF ve Dünya Bankas� ise, yoksul 
ülkelere kredi verirken bu say�lanlar� ön ko�ul olarak istemektedir. Bu k�s�tlamalar da; ülkelerdeki gelir 
da��l�m� e�itsizli�ini ve yoksullu�unu artt�rmaktad�r (Ala 2009: 1305). 

 
TÜRK�YE’DE SOSYAL HUKUK DEVLET� VE SOSYAL YARDIM POL�T�KALARI 
Türkiye’de kurumsal hay�rseverlik konusunu incelerken öncelikle Devletin yap�s�n�, i�leyi�ini ve �eklini 

belirleyen Anayasa’ya bakmak gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasas�’n�n 2. maddesinde 
“Türkiye Cumhuriyeti… demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” denilmektedir (Y�lmaz, 2004, 8). Bu 
ilke devletin sosyal boyutunu ortaya koymaktad�r. Anayasa’n�n 5. maddesinde de devletin temel amaç ve 
görevleri ifade edilirken; “Türk milletinin ba��ms�zl���n� ve bütünlü�ünü, ülkenin bölünmezli�ini, Cumhuriyeti 
ve demokrasiyi korumak, ki�ilerin ve toplumun refah huzur ve mutlulu�unu sa�lamak; ki�inin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle ba�da�mayacak surette s�n�rlayan siyasal, ekonomik 
ve sosyal engelleri kald�rmaya, insan�n maddi ve manevi varl���n�n geli�mesi için gerekli �artlar� haz�rlamaya 
çal��makt�r” denilerek (Y�lmaz, 2004, 9) sosyal adaleti sa�laman�n, devlet aç�s�ndan amaç olarak belirlendi�i 
görülmektedir. 

Burada �fade edilen sosyal devlet ilkesi ile bir yandan yurtta�lara sosyal ve iktisadi nitelikli temel 
haklar tan�n�rken, di�er yandan da, devlete, sosyal ya�am�n ve ya�ant� düzeyinin yükseltilmesi aç�s�ndan 
görevler yüklemektedir. Bu görevleri yerine getirecek devlet, gerekli yönetimsel örgütlenmeye gitmek 
zorundad�r (Derdiman, 2007, 60). Çünkü sosyal devletin özünü insan ya�am�n�, e�itlik ve özgürlük 
ko�ullar�nda güvence alt�na almak olu�turur (Ö�K Raporu, 2001: 124). 

Sosyal hukuk devleti denilince; ki�ilerin sosyal durumlar�n� iyile�tirmeyi,  ki�ilere insanca bir ya�ay�� 
düzeyi sa�lamay�,  sosyal güvenli�e kavu�turmay� kendisi için ödev bilen devlet anla��lmaktad�r (Gözübüyük 
ve Tan, 2001, 45-46). Buradan; yoksul yurtta�lar�n ya�am düzeylerini yükseltmek, devletin ödevleri aras�nda 
oldu�u anlam� ç�kmaktad�r. 

Sosyal hukuk devletinin ö�eleri �unlard�r (Gözübüyük ve Tan, 2001): 
� Ulusal geliri art�rmak, 
� Ulusal gelirin, adaletli da��l�m�n� sa�lamak, 
� Özgürlüklerin gerçekle�mesi için maddi olanaklar sa�lamak, 
� Bireyleri sosyal güvenli�e kavu�turmakt�r. 

Devlet merkezi yönetim yap�s�yla bir yandan sosyal yard�mla�mayla ilgili yönetsel 
düzenlemeler yaparken bir yandan da kurumlar olu�turmu�tur. 

 
  Sosyal yard�mla ilgili olu�turulan kurum, fon ve kurulu�lardan baz�lar� �unlard�r: 

� Ba�bakanl�k Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Müdürlü�ü, 
� Sosyal Yard�mla�may� ve Dayan��may� Te�vik Fonu, 
� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf�,  
� Ba�bakanl�k Vak�flar Genel Müdürlü�ü, 
� Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, 
� Ba�bakanl�k Diyanet ��leri Ba�kanl���, 
� K�z�lay, 
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 Yerel yönetimler aç�s�ndan da; il özel idarelerine, belediyelere ve köy yönetimlerine yasalarla sosyal 
yard�mla�ma ile ilgili görevler verilmi�tir. 1963’ten beri yap�lan be� y�ll�k kalk�nma planlar�ndaki sosyal yard�m 
çal��malar�na bu sat�rdan sonra k�saca de�inilmi�tir. 
 Birinci BYKP’de (1963-1967) Sosyal Yard�m: Birinci BYKP’da; “Sosyal hizmetler esas itibar�yla 
gönüllü kurulu�lar ile yürütülecek bir hizmet oldu�u için bu kurulu�lar�n birbirleri ile ve kamu otoriteleriyle 
i�birli�ini sa�lamak üzere il seviyesinde “Koordinasyon Kurullar�” kurulacakt�r. Bu alanda çal��an 
te�ekküllerin kamu (amme) kaynaklar� kullanmalar� yerine gönüllü tasarruflar� azamile�tirmeleri ve bunu en 
uygun �ekillerde kullanacak hale getirmeleri için gerekli tedbirler al�nacakt�r. Kamu kaynaklar� öncelikle 
gönüllü tasarruflar� harekete geçirmekte ba�ar� gösterenlere verilecektir. Sosyal hizmetlere konu olan 
hizmetlerin ve fonlar�n tek elden i�birli�i içinde yürütülmesi için “Sosyal Hizmetler Kurumu” kurulacakt�r” 
(BBYKP, 1963, 423). �fadesi ile sosyal yard�m konusunda gönüllü kurulu�lar�n katk�lar� üzerinde durulmu�tur. 
  �kinci BYKP’de (1968-1972) Sosyal Yard�m: �kinci BYKP’da; “Türkiye’de, sosyal refah hizmet 
konular�nda bakanl�klar, belediyeler, birlikler, �ktisadi Devlet Te�ekkülleri, bankalar, gönüllü kurulu�lar 
çal��maktad�rlar” (DPT, 1967, 229) denilerek sosyal yard�m konusu kamu kurumlar� ve  gönüllü kurulu�lara 
b�rak�lm��t�r. 
        Üçüncü BYKP’de (1974-1978) Sosyal Yard�m: Üçüncü BYKP’da; “Türkiye’de sosyal yard�m ve 
refah hizmetleri çok çe�itli kurulu�lar taraf�ndan ve koordinasyonsuz olarak yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin 
programl� olarak yürütülmesini sa�layacak sosyal hizmetler kurumunun kurulmas� gerçekle�tirilmemi�tir. Bu 
nedenle, hizmetler aras�nda ikilemeler, kar���kl�klar, bo�luklar ve götürülen hizmetlerde hizmetlilerin i�lerinde 
uyumsuzluklar görülmektedir. Bu duruma paralel olarak toplam korunmaya muhtaç çocuklar�n içinde korunup 
yeti�tirilenlerin pay� çok dü�ük bir düzeydedir” (DPT, 1973, 807) denilerek sosyal yard�m konusunda örgüt 
eksikli�i gündeme getirilmi�tir. 

Dördüncü BYKP’de (1979-1983) Sosyal Yard�m: Dördüncü BYKP’da; “Yurtta�lar aras�nda 
toplumsal yard�m ve dayan��man�n örne�i ve en eski hukuk olgular�ndan biri olan Vak�f Kurumu, tarih 
boyunca ekonomik ve sosyal yönden topluma az�msanmayacak katk�larda bulunmu�tur” (DPT, 1979, 315) 
denilerek sosyal yard�m konusunda Vak�f Kurumunun önemi vurgulanm��t�r. 

Be�inci BYKP’de (1985-1989) Sosyal Yard�m: Be�inci BYKP’da; “Sosyal hizmet programlar� 
korunmaya, bak�m veya yard�ma muhtaç aile, çocuk, sakat, ya�l� ve di�er ki�ilerin ihtiyaçlar�na cevap 
verecek �ekilde düzenlenerek yayg�nla�t�r�lacakt�r. Sosyal hizmetlerin görülmesinde ki�i ve ailelerin maddi, 
manevi ve sosyal güçlüklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�, sosyal sorunlar�n�n önlenmesi ve 
çözümlenmesine yard�mc� olunmas�, hayat standartlar�n�n iyile�tirilmesi ve yükseltilmesi esast�r” (DPT, 1984, 
155) denilerek sosyal hizmet programlar� vurgulanm��t�r. 

Alt�nc� BYKP’de (1990-1994) Sosyal Yard�m: Alt�nc� BYKP’da; “Sosyal hizmetler ve yard�mlar�n 
ula�t�r�lmas�nda aile birimi esas al�nacakt�r. Yard�ma muhtaç ailelerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�, toplum 
hayat�na intibaklar�, ya�l�lar�n korunmas� ve korunmaya muhtaç çocuklar�n topluma kazand�r�lmas�na yönelik 
politikalar�n uygulanmas�nda ilgili bütün kurulu�lar�n etkin i�birli�i sa�lanacakt�r” (DPT, 1989, 306) denilerek 
kurulu�lar aras�ndaki i�birli�i üzerinde durulmu�tur. 

Yedinci BYKP’de (1996-2000) Sosyal Yard�m: Yedinci BYKP’da; “Sosyal güvenlik anlay��� 
çerçevesinde ya�l�, özürlü, özel ilgiye muhtaç ve di�er risk gruplar�na yönelik hizmetler süratle geli�tirilecek, 
her türlü sosyal yard�m ve hizmetin kamu ad�na düzenlenmesi ve idaresinden sorumlu olacak Sosyal Yard�m 
ve Hizmet Kurumu olu�turulacakt�r” (Resmi Gazete, 1995, 51) ifadesi ile sosyal yard�m konusunda kurum 
olu�turulmas� gereklili�i ortaya konmu�tur. 

Sekizinci BYKP’de (2001-2005) Sosyal Yard�m: Sekizinci BYKP’da; “Yoksullu�un azalt�lmas� ve 
muhtaç durumda bulunan ki�i ve gruplara etkin sosyal koruma sa�lanmas�, sosyal hizmetlerin ihtiyaç 
sahiplerine yayg�n, etkili ve sürekli bir �ekilde ula�t�r�lmas� esast�r. Sosyal hizmet ve yard�m sa�layan kamu 
kurum ve kurulu�lar� ile yerel yönetimler ve gönüllü kurulu�lar aras�nda i�birli�i sa�lanacakt�r. Belirlenecek 
ölçütler (kriterler) çerçevesinde yoksul ailelere yard�m yap�lacak, bu çerçevede mevcut uygulamalar yeniden 
gözden geçirilecektir. Sosyal koruma bilgi sistemi olu�turulacak, sosyal yard�m ve hizmetlerden yararlanacak 
kesimler nesnel (objektif) �ekilde belirlenerek uygulama sonuçlar� izlenecektir. Sosyal Hizmetler Ana Plan� 
haz�rlanacakt�r. Özel sektörün ve gönüllü kurulu�lar�n sosyal hizmetler alan�ndaki faaliyetleri 
desteklenecektir. Aile yard�mlar�n�n bir sosyal yard�m program� olarak uygulanmas� için gerekli çal��malar 
yap�lacakt�r. Yoksul kesimlerin e�itim, sa�l�k ve sosyal hizmetlere ula�mas� ve yararlanabilmesi imkanlar� 
art�r�lacakt�r” (DPT, 2000, 111) denilerek;  Sosyal koruma sistemi olu�turulmas�, özel sektör ve gönüllü 
kurulu�lardan yararlan�lmas�n�n önemi anlat�lm��t�r. Sosyal yard�mla ilgili en kapsaml� planlaman�n bu 
dönemde yap�ld��� dü�ünülmektedir. 

 Dokuzuncu KP’de (2007-2013) Sosyal Yard�m: Dokuzuncu KP’da; “Yoksulluk ve gelir 
da��l�m�ndaki dengesizlik, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, e�itim, sa�l�k ve çal��ma hayat� politikalar�yla 
kal�c� bir �ekilde azalt�lacakt�r. Yoksulluk ve sosyal d��lanma riski ta��yan birey ve gruplar�n ekonomik ve 
sosyal hayatta yer almalar� sa�lanacak ve ya�am kaliteleri yükseltilecektir” (Resmi Gazete, 2006, 88) 
denilerek sosyal yard�m çal��malar�na yeni bir yön çizilmi�tir. 
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1963 y�l�ndan ba�lay�p günümüzde kadar yakla��k 47 y�ld�r devam eden kalk�nma planlar�ndaki 
sosyal yard�m plan ve politikalar� üzerinde hala çal��malar�n yap�l�yor olmas�, ülkemizdeki birçok sorunun 
henüz çözülemedi�ini, sosyal yard�ma muhtaç birçok insan�m�z oldu�unu göstermektedir. Bu bulgumuzu; 
Adalet ve Kalk�nma Partisi (AKP) �stanbul �l Ba�kanl���’n�n yay�mlad��� “Belediye Yönetimi ve Belediyecilik” 
adl� kitapta da belirtildi�i gibi “30 y�l� a�k�n süredir devam eden enflasyonist ortam, yolsuzluk ve art arda 
gelen krizler nedeniyle zaten zor �artlar alt�nda ya�ayan Türk halk�n�n büyük bir k�sm�n� açl�k s�n�r�na 
yakla�t�rm��t�r…iki buçuk milyon insan i�sizler ordusuna kat�lm��t�r” (AKP �stanbul �l Ba�kanl���, 2004, 175) 
tespiti do�rulamaktad�r. Sonuç olarak; sosyal yard�m çal��malar�n�n önemli oldu�u fakat bu çal��malar�n 
istenilen düzeyde yönetilemedi�i ifade edilebilir.   
 BYKP’lar bir bütün olarak de�erlendirildi�inde; sosyal yard�m konusunda kamunun kurumsal yap� 
olu�turmada ve yönetsel düzenlemeler konusunda ba�ar�l� oldu�u ancak; uygulama ve de�erlendirme 
konular�nda yetersiz kald��� söylenebilir. 
 BELED�YELERDE SOSYAL YARDIM ÇALI�MALARI 
 Bu bölümde;  belediyelerdeki sosyal yard�m çal��malar�n�n hukuksal boyutu ve belediyelerdeki 
sosyal yard�m uygulamalar�na de�inilmi�tir. 
 Belediyelerdeki Sosyal Yard�m�n Hukuksal Boyutu 
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde “…hem�ehrilerin,…belediye idaresinin 
yard�mlar�ndan yararlanma haklar� vard�r…” denilerek belediyelerin yapaca�� sosyal yard�mlardan 
yararlanma konusunda, hem�ehri hukuku ortaya konmu�tur. 
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde “Belediye, mahalli mü�terek nitelikte olmak 
�art�yla; ‘…sosyal hizmet ve yard�m…hizmetlerini yapar veya yapt�r�r…’” denilerek belde halk�na sosyal 
yard�m yapma görev, yetki ve sorumlulu�u belediyelere verilmi�tir.  
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (a) f�kras�nda belediyenin yetkileri ve imtiyazlar� 
aras�nda “belde sakinlerinin mahalli mü�terek nitelikteki ihtiyaçlar�n� kar��lamak amac�yla her türlü faaliyet ve 
giri�imde bulunmak” vard�r. Buradan, belediyelerin halk�n yerel ve ortak her türlü ihtiyac�n� kar��lamak üzere 
görevli oldu�u ortaya konmaktad�r. Ayr�ca (m) f�kras�nda “beldede ekonomi ve ticaretin geli�tirilmesi ve kay�t 
alt�na al�nmas� amac�yla izinsiz sat�� yapan seyyar sat�c�lar�n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas� 
ödenmeyerek iki gün içinde geri al�nmayan g�da maddelerini g�da bankalar�na, cezas� ödenmeyerek 30 gün 
içinde geri al�nmayan g�da d��� mallar� yoksullara vermek” görevi de belediyelere verilmi�tir. 
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 60. maddesi (i) f�kras�nda; “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve 
kimsesizler ile özürlülere yap�lacak sosyal hizmet ve yard�mlar” belediyelerin giderleri aras�nda say�lm��t�r. 
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde; “kent ya�am�nda;…sosyal yard�mla�ma ve 
dayan��ma …ilkelerini hayata geçirmeye çal��ma” görevi Kent Konseyi’ne verilmi�tir. 
 5393 say�l� Belediye Kanunu’nun 77. maddesinde;  “Belediye, sa�l�k, e�itim, spor, çevre, sosyal 
hizmet ve yard�m, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle ya�l�lara, kad�n ve çocuklara, özürlülere, 
yoksul ve dü�künlere yönelik hizmetlerin yap�lmas�nda; beldede dayan��ma ve kat�l�m� sa�lamak, 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili�i art�rmak amac�yla; gönüllü ki�ilerin kat�l�m�na yönelik programlar 
uygular”,  denilerek belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yard�m görevleri ortaya konmu�tur. 
            Belediyelerde Sosyal Yard�m Uygulamalar� 
 Belediyelerde sosyal yard�m uygulamalar� daha çok kurulan derneklerle ya da olu�turulan birimler ve 
bu birimlere ba�l� sosyal marketlerle gerçekle�tirilmektedir. Bu marketler Bursa Y�ld�r�m Belediyesi’nin 
uygulad��� gibi; “gelsin kendisi ihtiyac�na göre als�n” ya da “ihtiyac�na göre seç gerekti�i kadar al” gibi de�i�ik 
söylemlerle yola ç�karak vars�l (zengin) ailelerden al�nan beyaz e�ya, mobilya, gelinlik, kumbaralarla para ve 
giyim e�yas� toplama, sadaka, zekat, ayni ve nakdi yard�mlar� belediyeye ba�l� birim olarak örgütlenerek 
(bölümlere ayr�larak: g�da bölümü, konfeksiyon bölümü, beyaz e�ya ve mobilya bölümü, ilaç ve evde bak�m 
bölümü gibi), yard�ma ihtiyac� olanlar� belirleyerek ve s�n�fland�rarak (hastalar, ya�l�lar ve engelliler) sosyal 
yard�m hizmetlerini gerçekle�tirmektedirler. Bu marketlerde kentin sosyal yard�m haritas� ve envanterinin 
(dökümünün) ç�kar�lmas�, elektronik kart ve barkod uygulamas� ile sosyal yard�mlar�n ak�lc� yönetimi k�smen 
gerçekle�tirilmektedir. 
 Ankara Büyük�ehir Belediyesi Sosyal Yard�mlar Planlama ve Koordinasyon �ube Müdürlü�ü; g�da, 
yakacak, giyim, k�rtasiye,  mutfak e�yas� ve ev e�yas� yard�m� yapt���n� belediye web sayfas�ndan 
duyurmu�tur (http://www.ankara.bel.tr). 
 �zmir Büyük�ehir Belediyesi, muhtarlarla i�birli�i içinde belirledi�i muhtaç ailelere ayni ve nakdi 
yard�m yapt���n� web sayfas�nda yay�nlam��t�r (www.izmir.bel.tr).  
 �stanbul Esenler Belediyesi Esenler Dayan��ma �yile�tirme Merkezi (ED�M) Projesi’nde; Belediyenin 
Sosyal Yard�m ��leri Müdürlü�ü ihtiyaç sahiplerine ED�M kart� vererek ve “ED�M Hay�r Market”i kurarak 
sosyal yard�m� gerçekle�tirdiklerini web sayfas�nda yay�nlam��lard�r (www.esenler.bel.tr).   
 Kocaeli Büyük�ehir Belediyesi; ba�kan yard�mc�s� öncülü�ünde muhtarlarla görü�ülerek yoksulluk 
listesi haz�rlay�p, edinilen bilgileri “Sosyal Yap� Veri Sistemi” içinde de�erlendirilip bar�nma, giyim, annelere 
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süt, g�da, k�rtasiye, nakdi, yang�n ma�durlar�na; ev e�yas� yard�m�, su borcunu ödeyemeyenlere, hastane 
masraf�, tedavi giderleri ve ilaç yard�m� yapmaktad�r (www.kocaeligazetesi.com.tr). 
 AKP �stanbul �l Ba�kanl���n�n yay�mlad��� “Belediye Yönetimi ve Belediyecilik” adl� kitapta (AKP, 
2004, 176) belirtildi�i gibi, sosyal yard�mla ilgili yap�lmas� planlanan çal��malar �unlard�r: 

� Gönüllü ki�ilerin ve firmalar�n sosyal yard�m amaçl� etkinliklerinin sa�lanmas�, 
� Vak�flar, dernekler ve sivil toplum kurulu�lar�n�n sosyal etkinlik ve sosyal yard�m amaçl� faaliyetlerinin 

desteklenmesi ve yönetime kat�lmalar�n�n sa�lanmas�, 
� Kimsesiz ve sokakta ya�ayan çocuklar�n topluma kazand�r�lmas�na yönelik bar�nma ve e�itim 

merkezlerinin olu�turulmas�, 
� Engelli ve özürlü çocuklar�n e�itimlerinin desteklenmesine yönelik e�itim merkezlerinin 

olu�turulmas�, 
� Kimsesiz ya�l�lara ve dü�künlere yönelik bar�nma merkezlerinin olu�turulmas�, 
� Mali aç�dan ya�ama zorlu�u olan ailelere g�da yard�m� yap�lmas�, sa�l�k imkanlar� sunulmas�, e�itim 

yard�m� yap�lmas�, giysi yard�m� yap�lmas�, yakacak yard�m� yap�lmas�, kira yard�m� yap�lmas�, evlilik 
yard�m� yap�lmas� ve sünnet organizasyonlar� yap�lmas�. 
Ayr�ca, ayn� kitapta sosyal yard�m çal��malar�n yönelik projeler önerilmi�tir. Bu projelerden baz�lar� 
�unlard�r (AKP, 2004, 178): 

            Hay�r Çar��lar� Projesi: Bu çar��da; toplama ve ayr��t�rma üniteleri, giyecek, g�da, ilaç, beyaz e�ya 
ve ev aletleri, mobilya, yakacak, kitap, k�rtasiye ve oyuncak gibi ürünler yer almaktad�r. Bunun yan� s�ra 
toplanan e�yan�n bak�m, onar�m, temizlik, ütü ve paketleme üniteleri, sa�l�k üniteleri, eczane, a�evi, yakacak 
depolar�, geçici bar�nma yerleri ve sosyal dan��ma üniteleri vard�r. Öncelikle yard�m da��t�m plan� yap�larak 
bu hay�r çar��lar�ndan ihtiyaç sahibi vatanda�lar belli ölçütler (kriterler) ölçüsünde kendilerine verilecek 
tan�t�m kartlar� arac�l��� ile ihtiyaçlar�n� kar��lamaktad�r. 
 Meslek Edindirme Projesi: Ekonomik yetersizlik nedeniyle üretim süreçlerine kat�lamayan ki�i ve 
ailelerin üretime kat�larak kendi kendilerine yeterli duruma getirilmelerine yönelik i� kurma, mesleki e�itim ve 
istihdam projelerini geli�tirmek ve destek vermek. K�rsal kesimlerde ar�c�l�k, meyvecilik, serac�l�k, tar�m, 
hayvanc�l�k, hal�c�l�k ve dokumac�l�k gibi alanlarda çal��malar yayg�nla�t�r�lmaktad�r.  
 Evde Bak�m Projesi: Ya�l�lara, kimsesizlere ve bak�ma muhtaç insanlara kendi mekanlar�nda 
hizmet edecek çal��malar önerilmektedir. Kimsesiz olarak kendi evinde ya�ayan bak�ma muhtaç ya�l�lara 
yönelik olarak, öncelikle ya�l�n�n ya�ad��� ortamda desteklenmesini sa�lamak üzere gönüllü ki�i ve 
kurulu�larla i�birli�i yap�larak, evde bak�m hizmetine a��rl�k verilmektedir. 
 Sosyal Doku Haritas� Projesi: Belediyelerin çal��malar�na temel te�kil edecek olan “Sosyal Doku 
Haritas�” ç�kar�lm��t�r. Bu projeyle halk�n mevcudu (sosyal, ekonomik, kültürel, sa�l�k, nüfus, vs.) kademeli ve 
zamana yay�lm�� olarak bilgisayara geçirilmi� ve yönetimin ihtiyaç duydu�u bilgiler sürekli olarak 
izlenebilmektedir. Proje, halk�n günlük ya�am� içerisinde kar��la�t��� anl�k sorunlar ve ihtiyaçlar�n�n tespitine 
kadar birçok konuda yol haritas� niteli�indedir. 
 Halk�n ki�isel özelliklerinden kurumsal özelliklerine kadar mevcut bütün hanelerin profilini ortaya 
ç�karmaya yönelik bu çal��ma ile belediye hizmetlerinin daha etkin sonuçlara ula�aca�� dü�ünülmektedir. Bu 
do�rultuda olu�turulacak bilgi, veri ve dokümantasyon merkezi ile kentin uzun vadeli sosyal yard�m amaçl� 
çal��malar�n geli�imine ���k tutulacakt�r. 
 Sosyal Doku Haritas�’n�n ç�kar�lmas� amac�yla yürütülecek çal��malarda kentte ya�ayanlara 
sorulacak sorular�n; genel nüfus bilgileri, hane genel bilgileri, konut bilgileri, sa�l�k bilgileri, hane halk�n�n 
ekonomik düzeyleri ve mesleki u�ra�lar�, hane halk�n�n sosyal konumunu ölçen bilgiler ile sosyal etkinlikler, 
yerel yönetimlerden beklentiler ve sosyal e�ilimlerle ilgili olmas� gereklidir. Bu konuda haz�rlanacak sorularla 
kent halk� hakk�nda zengin bir bilgi bankas� olu�turulmu� olacakt�r. Böylelikle sosyal doku çal��malar�yla 
kentte ya�ayanlar�n bir yandan genel özellikleri, e�ilimleri, imkanlar� ve düzeyleri belirlenecek; di�er yandan 
da onlar�n dü�ünceleri ve beklentileri ölçülecektir. 
 Belediyelerin sosyal yard�m uygulamalar� örnekleri incelendi�inde çok güzel uygulamalar göze 
çarpmakla birlikte içerisinde birçok eksiklikleri de bar�nd�rmaktad�r. Ara�t�rmam�z bu uygulama örneklerini 
bütünle�tirme aç�s�ndan da önem ta��maktad�r. 
 Halk�n ekonomik, kültürel, sosyal, sportif vs. nitelikteki beklentilerinin neler oldu�unun belirlenmesi bu 
alandaki her türlü etkinli�in planlanmas�nda önemli katk� sa�layacakt�r. Ba��� ve yard�m gibi sosyal amaçl� 
çal��malarda gerçek ihtiyaç sahipleri ve imkan sahipleri tespit edilmi� olacakt�r. 
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ÇANAKKALE BELED�YES�’NDE SOSYAL YARDIM YÖNET�M� 
 Bu bölümde; Çanakkale ve Çanakkale Belediyesi’ne genel bir bak��, Çanakkale Belediyesi’ndeki 
sosyal yard�m çal��malar�, Çanakkale Belediyesi sosyal yard�m çal��malar�n�n de�erlendirilmesi ve 
Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar� nas�l olmal�d�r ba�l�klar�na yer verilmi�tir. 
 
 
 Çanakkale ve Çanakkale Belediyesine Genel Bir Bak�� 
 Ad�yla an�lan bo�az�n hemen k�y�s�nda ve en dar yerinde kurulmu� olan Çanakkale, Türkiye’nin  
kuzey-bat�s�ndaki ilidir. Çanakkale Bo�az�’n�n Antik ça�lardaki ad� Hellespontos’tur. Çanakkale’nin bu 
ça�daki ad� Abydos’tur. Bat�l�lar�n sonralar� “Dardanel” olarak adland�rd�klar� Çanakkale Bo�az� k�y�lar� en 
eski tarihlerden bu yana birçok yerle�imlere sahne olmu�tur. Troas Bölgesi’ndeki en ünlü kent kurulu�u 
M.Ö.3000’lere kadar uzanan Troya’d�r (Çanakkale Kent Rehberi, 1-3). Bölgedeki birçok yerle�im yeri (Assos 
[Behramkale] yörenin bilicilik merkezi [felsefe okulu], Apollon Smintheion [Kryse] yörenin tap�n�m merkezi) ve 
Kaz Da�� (�da Da��) ve Gelibolu Yar�madas� Tarihi Milli Park� ile Çanakkale’nin marka kent olma i�levini 
sürdürmektedir.  
 Çanakkale, Osmanl�lar�n 1462 y�l�nda Fatih Sultan Mehmet zaman�nda bugünkü Çimenlik Kalesi 
çevresinde kurdu�u bir kenttir. Çanakkale deniz ticareti, tar�m ürünleri, güzel do�as� ve yeralt� zenginlikleriyle 
k�sa sürede refah kenti olur. 1915 y�l�nda ya�anan Çanakkale Sava�lar� bir yandan Türk Milletinin 
özgürlü�ünün elinden al�namayaca��n� ortaya koyarken bir yandan da Atatürk’ün askeri dehas�n� ortaya 
ç�kararak ismini tarihe yazd�rm�� bir ilimizdir. 
 Cumhuriyet döneminde Çanakkale, Gelibolu ve Biga’n�n mülki idare aç�s�ndan ba�lanmas�yla il 
olmu�tur. 1924 y�l�nda da Çanakkale Büyük Mübadele olay�n� ya�am��t�r. Bu y�llardan sonra Çanakkale’nin 
geli�mesi mütevazi bir görünüm sergilerken, Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 1992’de aç�lmas�ndan sonra 
Çanakkalenin geli�imi h�zlanm��, küçük bir sahil kentinden, bölgenin bar��, turizm ve bilgi kentine 
dönü�mü�tür. 
 Çanakkale ilinde merkez ilçe dahil 12 ilçe bulunmaktad�r. Merkez ilçe nüfusu 125.231 il geneli nüfus 
toplam� ise 477.735’tir. Çanakkale’de bir il belediyesi, 11 ilçe belediyesi ve 22 belde olmak üzere toplam 34 
belediye vard�r. Merkez ilçede 28 köy il genelinde ise toplam köy say�s� 565’tir. 
 Çanakkale Belediyesi, 1912 y�l�nda kurulmu�tur. Günümüzde Çanakkale Belediyesi’nin örgüt yap�s� 
belediye meclisi, belediye encümeni, belediye ba�kan�, iki ba�kan yard�mc�s�, iç denetim ve 19 müdürlükten 
olu�mu�tur. Çanakkale Belediyesi 202 çal��anla 7 mahalleye; bay�nd�rl�k ve altyap� hizmetleri, ula�t�rma 
hizmetleri, zab�ta ve itfaiye hizmetleri, sa�l�k, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler, çevre hizmetleri ve e�itim 
hizmetleri sunmaktad�r. 
 Çanakkale Belediyesi’ndeki Sosyal Yard�m Çal��malar� 
 Çanakkale Belediyesi’ndeki sosyal yard�m çal��malar�, Çanakkale Belediyesi örgüt yap�s� içinde yer 
alan Bas�n Yay�n ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü’nde sosyal yard�m birimi taraf�ndan yerine getirilmektedir. 
 Çanakkale Belediyesi’nin 2008 y�l� Faaliyet Raporu incelendi�inde (Faaliyet Raporu, 2008); Sosyal 
Market ba�l�kl� aç�klamada “Yard�mla�ma, dayan��ma duygular�n� geli�tirme, yoksullu�un azalt�lmas� ve 
israf�n önlenmesi ile toplumsal bar�� ve ho�görüyü artt�rmak ad�na faaliyet gösteren ve toplumsal dönü�üm 
projesi olan “sosyal market” projesi kapsam�nda; ihtiyaç fazlas�, kullan�lmam�� veya kullan�lm�� 
(kullan�labilir durumda olan) her türlü e�yan�n ihtiyaç sahiplerine ula�t�r�lmas� için çal��malar�n� sürdürmü� ve 
2008 y�l� içerisinde 843 ki�i, 2009 y�l� içersinde de 491 ki�i sosyal marketten yararlanm��t�r”.   
 Çanakkale Belediyesi’nin 2009 y�l� Faaliyet Raporu incelendi�inde (Faaliyet Raporu, 2009); Bas�n 
Yay�n ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü’nün uhdesinde sosyal hizmetler yer alm��t�r. Çanakkale Belediyesi’nin 
2006-2010 Stratejik Plan�’n�n Be�inci Stratejik Alan olan “Sosyal ve Kültürel Ya�am” ba�l�kl� stratejik amac�; 
“kentte ya�ayan dezavantajl� gruplar�n (ya�l�lar, kad�nlar, engelliler ve çocuklar) kent hayat� ile 
bütünle�mesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak” olarak belirlenmi�tir. 
  Bu ba�l�k ve amaç alt�nda yap�lacak çal��malar �unlard�r (Faaliyet Raporu, 2009): 

� 2007 y�l� sonuna kadar kentte ya�ayanlar�n dezavantajl� gruplar�n mevcut durum haritalar�n�n 
haz�rlanmas� sa�lanacakt�r. 

� 2007 y�l�ndan itibaren engelli vatanda�lar�n kent ya�am�na ve d�� dünyaya uyumunu kolayla�t�racak 
hizmetler gerçekle�tirilecektir. 

� Kentte ya�ayan kad�nlar�n ekonomik, hukuksal ve sosyal anlamda bilinçlenmeye yönelik proje ve 
faaliyetlerine a��rl�k verilecektir. 

� Genç neslin ve çocuklar�n ülke ve kent ya�am�nda duyarl� birer vatanda� olarak yer almalar�na 
yönelik faaliyetler art�r�lacakt�r. 

� 2010 y�l� sonuna kadar kentte ya�ayanlar�n sosyal ya�am anlay���n� yükseltmek için e�itim, ayni ve 
nakdi yard�mlar�n yap�lmas�na yönelik projeler geli�tirilecektir. 
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 Çanakkale Belediyesi’nin 2010-2014 y�llar�n� kapsayan Stratejik Plan�’n�n Be�inci Stratejik 
Amaçlar�nda “Yoksullu�u kurumsalla�t�rmadan ve do�al ya�am biçimi haline gelmeden, ki�ilerin haklar�na 
sayg�l� �ekilde, toplumsal dayan��ma ve kat�l�m temelinde, kent kaynaklar�n�n yoksullu�u ve yoksunlu�u 
önleyici, azalt�c� ve hafifletici �ekilde kullan�lmas�n� sa�lamak” olarak belirlenmi�tir. Stratejik hedef olarak da 
“�nsanl�k onurunu koruyarak kent genelinde temel gereksinimleri kar��layacak sosyal hizmetlerin do�ru hedef 
kitleye ula�mas� sa�lanacakt�r” denilmi�tir.  
 Alt�nc� Stratejik Amaçta da “Dezavantajl� gruplar�n sosyal, kültürel, ekonomik, kat�l�m ve kentlile�me 
alanlar�nda ya�ad�klar� sorunlara bütüncül ve onlarla birlikte çözüm üreten sistemlerin kullan�lmas�n� 
sa�lamak” olarak belirlenmi�tir. Stratejik Hedef olarak da “Kad�nlar�m�z�n ekonomik, sosyal, kültürel, e�itsel 
haklar vb. alanlarda bilgilenmeleri sa�lanarak yetkinlikleri art�r�lacak, gerekli durumlarda haklar�n�n ve 
kendilerinin korunmalar�na ili�kin alanlarda ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i içinde projeler yürütülecektir” 
�eklinde ortaya konmu�tur. 
Çanakkale Belediyesi Bas�n Yay�n ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü’nün Performans Hedefleri �unlard�r: 

� Yerel yönetimlerin hizmetlerinin çe�itli alanlar� ile; kültür ve sosyal alanlarda ya�l�lara, kad�nlara, 
gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve dü�künlere yönelik sosyal yard�m hizmetlerini kapsayan “�l 
Özel �daresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Kat�l�m Yönetmeli�i” Çanakkale Belediyesi’nce 
uygulanm�� ve özellikle sosyal ve kültürel alanlarda gönüllü hizmeti gerçekle�tirilmi�tir. 

� Çanakkale Belediyesi Kent Gönüllüleri taraf�ndan özellikle Ramazan ay�nda kentte bulunan ihtiyaç 
sahibi ki�ilerin tespiti ilgili birimlerin e�güdümünde gönüllüler ile birlikte yap�lm�� ve gerekli yard�m 
program� Ramazan ay� boyunca devam etmi�tir. 

� Gönüllüler ayr�ca Çanakkale Belediyesi taraf�ndan kendilerine tahsis edilen ofislerinde yine ihtiyaç 
sahibi ki�ilere yönelik sürekli yard�m programlar� uygulamaktad�rlar. 

� Gönüllü hizmetleri konusunda çe�itli kurum ve kurulu�lar Belediye ile ortak çal��malar yürütmü�, 
ihtiyaç sahibi ö�rencilere, ailelere ve engellilere yönelik yard�mlarda bulunmu�lard�r (Bo�az 
Komutanl���, Sahil Güvenlik Grup Komutanl���, �smail Kaymak �lkö�retim Okulu). 
 
Çanakkale belediyesinin 2008-2009 y�llar� aras�nda sosyal yard�m performans göstergeleri çizelge 

5’te inceledi�i zaman sosyal yard�mlar�n ço�unlukla “sosyal market” taraf�ndan gerçekle�tirildi�inde 
anla��lmaktad�r. 
  
 Çizelge 5: Çanakkale Belediyesi 2008-2009 Y�l� Sosyal Yard�m Performans Göstergeleri 

SN Sosyal Yard�m 2008 2009 
1 Burs Alan Ö�renci say�s�     244     48 
2 Toplum Merkezi Kullan�c� Say�s� 4.500 4.804 
3 Asker Ailesi Yard�m� Alan Aile Say�s� 7      22 
4 Sosyal Yard�m Yap�lan Ki�i Say�s� 2.500 2.238 
5 Lojistik ve Mekansal Destek Sa�lanan Kurum Say�s�  33       34 
6 Ula��lan Engelli Say�s� 1.130  

 Kaynak: Çanakkale Belediyesi 2009 Faaliyet Raporu 
   

Çanakkale Belediyesi Kent Eylem Plan�’nda; kent vizyonu, kentin ilke ve de�erleri ile kent misyonu 
içerinde sosyal yard�mla ilgili bir ibareye rastlanamam��t�r. Çal��ma alanlar� ve konular� eylem planlar�ndan 
sosyal hizmetler eylem plan�nda; dezavantajl� kesimlerin toplumsal ve insani geli�me olanaklar�n� art�rmak 
temel politika olarak konulmu�tur (Kent Eylem Plan�, 2009, 9).  
 Çanakkale Belediyesi; Kent Konseyi binas�n�n üst kat�n� “Sosyal Market” olarak düzenlemi�tir. 
Sosyal Market bir toplumsal dayan��ma projesidir. Bu projeyle; giysi, ayakkab�, k�rtasiye ve okul araç-
gereçleri, mutfak e�yalar�, zücaciye, ev mefru�at� ve tekstil ürünleri, beyaz e�yalar, ev e�yalar�, mobilya, 
oyuncaklar, çanta, t�bbi araç-gereç, rehabilitasyon amaçl� protez, ilaç, yakacak, in�aat malzemesi 
toplanmaktad�r. Yard�m malzemelerinde; en az temizlik ve kullan�labilirlik ön planda tutulaca�� ve e�yalar�n 
temizlik, bak�m ve onar�m� yap�ld�ktan sonra da��t�laca�� Sosyal Market taraf�ndan da��t�lan bro�ürde 
belirtilmi�tir (Çanakkale Sosyal Market). 
 Sosyal Market’e e�ya verme iki yoldan gerçekle�mektedir. Birincisi hay�rseverler do�rudan Sosyal 
Market’e götürüp teslim edebilecekleri gibi Çanakkale Belediyesi’ni telefonla aray�p gelen görevlilere 
evlerinde de teslim edebilmektedirler.  
 Sosyal Market’ten �u ki�iler yard�m alabilirler: 

� Sosyal güvencesi olmayanlar, 
� Sosyal yard�mla�ma kurumlar�ndan yard�m ve destek alanlar, 
� Proje ortaklar� taraf�ndan ihtiyaç sahipli�i tespit edilenler, 
� Deprem, sel, yang�n vb. durumlarda ma�dur duruma dü�en ailelere de yard�m yap�labilir.  
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   Sosyal Market’ten yararlanma ilkeleri ise �unlard�r: 
� �htiyaç sahipli�inde beyan esast�r, 
� Yard�mlar ba�vuru s�ras�na göre yap�l�r, 
� Özürlü ve ya�l�lara öncelik tan�n�r, 
� E�yalar�n da��t�lmas� Sosyal Market’te yap�l�r, 
� E�yalar tutanakla verilir, 
� �htiyaç sahipleri ba�vururken nüfus cüzdan�yla birlikte gelirler, 
� �htiyaç sahiplerine ilaç, t�bbi araç-gereç ve engellilere destek donan�m� Belediye Tabipli�i 

taraf�ndan verilir. 
 Çanakkale Belediyesi Sosyal Market Projesi; elinde ihtiyaç fazlas� kullan�lm�� ve kullan�labilir 

nitelikte veya kullan�lmam�� ayni yard�ma elveri�li e�yalar�n; bir merkezde toplanmas�, kullan�labilir hale 
getirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlar�na göre da��t�m projesidir. Ayr�ca, proje SRAP (Sosyal Riski 
Azaltma Projesi) kapsam�nda bir y�l süreyle desteklenmektedir. Çizelge 6’da Çanakkale Belediyesi’nin sosyal 
market proje ortaklar� ve projede i�birli�i yapan kurulu�lar verilmi�tir. Çizelge 6 incelendi�inde kurum ve 
STK’lar yer almakla birlikte bu i�birli�i uygulamada yeterince gerçekle�memektedir. 

 
Çizelge 6: Çanakkale Belediyesi Sosyal Market Proje Ortaklar� ve Projede ��birli�i Yap�lan Kurulu�lar 
 

                Proje ortaklar� 
� Çanakkale Belediyesi, 
� Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü, 
� Çanakkale Sosyal Yard�mla�ma ve 

Dayan��ma Vakf�, 
� Çanakkale Yerel Gündem 21, Kad�n 

Çal��ma Grubu 
Projede i�birli�i yap�lan kurulu�lar 

� Anneler Derne�i, 
� Türk Kad�nlar Birli�i Çanakkale �ubesi, 
� Çanakkale Kad�nlar Birli�i, 
� Yard�m Sevenler Derne�i, 
� Spastik Özürlüler Vakf�. 

Kaynak: Çanakkale Belediyesi Sosyal Market Bro�ürü 
 
 Ayr�ca Proje, Esenler, Barbaros, Cevatpa�a, �smetpa�a, Kemalpa�a, Fevzipa�a ve Nam�k Kemal 
mahalleleri muhtarlar� taraf�ndan desteklenmektedir. 
 Projeyle ilgili kurallar �unlard�r: 

� Yard�m eden ki�i ve kurumlar verdikleri yard�m� geriye alamazlar. 
� Yap�lacak yard�mlar kar��l�ks�zd�r. Fayda sahiplerine dair tutulacak kay�tlarda gizlilik ilkesine 

uyulacakt�r. 
� Yard�mlardan daha önce yararlanm�� olmak ihtiyaç sahipli�i aç�s�ndan ayr�cal�k ta��maz. 
� Sosyal Market’in sunaca�� yard�mlardan birden fazla ki�i faydalanabilir. Ancak bir ki�i y�lda iki kere 

(yazl�k ve k��l�k olarak) yard�m alabilir. 
� Fayda sahipleri kendileri ba�vurabilece�i gibi yak�nlar�ndan onlar�n ad�na yap�lacak ba�vurular da 

kabul edilir. Ancak yard�mlar yerinde incelemeden sonra ki�inin kendisine teslim edilir. 
� Fayda sahipleri hakk�nda (yard�m malzemelerinin kendi veya ailevi ihtiyaçlar� haricinde, ba�kalar�na 

aktar�lmak, gelir getirici faaliyetlerinde kullanmak üzere al�nmas� gibi…) muhtemel istismar� önlemek 
amac�yla gerek görüldü�ü takdirde ortaklar, i�birli�i yap�lan kurum ve kurulu�lar, destekleyiciler ile 
di�er yard�m kurulu�lar�ndan bilgi istenebilece�i gibi sosyal market yönetimi veya gönüllülerce de 
çe�itli ara�t�rmalar yap�labilir. 

� Fayda sahiplerinin istismara yönelik tutumlar� belirlenir ise söz konusu ki�ilere yard�m kesilir. 
� �htiyaç sahipli�ini belirlemede beyan esas olup, yalan beyanda bulunanlar yasal i�leme tabi tutulur. 
� Ortaklar, i�birli�i yap�lan kurum ve kurulu�lar ile destekleyiciler de ihtiyaç sahiplerine 

kendiliklerinden referans olabilirler. Bu konuda verdikleri belgeler geçerli belge olarak kabul edilir. 
  Çanakkale Belediyesi Sosyal Yard�m Çal��malar�n�n De�erlendirilmesi 

 Çanakkale Belediyesi’nin öncelikle kurumsal hay�rseverlik görevini yerine getirmek için bir “Sosyal 
Market” olu�turmas�, bunu bir projeye ba�lamas�, gönüllü kat�l�mlardan yararlanmas� ve STK’lar� i�in içine 
katmas� olumlu bir geli�me oldu�u söylenebilir. Ancak; Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar� 
belediye örgüt yap�s�nda bir birim olarak görülmesine kar��n uygulamada böyle bir birim örgütlenmesine 
rastlanamam��t�r. Bir görevli ve bir temizlik hizmet personelinden olu�an Sosyal Market bir kenar mahalle 



LOCAL GOVERNMENTS AND PHILANTHROPHY APPLICATIONS 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

289

marketi görünümü sergilemektedir. Bu da kurumsal hay�rseverlik yönetiminin tam gerçekle�medi�i izlenimi 
vermektedir.  

 Yard�mlar (giyim e�yalar�) ço�unlukla hay�rseverler taraf�ndan Sosyal Market’e koliler ya da po�etler 
içerisinde b�rak�lmakta gelen yard�mlar s�n�fland�r�l�p raflara s�ralan�ncaya kadar at�l bir �ekilde geldikleri gibi 
bekletilmektedir. 

Çanakkale’de ya�ayan hay�rseverlerin bir k�sm� evlerinde kullan�lmayan, fazla olan, at�l durumdaki 
giyim e�yalar� ve kitaplar� kolilere ya da po�etlere koyarak Sosyal Market’e götürmektedirler. Bunun yan� s�ra 
hay�rseverlerin bir k�sm� da e�yalar� haz�rlay�p Sosyal Market’e götürme zahmetine katlanmaktan ziyade çöp 
kutular�na atmay� tercih etmektedirler.  Sosyal yard�m çal��malar� içerisinde yer alan Sosyal Market’in 
varl���ndan haberdar olmayan kitleyi de unutmamak gerekir. Ayr�ca, Sosyal Market’in tan�t�m� için, yap�lan 
çaba ile 47. Troia Festivali için yap�lan haz�rl�klar ve tan�t�m� göz önüne al�nd���nda, Sosyal Marketi tan�tma 
ve imkan sahiplerinden yararlanma ço�unlukla ka��t üzerinde yap�lm�� bir proje çal��mas� gibi görülmektedir 
(örne�in Sosyal Market tan�t�m bro�ürü ile Troia Festival tan�t�m bro�ürü kar��la�t�r�labilir).  Çal��mam�z�n en 
önemli sorusunu olu�turan “Çanakkale Belediyesi hay�rseverlere ya da hay�rseverler Çanakkale 
Belediyesi’ne ula�abilmekte midir?” sorumuzun cevab�n�n, “Çanakkale Belediyesi hay�rseverlere tam 
ula�amamakta, hay�rseverlerin bir k�sm�n�n (Sosyal Market’i bilen ve sosyal sorumluluk sahibi Çanakkaleliler) 
Çanakkale Belediyesi’ne ula�abilmekte” oldu�u sonucu ortaya ç�kmaktad�r. 

Çanakkale Belediyesi’nde kent yoksullar�na ula�mada mahalle muhtarlar�ndan yararlan�ld��� ancak, 
Çanakkale Belediyesi’nin 2007 y�l�n�n sonuna kadar yap�lmas� hedeflenen dezavantajl� gruplar�n mevcut 
durum haritalar�n�n haz�rlanmas� faaliyet raporlar�nda belirtilmesine ra�men, bugüne kadar Sosyal Doku 
Haritas�’n�n olmad��� yap�lan görü�melerden anla��lm��t�r. Çal��mam�zda ara�t�rd���m�z di�er bir soru olan  
“Çanakkale Belediyesi kent yoksullar�na ula�abilmekte midir?” sorusunun cevab� olarak; kent 
yoksullar�na k�smen ula��labildi�i fakat Sosyal Doku Haritas� ve yoksulluk envanterinin (dökümünün) 
olmamas� büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�yla ilgili olarak olu�turulan sosyal market bir 
sistemden çok bir proje uygulamas� oldu�u yap�lan incelemelerden anla��lmaktad�r.  Ara�t�rmam�zdaki di�er 
bir sorumuz olan “Çanakkale Belediyesi’nde sosyal yard�m çal��malar�yla ilgili olarak bir sistem 
geli�tirilmi� midir?” sorusunun cevab�n�n; bir sistemden daha çok ka��t üzerinde bir proje izlenimi 
vermektedir. 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Market’te hay�rseverler taraf�ndan getirilen giyim malzemeleri ve 
kitaplar ayn� yerde hem depolanmakta hem de sergilenmektedir. Özellikle g�da malzemeleri konusunda 
herhangi bir depo bulunmamaktad�r. Ara�t�rma sonucunda  “Çanakkale Belediyesi ayni yard�mlar� düzenli 
olarak depolayabilmekte midir?” sorumuzun cevab�n�n sadece giyim e�yas� ve kitaplar konusunda k�smen 
oldu�u yönündedir. 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Market fiziki mekan�, personeli, araç-gereç, bütçe, yönetim ve örgütsel 
yap�s�n�n yeterli olmad��� yap�lan görü�meler yoluyla toplanan bilgilerden anla��lmaktad�r. Ara�t�rmam�zdaki 
“Çanakkale Belediyesi hay�rseverlerin yard�mlar�n� nas�l da��tmaktad�r? (fiziki mekan, personel, araç-
gereç, bütçe, yönetim ve örgütsel yap�s� yeterli midir?)” sorumuzun cevab�n�n yeterli olmad��� ve bu konuda 
yeterli bir çaba harcanmad��� yönündedir. 

Çanakkale Belediyesi sosyal yard�m çal��malar�nda STK’larla i�birli�i yapt��� yap�lan görü�melerde 
ortaya ç�km��t�r. Ara�t�rmam�z�n son sorusu olan “Çanakkale Belediyesi di�er kurumlar, hay�rseverler, 
i�letmeler ve STK’larla i�birli�i yapmakta m�d�r?” sorusunun cevab�n�n ise yeterli oldu�u ancak 
artt�r�lmas� gerekti�i söylenebilir.   
  Çanakkale Belediyesi’nin Sosyal Yard�m Çal��malar� Nas�l Olmal�d�r? 
 Sosyal yard�m çal��malar�; ihtiyaç ve imkan sahibini belirleme, yard�mlar� toplama, depolama ve 
da��tma sürecinden olu�maktad�r. Bu sürecin her a�amas�nda yönetimin bütünsel ba�ar�s� önem 
ta��maktad�r. Dolay�s�yla sosyal yard�m�n üç ö�esi vard�r. Birincisi kaynakt�r. Kaynak temini hay�rsever 
deste�i ve STK i�birli�ini gerektirmektedir. �kinci ö�esi yönetimdir. Sosyal yard�m�n planlanmas�, 
örgütlenmesi, yönlendirilmesi, e�güdümlenmesi (koordinasyonu) ve denetimidir (PÖYED’dir). Sosyal yard�m 
yönetimi bir anlamda yard�m�n toplanmas�, depolanmas� ve da��t�m� i�levlerini içermektedir. Üçüncü ö�esi 
ise yararlan�c�d�r di�er bir deyi�le ihtiyaç sahibidir. 
 Sosyal yard�m çal��mas�na her �eyden önce uygun bir örgüt yap�s� olu�turma ile ba�lan�lmal�d�r. 
Belediyede bir “Sosyal Yard�m Müdürlü�ü (SYM)” kurulmal�d�r. SYM’ye ba�l� sosyal hizmet ve yard�m 
konusunda e�itimli ve yeterli uzman personel, kaynak, yer ve araç-gereç temin edilmelidir. Bu birim hem 
ildeki di�er kamu kurumlar�, Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü, Sosyal Dayan��ma ve Yard�mla�ma Vakf� ve 
Muhtarlar ile hem STK’larla hem di�er yerinden yönetim birimleriyle hem de hay�rseverlerle i�birli�i 
yapmal�d�r. Bu i�birli�inin tak�m kaptan� belediye ba�kan� olmal�d�r. 
 �mkan ve ihtiyaç sahiplerini belirlemede bu i�birli�inin yan� s�ra ileti�im araçlar�ndan (medya ve 
tan�t�mdan) yararlan�lmal�d�r. �mkan sahiplerini belirlemeye yard�mc� olmas� için medya ve tan�t�mla birlikte 
ileti�im araçlar� da kullan�larak sosyal sorumluluk sahibi, duyarl� hay�rseverlere ula��labilir. Semt semt veya 
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evler tek tek gezilerek ihtiyaç ve imkan sahiplerini belirlemede üniversite ö�rencilerinden anketör olarak 
yararlan�labilir. Semtlerden toplanan ihtiyaç ve imkan sahipleri ile ilgili bilgiler “Sosyal Yard�m Bilgi Sistemi” 
(SYBS)’ne veri olarak depolanabilir. Böylelikle SYBS’den yararlanarak ç�kar�lacak “Sosyal Market Kart� 
(SMK)” ile ihtiyaç sahiplerine yard�m malzemeleri da��t�labilir. . Her kart sahibi için bir kullan�m kotas� 
olu�turulabilir. Böylelikle ihtiyaç sahibine göre s�n�rlar (limitler) düzenlenebilir. 
 Çanakkale kenti içinde belirlenen gönüllü imkan sahiplerinden örgütlü (organize) bir �ekilde yard�m 
malzemeleri topland�ktan sonra her malzeme s�n�fland�r�lmal�, temizlenmeli, kullan�ma haz�r hale 
getirilmelidir. Kullan�ma haz�r hale gelen malzemeler ambalajlanmal� ve depolara ilgili bölümlerdeki raflara 
yerle�tirilmelidir.  �htiyaç sahipleri ellerindeki SMK ile Sosyal Market’e giderek konulan limit ve kotaya göre 
kolay, düzenli ve kaliteli bir yard�m alabilmelidir. 
 �mkan sahipleri SYM’ye özel olu�turulacak bir telefonla (örne�in Alo 017) ula�t�klar�nda ayni ve nakdi 
yard�mlar, görevlilerce makbuz kar��l��� al�nmal�d�r ve SYM’ye getirildikten sonra yard�m malzemeleri STK’lar 
ve gönüllülerin yard�m�yla da��t�ma ve kullan�ma haz�r hale getirilmelidir.     
 

BULGULAR VE ÖNER�LER 
 Bulgu 1. Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar� belediye örgüt yap�s�nda Bas�n Yay�n 

ve Halkla �li�kiler Müdürlü�ü’nün bünyesinde sosyal hizmetlerde yer alm��t�r. Burada iki personel görev 
yapmaktad�r. 
 Öneri 1. Sosyal yard�m çal��mas�na her �eyden önce uygun bir örgüt yap�s� olu�turmas� ile 
ba�lan�lmal�d�r. Belediyede bir “Sosyal Yard�m Müdürlü�ü (SYM)” olu�turulmal�, yeterli uzman personel, 
kaynak, yer ve araç-gereç temin edilmelidir. Bu birim hem ildeki di�er kamu kurumlar�, Sosyal Hizmetler �l 
Müdürlü�ü, Sosyal Dayan��ma ve Yard�mla�ma Vakf� ve Muhtarlar ile hem STK’larla hem di�er yerinden 
yönetim birimleriyle hem de hay�rseverlerle i�birli�i yapmal�d�r ve bu i�birli�inin tak�m kaptan� belediye 
ba�kan� olmal�d�r. 

 Bulgu 2. Yard�mlar (giyim e�yalar�) ço�unlukla hay�rseverler taraf�ndan Sosyal Market’e koliler ya da 
po�etler içerisinde b�rak�lmakta onlar raflara s�ralan�ncaya kadar at�l bir �ekilde geldikleri gibi 
bekletilmektedir. 
 Öneri 2. �mkan sahiplerinden yard�m malzemeleri topland�ktan sonra s�n�fland�r�lmal�, temizlenmeli, 
kullan�ma haz�r hale getirilmeli, ambalajlanmal� ve depolara al�nmal�d�r. �htiyaç sahipleri ellerindeki SMK ile 
Sosyal Market’e giderek konulan limit ve kotaya göre yard�m�n� alabilmelidir. 

Bulgu 3. Çanakkale’de ya�ayan hay�rseverlerin bir k�sm� evlerinde kullan�lmayan, fazla olan, at�l 
durumdaki giyim e�yalar� ve kitaplar� kolilere ya da po�etlere koyarak Sosyal Market’e götürmektedirler. 
Ancak; hay�rseverlerin bir k�sm� da bu zahmete katlanmaktan ziyade çöp kutular�na atmay� tercih 
etmektedirler. Bir k�s�m Çanakkale halk�n�n Sosyal Market hakk�nda bilgileri olmad��� yap�lan görü�melerden 
anla��lm��t�r. 

Öneri 3. �mkan sahipleri SYM’ye bir telefonla (örne�in Alo 017) ula�t�klar�nda ayni ve nakdi yard�m 
görevlilerce makbuz kar��l��� al�nmal�d�r ve SYM’ye getirildikten sonra STK’lar ve gönüllülerin yard�m�yla 
yard�m malzemesi haz�r, düzenli, da��t�labilir ve kullan�ma haz�r hale getirilmelidir (ayni ve nakdi yard�mlar�n 
teslim edilebilece�i bölgesel noktalar olu�turulabilir. Bu yerlerin nereler oldu�u belediye taraf�ndan etkili 
ileti�im araçlar� kullan�larak halka duyurulabilir).     

Bulgu 4. Çanakkale Belediyesi’nde kent yoksullar�na ula�mada mahalle muhtarlar�ndan 
yararlan�ld��� ancak, Çanakkale Belediyesi’nin 2007 y�l�n�n sonuna kadar yap�lmas� hedeflenen  “Sosyal 
Doku Haritas�”n�n haz�rlanmad��� görevlilerle yap�lan görü�melerden anla��lm��t�r.  
 Öneri 4. �mkan ve ihtiyaç sahiplerini belirlemede bu i�birli�inin yan� s�ra ileti�im (medya ve 
tan�t�mdan) yararlan�lmal�d�r. �mkan sahiplerini belirlemede medya ve tan�t�mla birlikte ileti�im araçlar� da 
kullan�lmal�d�r. �htiyaç sahiplerini belirlemede bölgesel s�n�fland�rma yap�larak semt ve evler ziyaret edilerek 
(önceden halka belediye taraf�ndan duyuru yap�larak)  üniversite ö�rencilerinden anketör olarak 
yararlan�larak imkan ve ihtiyaç sahipleri ile ilgili bilgiler elde edilmeli, “Sosyal Yard�m Bilgi Sistemi (SYBS)” 
olu�turularak elde edilen bu bilgiler i�lenmeli, “Sosyal Market Kart� (SMK)” ç�kar�lmal� ve ihtiyaç sahiplerine 
da��t�lmal�d�r. 

Bulgu 5. Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�yla ilgili olarak bir sistemden çok bir 
proje uygulamas� olarak görülmektedir. 

Öneri 5. Çanakkale Belediyesi’nde imkan ve ihtiyaç sahiplerini elektronik ortamda kay�t alt�na alan ve 
kentin sosyal dokusunu ortaya koyan bir “Sosyal Yard�m Bilgi Sistemi (SYBS)” kurulmal�d�r.  

Bulgu 6. Çanakkale Belediyesi Sosyal Market’te hay�rseverler taraf�ndan getirilen giyim malzemeleri 
ve kitaplar ayn� yerde hem depolanmakta hem de sergilenmektedir. Özellikle g�da malzemeleri konusunda 
herhangi bir depo bulunmamaktad�r. 
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Öneri 6. Sosyal Market’e getirilecek g�da, giyim, ev e�yas�, yakacak vd. malzemeler için ayr� ayr� 
depolar olu�turulmal� ve burada bu malzemeler i�lendikten sonra da��t�m yap�lacak “Süper Sosyal Market 
(SSM)”e getirilmeli ve oradan SMK ile da��t�m yap�lmal�d�r.  

Bulgu 7. Çanakkale Belediyesi Sosyal Market fiziki mekan�, personel, araç-gereç, bütçe, yönetim ve 
örgütsel yap�s�n�n yeterli olmad��� görevlilerle yap�lan görü�melerden anla��lm��t�r. 

Öneri 7. Çanakkale Belediyesi’nin Stratejik Plan�’nda, Kent Eylem Plan�’nda ve Faaliyet Raporlar�nda 
belirtti�i amaç, ilke ve stratejilerini yeterli fiziki mekan, personel, araç-gereç, bütçe, yönetim ve örgütsel yap� 
ile uygulamada ortaya koymal�d�r. 

Bulgu 8. Çanakkale Belediyesi sosyal yard�m çal��malar�nda ile STK’larla i�birli�i yapt��� yap�lan 
görü�melerde ortaya ç�km��t�r. Ancak, ayn� �ekilde di�er kurumlar ve i�letmeler ile yeterince i�birli�i yapt��� 
söylenemez. 
 Öneri 8. Çanakkale Belediyesi sosyal yard�m konusunda Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü ve Sosyal 
Dayan��ma ve Yard�mla�ma Vakf� ve STK’larla yapt��� i�birli�ini özel sektör, hay�rseverler, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ve di�er yerinden yönetim kurulu�lar�yla da yapmal�d�r. 
  
 GENEL SONUÇ  
 Hay�rseverlik yüzy�llard�r yoksullu�un çaresi olarak görülmü� ve tarihsel süreç içerisinde ki�isel ve 
kurumsal çabalarla giderilmeye çal���lm��t�r. Türk toplumlar�nda hay�rseverlik kom�uluk, akrabal�k ve dini 
aç�lardan çözümlenilmeye çal���rken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu�undan itibaren kurumsal, yönetsel 
düzenlemeler ve sosyal politikalarla kurumsalla�t�rmaya çal���lm��t�r 
 1980’lere kadar yoksullu�a çözüm yolu olarak, refah devleti anlay��� içinde, devlet taraf�ndan 
“sosyal politika” uygulanm��, bunun yan� s�ra halk�n katk�lar� da i�in içine kat�lm��t�r. Ancak, 1980’lerden 
sonra küreselle�menin etkisiyle sosyal devlet anlay���ndan uzakla��lm�� ve yerele dayal� “muhtaçl�k ve 
sadaka” kavram� üzerine yo�unla��lm��t�r. Di�er bir deyi�le sosyal yard�mdan sosyal muhtaçl��a do�ru bir 
dönü�üm ya�anm��t�r. 
 Bu ara�t�rmada; belediyelerde kurumsal hay�rseverlik yönetimi Çanakkale Belediyesi özelinde sosyal 
yard�m çal��malar� incelenmi�tir: Yap�lan bu ara�t�rmada; Çanakkale Belediyesi’nin stratejik planlama, 
faaliyet raporlar� ve kent eylem planlar�nda sosyal yard�m çal��malar�na yer verildi�i görülmü�tür.  
 Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m amaçl� olu�turdu�u “Sosyal Market” i�levsel olmakla 
birlikte, yönetimsel, personel ve sistem sorunlar�n� birlikte ya�amas� nedeniyle; verimli, etkili, h�zl�, ekonomik, 
nitelikli ve kaliteli (VEHENK) olarak görevini yerine getirememektedir. 

Bu ara�t�rmada önerdi�imiz �ekliyle, Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m hizmetleri yönetiminin 
gerçekle�tirlmesi, halk�n gizilgüçlerinin (potansiyellerinin) ortaya ç�kar�lmas�, �irketler ile hay�rseverlerin 
gönüllü kat�l�mlar�n�n sa�lanmas� ve STK’lar�n i�levsel yönlerinin i�e kat�lmas� gibi katk�lar sa�layaca�� 
dü�ünülmektedir. 

Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m çal��malar�na temel olu�turacak Sosyal Yard�m Bilgi Sistemi 
(SYBS)’nin olu�turmas�yla, kentin hay�rseverleri (imkan sahipleri) ve ihtiyaç sahiplerinin (yoksullar�n�n) 
dökümünün yap�lmas�, imkan ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, sosyal yard�mlar�n ça�da� bir yöntemle, 
di�er bir deyi�le gerçek ihtiyaç sahiplerine ula�mas�n� sa�layacakt�r. Uygulanacak depolama sistemi, 
SYBS, SMK ve SSM ile sosyal yard�m da��t�mlar� daha ça�da� bir görünüme kavu�acak böylelikle etkin ve 
kurumsal bir hay�rseverlik yönetimi olu�turulabilecektir. Böylelikle Çanakkale Belediyesi’nin sosyal yard�m 
çal��malar�n�n verimli, etkili, h�zl�, ekonomik, nitelikli ve kaliteli (VEHENK) olmas�nda önemli rol oynayacakt�r. 
 Sonuç olarak; hay�rseverlik yaln�zca Ramazan ay�nda, ön plana ç�kan bir yard�mla�ma olarak 
alg�lanmamal�, yoksullukla mücadelenin bir ülke kalk�nmas� sorunu oldu�u ve bunun nedenlerinin, özellikle 
yoksul halka kamu hizmetlerinin yeterince ula�t�r�lmad��� ve sosyal adaletin tam gerçekle�medi�i 
söylenebilir. 
 Yoksullukla mücadelede bir ba�ka önemli konuda sorunun sadece yard�mla çözülemeyece�i 
yönündedir. Bu konuda sosyal politikalar geli�tirilerek Kuan Tzu’nun �iirinde oldu�u gibi “bal�k vermek 
yerine bal�k yeti�tirmeyi ve tutmay�” ö�retmek gerekir. 
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Özet 
1980’li y�llar�n ba��ndan itibaren dünyam�zda ya�anan h�zl� de�i�im ve dönü�ümle beraber kamu 
yönetimi ve yerel yönetim anlay���nda da birtak�m de�i�iklikler meydana gelmektedir. Bu yeni anlay��, 
“i�letmecilik (managerialism)”, “yeni kamu i�letmecili�i (new public management),” piyasa temelli kamu 
yönetimi (market-based public administration) vb. isimlerle an�lmaktad�r. Bürokratik ve merkezi 
yap�lar�n yerini inisiyatifin daha fazla yönetilenlerde oldu�u yerel ve demokratik yap�lar almaktad�r.  
Geni�-yatay çevre, esnek örgüt yap�s�, mü�teri-vatanda� odakl�l�k, kamuya kar�� çe�itli sorumluluklar� 
yerine getirmek vb. faktörler yeni kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin ba�l�ca özelliklerindendir. Bu 
kapsamda kamu yöneticileri altyap�, ula��m gibi sadece klasik kamu hizmetlerinin haz�rlanmas� ve 
sunumuyla yetinmemektedir. Bunun yan� s�ra, toplumumun sosyo-ekonomik sorunlar�n�n çözümünde, 
toplumsal ya�am�n demokratikle�mesinde, çe�itli hay�rseverlik faaliyetlerinin gerçekle�mesinde de aktif 
olarak rol almaktad�rlar. Son zamanlarda vatanda�a, vatanda��n ihtiyac� do�rultusunda daha kaliteli ve 
daha iyi hizmetin sunulabilmesi için yerel yönetimler ve sivil toplum kurulu�lar� önemli görevler 
üstlenmektedir.  
Ara�t�rmada,  2005 y�l�ndan itibaren Denizli Belediyesi öncülü�ünde faaliyette bulunan “Sevgi Eli 
Derne�i”nin hay�r faaliyetleri ve topluma katk�s� incelenecektir. Ara�t�rmada Sevgi Eli Dene�i’nin 
yay�nlanm�� oldu�u çe�itli yay�nlardan ve dernek yöneticileri ile yap�lan mülakatlar�ndan 
yararlan�lm��t�r. 
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kurulu�lar�(STK), Hay�rseverlilik. 

 
LOCAL GOVERNMENTS AND PHILANTHROPHY ASSOCIATIONS CASE OF DEN�ZL� SEVG� EL� 

 
Abstract 
 
In the begining 1980’s occuring fast changing and  transforming in the world is also happening changes 
of understanding public and local managament.  This perspectives is called  managerialism, new public 
management and market-based public administration. Local and democratic structures  which are 
managed have more initiative are taking  the place of  bureaucratic and central structures. Basic 
characteristics of the new public and local management are wide-horizantility  environment, flexible 
organizational structures, customer-citizen focused, responsibility for public etc. In this extent, new 
public managers are not satisfied  with   classic substructurel and arrival services. However, they are 
having a part actively  to analysis  socio-economics problems of society, to have more democracy and 
some philanthrophy activities. In the most recent years, to service more quality and better services 
related to their needs to citizens local gonernments  and non-govermental organizations are added to 
important functions. In this paper, Sevgi Eli Association which is the initiator of Denizli Municipality has 
been  actived  from 2005  will be analysis  philanthrophy activities and additions to the society. In this 
paper  are used to some publications of Sevgi Eli Association’s  publications and interviews of 
association’s managers. 
Keywords: Local Governments, Non-governmental Organizations (NGO), Philanthrophy 

 
1.Giri� 
Özellikle 20. yüzy�l�n sonlar�nda devletlerin zamanla a��r� biçimde büyümesi, k�rtasiyecilik, verimsizlik ve 

hantall�k gibi kamu yönetimi sorunlar�n� da beraberinde getirmi�tir. Bu dönemde kamu yönetiminin ön palan ç�kan 
ba�l�ca özellikleri merkeziyetçilik, kat� hiyerar�i, a��r� kurallara ba�l�l�k ve a��r bürokrasi olmu�tur (Ery�lmaz, 
2006:22-23). 1980’li y�llarda pek çok �eyde de�i�imler ya�anmaya ba�lanmas�yla birlikte kamu yönetiminde de 
önemli de�i�iklikler olu�maya ba�lanm��t�r. Alman sosyolog Max Weber’in bürokrasi modeline göre örgütlenmi� 
olan geleneksel yönetim anlay���, 1980’li y�llar�n ba��ndan itibaren özellikle geli�mi� ülkelerde büyük ölçüde teorik 
ve pratik yönleri itibariyle yetersiz olmaya ve önemini kaybetmeye ba�lam��t�r. Ortaya ç�kmaya ba�layan yeni 
yakla��m ya da anlay�� ise “i�letmecilik” (managerialism), “yeni kamu i�letmecili�i” (new public managemet), 
piyasa temelli kamu yönetimi (market-based administration) ya da giri�imci idare (entrepreneurial administration) 
gibi kavramlarla ifade edilmektedir (Ery�lmaz, 2006:25). Bu yeni yakla��m kapsam�nda hiyerar�ik ve merkezi 
örgütlerin önemi azalmakta buna kar��n yerel yönetimlerin önemi artmaktad�r. Mahalli �artlar�n farkl�l���, mekânsal 
uzakl�k, halk�n daha çok yönetime kat�lmas� ve halka ihtiyac� olan daha iyi ve kaliteli hizmeti h�zl� bir biçimde 
sunabilme sorunu yerel yönetimlerin önemini ön plana ç�karmaktad�r. Di�er bir yakla��ma göre ise yerel 
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yönetimleri ortaya ç�karan nedenleri fonksiyonel etkinlik ve demokrasi olarak iki grupta toplayabiliriz ((Ery�lmaz, 
2006:121-125). Fonksiyonel etkinlik hizmete tahsis edilen geni� anlamdaki kaynakla amaç aras�ndaki 
uygunluktur. Hizmet sunulan halk�n ilgili hizmete yönelik dü�ünce ve e�ilimlerinin tespit edilmesi ilgili hizmette 
isabetli karar verme olas�l���n� art�racakt�r. Di�er taraftan kamu hizmeti gören birimlerin faaliyet alan� ne kadar 
küçülürse toplumun tercihlerini belirlemek ve yönetime kat�lmakta o kadar kolay olacakt�r. Demokrasi aç�s�ndan 
da halk�n yerel yönetici aday�n� daha yak�ndan tan�yabilmesi, halk�n kendini ilgilendiren i�lerde yönetime kat�lmas� 
bu amaçla olu�turulan organlarda görev almas� yöneticilerini sürekli etkilemeye ve denetlemeye çal��mas� söz 
konusudur. Kat� hiyerar�i ve merkezi yetki kapsam�nda sadece kurallar� uygulayan klasik, statükocu merkezi 
yönetim yerine yerel yönetimler esnek ve d��a aç�k, vatanda� odakl�, yenilikçi özerk yap�lar� itibariyle giri�imci 
birimleri temsil etmektedir. Her bir yerel yönetim kurulu�u ayn� zamanda farkl� bir giri�imci güç denmektir. Yine 
yerel yönetim organlar� o yöre insan� aras�ndan seçildi�inden dolay� bulunduklar� yörenin sorunlar�n� daha iyi 
bilebilmekte ve gerekli çözümleri üretebilecek imkâna sahip olabilmektedirler. Bu kapsamda merkezi yönetim 
yerel yönetimlerin varl���ndan dolay� kazançl�d�r. Zira yerel yönetimler yerel nitelikteki vatanda��n ihtiyaç, istek ve 
beklentileri ile ilgili görevleri merkezi yönetimden devralmakta ve onun yükünü hafifletmektedir. Zaten hizmette 
yerellik (subsidiyarite) ilkesi de hizmetin ve görevin o hizmeti alacaklara en yak�n yönetimce görülmesi ya da 
yetkinin en yak�n yönetimce kullan�lmas�n� ifade etmektedir. Bunun anlam� üniter devletlerde i�lerin görülmesinde 
yerel yönetimlerin as�l yetkili olaca��d�r (Örnek, 1998:117-118). 
 

2.YEREL YÖNET�MLER�N ÖNEM KAZANMASI 
Türk kamu yönetiminin örgütsel yap�s� merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye 

ayr�lmaktad�r. Toplumsal hizmetler ve kamu i�lerinin devlet taraf�ndan yürütülmesine merkezi yönetim denirken, 
bu hizmetlerin ve i�lerin yerel yönetimlerce yap�lmas� biçimindeki yönetim yap�s�na da yerinden yönetim 
denmektedir Baz� kamusal hizmetlerin nitelikleri ve mahiyetleri gere�i ulusal düzeyde ve tek merkezden 
yürütülmeleri zorunlulu�u vard�r. Mesela, güvenlik ve adalet hizmetleri ülke düzeyinde standart biçimde yerine 
getirilmesi gereken kamusal etkinlikler olarak bilinir. Buna kar��l�k bulunulan ve ya�an�lan yerin çevre temizli�i ve 
düzenlenmesi, yol ve su hizmetleri gibi hizmetin yaln�zca ya�an�lan alanla s�n�rl� oldu�u hususlardaki yerel 
ihtiyaçlar� kar��lamaya yarayan etkinliklerin ise yerel yönetimler taraf�ndan daha etkin bir biçimde 
gerçekle�tirilmesi söz konusudur (Ero�lu,1998:151). Cumhuriyetimizin ba�lang�c�nda ülke �artlar�n�n gere�i 
merkezi yönetim anlay��� a��rl�kl� olmas�na kar��n günümüzde ülkemizin ya�ad��� h�zl� de�i�im ve geli�im noktas� 
bak�m�ndan gelmi� oldu�u nokta merkezi yönetimin yetersizli�ine yol açarak yerinden yönetim olgusunu ön 
palana ç�karmaktad�r. Günümüz Türkiye’sinde nüfusun ço�unlu�unun kentlerde ya�amas�, kentlerin ölçek ve 
kapasitelerinin çok üstünde bir nüfusu bar�nd�rmak zorunda kalmas�, e�itim ve kültür düzeyinin art���na ba�l� 
olarak kamu hizmetlerinin miktar ve nitelik bak�m�ndan daha fazla talep ediliyor olmas� gibi nedenler yerel 
yönetimlerin ön plana ç�kmas� olgusunu güçlendirmektedir. Yerel yönetimler i�levleri bak�m�ndan halka daha 
yak�n, halk�n sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlar�n� yerinde tespit edip h�zl� ve etkin bir biçimde kar��layan 
birimlerdir (Görün, Elagöz, 2007:152). Yerel yönetimlerin temel yakla��m� halk�n ihtiyaçlar�n� belirlemek, bu 
ihtiyaçlar�n kar��lanmas�yla halk�n ya�am standartlar�n� yükseltmek, kat�l�mc� ve demokratik bir toplumun 
olu�mas�na katk�da bulunmakt�r. Yine ihtiyaç duyulan yerel hizmetlerin tespit edilerek h�zl�, kaliteli ve daha ucuz 
bir biçimde yerine getirilmesi bu birimler sayesinde olmaktad�r. Hemen hemen her ülkede yönetim sistemi merkezi 
yönetim ve yerel yönetim aras�nda payla��lm��t�r. Geli�mi� ülkelerde daha dar merkez ve geni� bir çevre (yerel 
yönetimler) varken, geli�mekte olan ülkelerde ise daha geni� merkez ve daha dar bir çevre yer almaktad�r. 
Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. �dari vesayet mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlü�üne uygun bir biçimde yürütülmesi, kamu görevlerinde birli�in sa�lanmas�, toplum yarar�n�n 
korunarak mahalli ihtiyaçlar�n gere�i gibi kar��lanmas� amac�yla yap�l�r (Ery�lmaz, 2006:126).Anayasam�zda “il 
özel idaresi”, “belediye” ve “ köy” olmak üzere üç tür yerel yönetim birimi vard�r. Özellikle 1980’ler sonras� yerel 
yönetimlerin ön plana ç�kmas�yla birlikte merkezi yönetimin yetki ve görevlerinin önemli bir k�sm� yerel 
yönetimlere, merkezin ta�ra kurulu�lar�na, meslek ve sivil toplum kurulu�lar�na devri söz konusudur. Genel olarak 
dünyada ya�anan yerelle�me e�ilimine paralel olarak ülkemizde de bir tak�m hukuki düzenlemeler yap�lmaktad�r. 
“5393 say�l� Belediye Kanunu”, “5260 say�l� Büyük �ehir Belediye Kanunu”, “5302 say�l� �l Özel �dare Kanunu’nu” 
bu çal��malara örnek olarak gösterebiliriz (Görün, Elagöz, 2007:152). Bu düzenlemelerin ortak noktas� ise, 
merkezin yetkisi kapsam�nda bulunan bir tak�m görev ve yetkilerin merkezden al�narak yerel yönetim birimlerine 
aktar�lmas�, böylece yerel yönetim birimlerinin daha güçlü hale getirilmesini ifade etmektedir. Yerel yönetimlerle 
ilgili gerçekle�tirilen bu ve benzeri düzenlemelerle halk�n ve sivil toplum örgütlerinin daha çok yönetime kat�lmas� 
amaçlanmaktad�r. Belediye kanunu ile belediyelere sa�l�k, e�itim, sosyal hizmet, yard�m, yoksul ve dü�künlere 
yönelik hizmetler vb. faaliyetlerin yap�lmas�nda dayan��ma ve kat�l�m� sa�lamak ve bu amaçlarla gönüllü ki�ilerin 
kat�l�m�na yönelik programlar uygulamas� hedef olarak belirlenmi�tir. Yine 5302 say�l� il özel idaresi kanununun 
65. maddesi gönüllü kat�l�m ba�l���n� ta��maktad�r. Bu madde ile de ihtiyaç sahibi ki�ilere yönelik hizmetlerde 
gönüllü ki�ilerin kat�l�m� hedeflenmektedir. 

1980’li y�llardan sonra ya�anan yerelle�me sürecinin en temel boyutlar� aras�nda merkezi yönetimlerden 
yerel yönetimlere daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynak aktar�m� ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yer 
almaktad�r. Ayr�ca önceleri kamu yönetimi ve ülkemizde de daha çok merkezi yönetim birimleri taraf�ndan 
üstlenilen görevlerin bir k�sm�n�n STK’larca yerine getirilmeye ba�lanmas� söz konusudur. Bu durum ise 
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günümüzde STK’lar�n önemini art�rmakta ve halk�n yerel ihtiyaçlar� do�rultusunda faaliyetlerini geni�letmelerine 
zemin haz�rlamaktad�r. 

Son zamanlarda yerel yönetimlerin halk�n ihtiyaçlar� ve beklentileri do�rultusunda sorunlar�na çözüm 
üretme konusunda ön plana ç�kt�klar� alanlardan birisi de kurulmas�na ve hizmet vermesine öncülük ettikleri 
hay�rseverlik faaliyetleridir. Bu tür hay�rseverlik faaliyetlerinin Ankara, �stanbul, Kayseri vb. yerel yönetim 
birimlerinde ba�ar�l� bir biçimde uyguland�klar� bilinmektedir. Çal��man�n kapsam�nda Denizli Belediyesi 
öncülü�ünde kurulan ve yerel birtak�m ihtiyaçlar�n giderilmesi konusunda faaliyet gösteren Sevgi Eli isimli sivil 
toplum örgütü incelenecektir. 
 

3. YEREL YÖNET�MLER VE STK’LAR 
1980’lerden sonra ya�anan yerelle�me hareketinin en temel boyutlar aras�nda yerel yönetimlere daha 

fazla yetki, sorumluluk ve kaynak aktar�m� ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yer almaktad�r. Buna ilaveten 
kamu yönetimi taraf�ndan üstlenilen görevlerin bir k�sm�n�n STK’larca yerine getirilmeye ba�lanm��t�r. Bu 
kapsamda sivil toplum kurulu�lar� yerel yönetimlerle beraber yerel sorunlar�n çözülmesinde ve ihtiyaçlar�n 
giderilmesinde daha etkin ve �effaf roller üstlenmektedir (Görün, Elagöz, 2007:155). Sosyal devletin 
sorumluluklar�n�n birço�unun yerel yönetimlere, sivil topluma ve piyasaya devredilme çabalar� göz önüne 
al�nd���nda hay�rseverlik faaliyetlerine daha fazla yer verildi�i görülmektedir. Günümüzde kentlerde sosyal yard�m 
ve hizmetlerin merkezi yönetim yerine daha çok yerel yönetimler ve STK’larca görülmesi,  bu kapsamda 
hay�rseverlerin daha çok sorumluluklar üstlenmesi hay�rseverlik gibi çe�itli hizmetlerin kamu, STK’lar ve özel 
sektör i�birli�inde (yöneti�im) görülmesi anlay���n� güçlendirmektedir. STK’lar genel olarak toplumsal sorunlar 
etraf�nda örgütlenmi�ler ve toplumlar�n ihtiyaçlar�n� gidermek temel vurgular�d�r. Günümüzde STK’lar hem 
Türkiye’de hem de  neo-liberal politikalar� temel alan ülkelerde h�zla ço�almakta, niteliksel ve niceliksel olarak 
h�zla zenginle�mektedirler. Neo-liberal sistemi temel alan ülkelerde STK’lar modern, geli�mi� demokratik 
toplumlar�n de�i�mez bir ö�esi olarak kabul edilmektedirler. Günümüz bilgi toplumu içerisinde STK’lar toplumun 
ihtiyaçlar�n� gideren ve kat�l�mc�l��� yükselten organlar olarak görülmektedir. Yasalar�n STK’lar� te�vik edici nitelikte 
olmas�n�n yan� s�ra her türlü siyasal ve ekonomik kurulu�tan ba��ms�z olmalar� onlar�n daha özgür, daha objektif 
ve amaçlar�na daha uygun faaliyette bulunmalar�n� kolayla�t�racakt�r (Arma�an ve di�.,2007:718). Günümüzde 
demokratiklik iddias�ndaki her yerel yönetim sivil toplum örgütlerinin görü� ve katk�lar�na önem vermek 
durumundad�r. Ayr�ca bu örgütlerin yerel düzeydeki karar süreçlerinde temsil edilmesini sa�lamakla yükümlüdür 
(Okutan, 2008: 94). 
 

4.SEVG� EL� DERNE�� VE HAYIRSEVERL�K FAAL�YETLER� 
Sevgi Eli yard�m derne�i 2005 y�l�nda Denizli Belediyesi’nin öncülü�ünde kurulmu� ihtiyaç sahiplerine 

yard�mc� olan bir dernektir. Sevgi Eli Denizli merkezde yürüttü�ü yard�m çal��malar�na ilaveten çevre ilçelerden 
gelen talepleri de de�erlendirerek ihtiyaç sahiplerine yard�mc� olmaktad�r (Türkiye Gazetesi: 31.03.2010). Sevgi 
Eli dene�inde toplam 14 personel çal��maktad�r. Çal��anlarla yap�lan mülakatlarda misyonlar�n� “ba���ta bulunan 
hay�rseverlerle ihtiyaç sahibi ki�iler aras�nda köprü görevi görmek” biçiminde ifade etmi�lerdir. Sevgi Eli’nin bir 
arac� kurum oldu�unu hay�rseverlerden gelen yard�mlar�n gelen talepler do�rultusunda sadece Denizli merkezde 
de�il ayn� zamanda çevre yerle�im yerlerine de ula�t�rmaya çal��t�klar�n� belirtmi�lerdir. Ayr�ca Sevgi Eli Derne�i 
2010 y�l�nda Pamukkale Üniversitesi, E�itim Fakültesi ile “Sevgi �le El Ele” isimli ortak bir proje düzenlemi�tir. Bu 
proje kapsam�nda eksiklikleri tespit edilen okullara ekipman deste�i sa�lanmas�, bu okullarda e�itim ve ö�renim 
gören ö�rencilere kitap defter, çe�itli k�rtasiye malzemeleri oyuncak ve k�yafet yard�m� hedeflenmi�tir (Kulvar 
Gazetesi: 26.03.2010). 
�lgililerle yap�lan mülakatlar sonucunda Sevgi Eli’nin örgüt yap�s�n� a�a��daki biçimde gösterebiliriz: 

�ekil1: Sevgi Eli Derne�i Örgüt Yap�s� 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
     
 
 
 

Halkla ili�kiler bölümüne ihtiyaç sahibi kimse ilk müracaat�n� yapmaktad�r. Daha sonra ihtiyaç sahibi 
kimsenin ihtiyaç durumu yerinde tespit edilmektedir.  Sonra bu bilgiler bilgi i�lem bölümüne aktar�lmaktad�r. 
Buradan ilgili kimseye yard�mda bulunmak için ma�aza sorumlusuna ve depo sorumlusuna haber verilmektedir. 
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Daha sonra ise ilgili ki�inin ihtiyac�n� kar��lamak için e�ya ç�k��� yap�lmaktad�r. Sevgi Eli’nin son dört y�ll�k 
faaliyetler tablosunu a�a��daki biçimde gösterebiliriz: 

Tablo 1: Sevgi Eli Derne�i Son Dört Y�ll�k Faaliyet Tablosu 
Y�llar Ba��� Yapan Say�s� Ba��� Alan Say�s� 
2006 3460 2625 
2007 5248 5299 
2008 5885 7410 
2009 6500 13240 

Kaynak: Sevgi Eli Derne�i, 2.Dönem Faaliyet Raporu, s.3. 
2006 y�l�nda ba��� yapan hay�rseverlerin say�s� 3460 iken bu oran 2009 y�l�nda % 87 artarak 6500 ki�iye 

ula�m��t�r. Ba���a alanlar�n say�s� ise 2006 y�l�nda 2625 iken bu oran yakla��k %400 artarak 13240 ki�iye 
ula�m��t�r. 

Tablo 2: 2009 Y�l�nda Yard�m Yap�lan Genel Aile ve Ki�i Say�lar� 
Denizli merkezde yarad�m yap�lan aile 2837 
Çevre belde ve ilçelerde yard�m yap�lan 
aile 

352 

Kimlik ile müracaat edenler 93 
Sokakta ya�ayan ihtiyaç sahipleri 18 
Di�er illerden yard�m yap�lan aile 10 
Genel toplam 3310 aile 
Toplam yard�m alan ki�i say�s� 13240 

Kaynak: Sevgi Eli Derne�i, 2.Dönem Faaliyet Raporu, s.5. 
2009 y�l�nda Denizli merkezde ise toplam 2837 aileye yard�m yap�lm��t�r. Bu ailelerin ikamet ettikleri 

mahallelere göre da��l�m�nda ilk s�ralar� i� bulma umuduyla di�er illerden gelmi� insanlardan olu�an gelir seviyesi 
dü�ük gecekondu mahallelerin oldu�u görülmektedir. 

Tablo 3: 2009 Y�l� Mahallelerle Göre En Çok yard�m Alan ilk On Mahalle  
Mahalle  Yard�m alan aile say�s� 
1Gümü�ler 231 
2.Murat Dede. 213 
3.Kar��yaka 213 
4.Dokuzkavaklar 179 
5.Sümer 172 
6.Aktepe 132 
7.Delikta� 102 
8.Toprakl�k 115 
9.Sevindik 79 
10.Merkez Efendi 76 

 Kaynak: Sevgi Eli Derne�i, 2.Dönem Faaliyet Raporu, s.7. 
 

Sevgi Eli Derne�inden en çok yard�m alan mahallelere bak�ld���nda Gümü�ler, Murat Dede, Kar��yaka ve 
Dokuzkavaklar gibi daha çok gecekondu mahallelerinin oldu�u görülmektedir. Bu mahallelerin sakinleri ise 
ço�unlukla Denizli’ye i� bulmak ve çal��mak için di�er illerden gelmi�, kalifiye olmayan ki�ilerden olu�maktad�r. 
Tablo 4: Tablo: Sevgi Eli’nden Ç�k��� Yap�lan E�yalar ve Adedi (01.06.2009-31.12.2009) 
 
Kaynak: Sevgi Eli Derne�i, 2.Dönem Faaliyet Raporu, s.8. 

01.06.2009-31.12.2009 tarihlerini kapsayan alt� ayl�k dönemde toplam 43 çe�it e�yadan 1397 adet 
yard�m�nda bulunulmu�tur. En çok yard�m yap�lan e�ya s�ralamas�nda 306 say� ile yorgan yast�k, minder, 174 hal� 
ve kilim ile 132 sandalye almaktad�r. En az yard�m yap�lan e�yalar ise, 1 bisiklet, 1 oturma grubu, 1 diki� makinesi, 
1 �ofben ve 1 bula��k makinesinden olu�maktad�r. 
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Tablo 5: Yard�m Yap�lan Çevre Beldeler ve �lçeler ve Yard�m Alan Aile Say�s� 
Çevre Belde ve �lçeler  Yard�m Alan Aile Say�s� 
Ba�karc� 6 
Beya�aç 2
Kale 17 
Tavas 12 
Akköy 76
Buharkent 2
Güney  3 
Buldan  12 
Sarayköy 20
Babada� 3 
Merkez köyler(Eymir-Özerlik) 3 
Çameli 6 
Ac�payam 16 
Bozkurt 1
Bekilli 4 
Baklan 5 
Çardak 6 
Çal 12 
Çivril 10 
Honaz 132
Oteller 18 
Kakl�k 4 
Toplam 352 aile 

 
Yard�m yap�lan çevre beldeler ve ilçeler s�ralamas�nda ilk üç s�ray� Honaz (132 aile), Akköy (76 aile) ve 

Sarayköy (20 aile) almaktad�r. En az yard�m alan çevre beldeler ve ilçeler ise, Bozkurt (1 aile), Buharkent (2 aile) 
ve Beya�aç’t�r (2 aile). 
 

5.SONUÇ 
Günümüz küreselle�me sürecinde topluma h�zl�, etkin ve toplumun ihtiyac�na uygun kaliteli hizmet 

sunulmas� ön plana ç�kmaktad�r. Bu ba�lamda 20.yüzy�l�n ba�lar�nda ortaya ç�kan merkezi ve bürokratik yap�lar 
tolumun ihtiyaçlar�n� gere�i gibi kar��lamada yetersiz kalmaktad�r. 1980’li y�llar�n ba��ndan itibaren özellikle 
geli�mi� ülkelerde vatanda��n ihtiyac�n� kar��lamada yerel yönetimlere daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynak 
aktar�m�n�n yap�ld��� gözlemlenmektedir. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kurulu�lar�n�n yerel ihtiyaçlar� objektif 
ve �effaf bir biçimde kar��lamas� gerekmektedir. Zira uygulanmada baz� hay�r faaliyetlerinin halkla ili�kiler, reklam 
ve imaj gibi nedenlerle yap�ld��� bilinmektedir (Porter, Kramer, 2002002:5). STK’lar gerek hay�rseverlik gibi yerel 
hizmetlerin kar��lanmas�nda gerekse demokrasi kültürünün ve kat�l�mc�l���n kurumsalla�mas�nda önemli görevler 
üstlenmektedir. Çal��mada incelenen ve Denizli Belediyesi öncülü�ünde 2005 y�l�nda kurulan ve misyonu 
“hay�rseverler ile ihtiyaç sahipleri aras�nda köprü görevi görmek” olan Sevgi Eli Derne�i bu örneklerden birisini 
olu�turmaktad�r. Sivil toplum yoluyla güçlü toplum a�amas�na ula�ma çabas�nda merkezin küçülerek, yerel 
yönetimlerin ve fertlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin temsili demokrasi tecrübesinden kat�l�mc� 
demokrasi a�amas�na geçi� sürecinde her sosyal grup ve kültürel hareketin kendi etkinli�ini devem ettirebilmek 
için her alanda örgütlenme düzeyini art�rmas� gerekmektedir (Ero�lu,1998:95). Bu kapsamda yerel yönetim ve 
STK’lara önemli görevler dü�mektedir. Gerek toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yönelik hay�rseverlik faaliyetlerinin 
yap�lmas�nda gerekse toplumun ihtiyaç duydu�u di�er alanlarla ilgili h�zl�, etkin ve kaliteli hizmetlerin 
sunulmas�nda STK’lar�n say�s�n�n art�r�larak faaliyetlerini kolayla�t�r�c� önlemlerin al�nmas� gerekmektedir. 
Unutulmamal�d�r ki “hay�rseverlik faaliyetlerinde ve sevgi ekilen yerlerde sevinçler büyük olur”. 
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Özet 
Bu bildiride; Konya �li Bey�ehir �lçesi’ne ba�l� 100 hanelik Gönen Köyü’ne, merkezi �zmir’de bulunan 
Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i’nin �zmir’de ikamet eden üyeleri taraf�ndan yap�lan hizmetler 
bölgesel kalk�nma çerçevesinde görsel veriler deste�iyle sunulmu�tur. K�� aylar�nda 20 olan nüfus yaz 
aylar�nda 200’e ç�kmakta, köyün geleneksel �enli�inde bu say� 2500’e ula�maktad�r.  Ekonomik 
kalk�nmaya zemin haz�rlamak için yol, su, kanalizasyon, drenaj, peyzaj, restorasyon ve güvenlik gibi 
alt yap� yat�r�mlar� devlet deste�i al�nmadan yap�lm��t�r. Ekonomik kalk�nma projesi olarak, 60 üyeden 
olu�an bir kooperatif kurularak küçükba� hayvan yeti�tiricili�ine ba�lanm��t�r. Gönen Köyü’ndeki 
geli�meler çevre köy ve ilçeler taraf�ndan izlenerek örnek al�nmaya ba�lanm��t�r. 

 
RURAL DEVELOPMENT IN RELATION TO CHARITY AND CITIZENSHIP: 
THE EXAMPLE OF GÖNEN VILLAGE EMBELLISHMENT ASSOCIATION 

 
Abstract 
In this study, services provided by the members living in �zmir of Gönen Village Embellishment 
Association operated in �zmir to 100 housed Gönen Village of Beysehir Town, Konya Province were 
presented in the context of rural development. The population in winter is 20 whereas it reaches to 
200 during the summer and almost 2500 people visits the village during the traditional carnival. In 
order to provide a basis to economical development, basic facilities such as road, water, sewage, 
drenage, landscaping, restoration and security were implemented without any financial support from 
the government. With the establishment of a 60 member – cooperative,  a sheep production was 
initiated as the economical development project.  
 
G�R�� 
Türkiye’deki 1950’li y�llarda h�zlanan sanayile�meyle birlikte ortaya ç�kan i� gücü ihtiyac� kentlerden 

ve köylerden göç eden insanlardan kar��lanm��t�r (Güre�çi, 2010: 77). 1950’li y�llarda Türkiye nüfusunun 
yüzde 75’i köylerde ya�amaktayken, bu oran 1980’de yüzde 56, 2000 y�l�nda ise yüzde 35 olarak dramatik 
bir azalma göstermi�tir (DPT, 2006: 6). Ekonomik nedenlerle nüfuslar� azalan köylerin kalk�nmas�na yönelik 
projeler hükümetler taraf�ndan geli�tirilmi�, geli�tirilmeye devam etmektedir. Devlet taraf�ndan k�rsal 
kalk�nma, bölgesel kalk�nma, köylere hizmet götürme ve köye dönü� olarak bilinen projeler 
gerçekle�tirilmektedir. Örne�in, �ç ��leri Bakanl���’na ba�l� �ller �daresi Genel Müdürlü�ü Köye Dönü� ve 
Rehabilitasyon Projesi kapsam�nda 14 ildeki (Ad�yaman, A�r�, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbak�r, Elaz��, 
Hakkari, Mardin, Mu�, Siirt, ��rnak, Tunceli ve Van) bir süredir bo� kalm�� köylerde ya�am�n yeniden 
ba�lat�lmas� ve kal�c� hale getirilmesine yönelik; tar�m, hayvanc�l�k ve el sanatlar� gibi ekonomik destekler ile; 
altyap� temini, sosyal donat�, arazi kullan�m planlamas� gibi konularda çal��malar yapmaktad�r 
(www.illeridaresi.gov.tr). Ayr�ca, DPT taraf�ndan 2006 y�l�nda bir Ulusal K�rsal Kalk�nma Plan� haz�rlanm��, 
ekonominin geli�tirilmesi ve i� imkanlar�n�n art�r�lmas�; insan kaynaklar�n�n, örgütlenme düzeyinin ve yerel 
kalk�nma kapasitesinin geli�tirilmesi; k�rsal alan fiziki altyap� hizmetlerinin geli�tirilmesi ve ya�am kalitesinin 
art�r�lmas� ve k�rsal çevrenin korunmas� ve geli�tirilmesi ba�l�klar�nda dört ayr� strateji olu�turulmu�tur (DPT, 
2006: 2).  �lave olarak; 2007 y�l�nda Tar�m ve Köy ��leri Bakanl��� taraf�ndan Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� 
Destekleme Kurumu kurulmu�, 2008 tarihinde Avrupa Komisyon taraf�ndan kabul edilen, Avrupa Birli�i 
Kat�l�m Öncesi Yard�m Fonlar� ile desteklenmi� Tar�m ve K�rsal Kalk�nma Program�n� (IPARD) uygulamaya 
koymu�tur. 

K�rsal kalk�nmaya devletten ba�ka �ah�slar ve sivil toplum kurulu�lar� (STK), özellikle de hem�ehri 
dernekleri önemli destek vermektedir (Genç, 2008; Kurdo�lu, 2005). Hem�ehri derneklerinin sosyal, kültürel, 
politik ve ekonomik anlamda sa�lad��� katk�lara örnek olarak �stanbul’daki Ni�deli hem�ehri dernekleri 
(Caymaz, 2005), Sivas Dayan��ma Derne�i (I��kp�nar, 2000), Bursa örne�i (Narl� ve Nar�, 1999: 176) ve 
Ankara’daki Malatyal�lar Örne�i (Tek�en, 2003: 160) verilebilir.  

Türkiye’de bugün itibariyle 85.973 adet faal dernek bulunmakta olup illere göre en yüksek oran % 
20,3 ile �stanbul’da, % 9,8 ile Ankara’da, % 5,5 ile �zmir’de yer almaktad�r. Konya ilinde 2206 adet dernek 
bulunmakta olup toplam dernek say�s�na oran� % 2,6 d�r. Toplam dernekler içinde hem�ehri derneklerinin 
oran� yakla��k % 10 olup, hem�ehri derneklerinin bölgelere göre da��l�m� da % 58,7 ile Marmara, % 17,5 ile 
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�ç Anadolu ve % 9,9 ile Ege Bölgeleri �eklindedir. Hem�ehri dernekleri say�s� 2006 y�l�ndan 2010 y�l�na kadar 
% 55 oran�nda (3876’dan 8543’e) art�� göstermi�tir  (www.dernekler.gov.tr).  

Türkiye’deki say�lar� h�zla artan hem�ehri derneklerinin k�rsal kalk�nma yakla��m�na olan katk�lar�na 
yönelik bilimsel ölçekte ara�t�rma eksikli�i bulunmaktad�r. Bu anlamda literatür eksikli�inin giderilmesi 
amac�yla ele al�nan bu çal��mada,  merkezi �zmir’de bulunan Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i’nin �zmir’de 
ikamet eden üyeleri taraf�ndan Gönen Köyü’ne devletten destek al�nmaks�z�n yap�lan alt yap�, sosyal ve 
ekonomik hizmetler bölgesel kalk�nma çerçevesinde görsel veriler deste�iyle aç�klanm��t�r. 
 

MATERYAL VE METOT 
Çal��mada materyal olarak Konya �li, Bey�ehir �lçesi’ne ba�l� Gönen Köyü ve köyün kalk�nmas�na 

yönelik yat�r�m çal��malar� yapan Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i ele al�nm��t�r. Gönen Köyü’ne yap�lan 
ziyaret ve yerinde gözlemler, köy muhtar�, köy sakinleri ve Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i yöneticileriyle 
olan mülakatlar ve elde edilen verilerin literatür �����nda de�erlendirilmesi de çal��man�n yöntemini 
olu�turmu�tur.  
 

Gönen Köyü 
Konya �li Bey�ehir �lçesi’ne ba�l� köy ilçe merkezine 16 km uzakl�kta bulunmaktad�r (�ekil 1). 100 

hanelik köyün yakla��k 800 - 850 y�ll�k bilinen bir tarihi bulunmaktad�r. Ba�l�ca geçim kayna�� tar�m ve 
hayvanc�l�kt�r. Yakla��k 150 y�l önce köyden �zmir’e önemli bir göç hareketi ya�anm��, göç edenler �zmir’de 
kahve i�lenmesi ve ticareti konusunda ba�ar� elde etmi�lerdir.  �zmir ba�ta olmak üzere yakla��k 4000 
civar�nda oldu�u belirtilen köylülerin yakla��k 20 nüfusu sürekli köyde ya�amakta, köyün geleneksel 
�enli�inde bu say� 2500’e ula�maktad�r. 200 civar�nda köylü ise yaz aylar�n� köyde geçirmektedir.  

Köyde bakkal ve kahve olmamakta, al��veri�ler Do�anbey beldesi ve Bey�ehir ilçesinden 
yap�lmaktad�r. Köyde 2 fakir aile oldu�u ve hay�rseverlerin deste�iyle geçindikleri belirtilmi�tir. Köyde toplam 
6 adet okul ça��nda olmayan çocuk bulunmaktad�r.    
 

Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i  
Gönen Köyünü Güzelle�tirme Derne�i 1990 y�l�nda �zmir’de ikamet eden Gönenliler taraf�ndan 

kurulmu�tur. Amaçlar�, köylerinin ihtiyaçlar�n� gidermek, gençlerin köye gelmelerini cazip k�lmak ve arsa, ev 
ve bahçe gibi gayri menkullerine sahip ç�kmakt�r. 
  Derne�in Ba�kanl���n� Ali Aydo�an, Yürütme Kurulu Üyeliklerini ise Muhittin Gönen, Ali Aydo�an ve  
Ali Gönen yapmaktad�r. Hayvanc�l�ktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Salih D�rman, Süleyman Gönen ve 
Hasan Gönen’dir. Derne�in yard�msever üyeleri ise; Muhittin Gönen, Mehmet Aydo�an, Osman Avc�, 
Hayrullah Gönen, �brahim De�erli, Abdurrahman Aydo�an, Ali �engönen, Kemal Bilen, Mehmet Ye�ilçavdar 
ve Tevfik Ye�ilçavdar’d�r.  
Bugüne kadar yap�lan yat�r�mlar�n finansman� Yürütme Kurulu ve baz� üyeler taraf�ndan kar��lanm�� olup 
2008 y�l�ndan itibaren köyde evi olan bütün üyelerden y�ll�k 500 TL aidat toplanmaktad�r. Dernek Yönetimi 
�zmir’de ayl�k toplant�lar yapmaktad�r.  
 
        BULGULAR ve TARTI�MA 

Gönen Köyü Güzelle�tirme Derne�i’nin devletten yard�m beklemeksizin yap�lan, yakla��k de�eri 
10.000.000 TL ye yakla�an hizmetler maddeler halinde a�a��da s�ralanm��t�r:  

 
1. 1990 y�l�ndan itibaren 20 üyenin giri�imiyle su ara�t�rmas� yap�lmaya ba�lan�p 45-50 metre 

derinlikten 25 lt/sn debisinde su ç�kart�ld�. 1991 y�l�nda su deposu yapt�r�larak bütün evlere su verildi, 
su çeken pompalar 2008 y�l�nda modernize edilerek ar�zalar önlendi (�ekil 2)  

2. 2006 y�l�nda kanalizasyon sistemi ve ar�tma tesisi yapt�r�ld� ve köyün içinde geçen dere �slah edildi. 
3. Köy karayolunun 6 km’lik k�sm� asfalt yap�ld�, yolun geni�letilmesi için Muhtarl�k taraf�ndan giri�imler 

devam ediyor (�ekil 3). 
4. 40 tane y�k�lmak üzere olan evler izin al�narak y�k�larak arsalar�na bahçe yap�ld� ve evlerden ç�kan 

ta�lar kullan�larak köy içindeki yollara dö�endi (�ekil 4).  
5. Köyün içinde a�açland�rma (5000 a�aç) ve peyzaj çal��malar� yap�ld�.  
6. Köyün giri�ine Kemal Bilen isimli bir hay�rsever taraf�ndan Patron Day� adl� bir park yap�ld� (�ekil 5).  
7. Köy mezarl���na 1 km uzunlu�unda 1.5 metre yüksekli�inde beton-ta� duvar yap�ld�.  
8. Tekke Dede Abdan Musa isminde 750 sene önce ya�am�� bir alimin mezar� iki hay�rsever taraf�ndan 

yapt�r�ld� (�ekil 6).  
9. Bu çal��malarla birlikte, köye gelen insanlar�n say�s�nda ve köyde kalma süresinde büyük oranda 

art�� gözlendi. Köyle sürekli oturmay� planlayanlar evlerini tamir ettirmekte veya y�k�p tekrar in�a 
etmektedir (�ekil 7, 8). 

10. Arsas� köye ait olan bir binay� Ali �engören isimli bir hay�rsever yapt�r�p bir kat�n� köy imam� lojman� 
olarak tahsis etti. 

11. Camiye perde, hal� ve avize yapt�r�larak alttan �s�tma kuruldu. 
12. Çöp tenekeleri art�r�larak (�ekil 9) çöp ayr��t�r�c� kullan�lmaya ba�land� (�ekil 10). 
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13. Köydeki tarihi çe�meler rehabilite edildi (�ekil 11) 
14. 8 tane güvenlik kameras� kurularak köyün güvenli�i sa�lanmand� (�ekil 12). 
15.  Dernek olarak bir otobüs al�narak �zmir’deki köylüler belirli zaman aral�klar�nda köye ta��nd�. 5 y�l 

sonra köylüler özel araçlar�n� tercih etmeye ba�lay�nca bu uygulamaya son verildi.  
16. Her y�l köyde geleneksel olarak �enlik yap�lmaya ba�land�. �zmir’den 70-80 özel araba, 3-4 otobüs 

gelmektedir. Ayr�ca, Ramazan ay�nda her gün bir köylü taraf�ndan bütün köye iftar yeme�i 
verilmektedir. 

17. Alt yap� tamamland�ktan sonra köyün geli�mesi için ekonomik at�l�m yap�lmas� planlanm��t�r. Bu 
amaçla; hissesi 1000 lira olan 60 ki�ilik bir kooperatif kurulup 2000 m2 kapal� a��l yap�lm��t�r. 530 
tane küçükba� hayvan al�narak 2 tane çoban taraf�ndan yeti�tirilmektedir (�ekil 13, 14). 

 
önen Köyü Güzelle�tirme Derne�i taraf�ndan yap�lan yat�r�mlar hem�erilik ve hay�rseverlik 

ba�lam�nda önemli bir örnek te�kil etmektedir. Dernek yönetiminin köylerini canland�rma hedefine inanm�� 
olmalar�, buna ba�l� projeler üreterek gerçekle�tirmeleri ve bütün yat�r�mlar� ki�iselden ziyade dernek çat�s� 
alt�nda kolektif olarak yapmalar� önem ta��maktad�r. As�l hedefin ekonominin canland�r�lmas� oldu�u projede, 
bunun sa�lanmas� için öncelikle alt yap� hizmetlerinin tamamlanmas� gerekti�i savunularak ciddi bir çal��ma 
ortaya konulmu�tur. Köye yap�lan yat�r�mlarla birlikte gözlenen geli�meler a�a��da s�ralanm��t�r: 
 

1. Köye gelen insan say�s�nda do�al olarak hay�r sever say�s�nda art�� görülmeye ba�lanm��t�r. Köyde 
kal�� sürelerinde de art��lar gözlenmektedir. 

2. Yak�n köyler Gönen Köyü’nden esinlenip kendi köylerine sahip ç�kmaya ba�lam��lard�r. Konya ve 
Isparta’daki köy, belde, ilçe yöneticileri köydeki geli�meleri incelemek üzere ziyaret etmektedirler.  

3. Köye gelen gençlerin say�s�nda art�� gözlenmekte, bu durum aileleri mutlu etmektedir.  
4. Köye Kaymakam, Belediye Ba�kan� ve güvenlik güçleri sürekli ziyaret etmekte, köy için 

yöneticilerden yard�m istenince yöneticiler kendi bölgeleri için köyden yard�m talep etmektedirler. 
5. Köy ile ili�kisi olan Gönenlilerden y�ll�k 500 TL aidat al�nmakta ve köyün giderleri bu kalemden 

kar��lanmaktad�r. 
6. Küçük ba� hayvan yeti�tiricili�ine ilave olarak, büyükba� hayvan yeti�tiricili�i, mand�ra tesisleri, 

organik meyve sebze yeti�tiricili�i ve i�leme tesisleri yapmak derne�in hedefleri aras�nda yer 
almaktad�r.  

 
SONUÇ 
Gönen Köyü, terk edilmi� ve terk edilmeye yüz tutmu� köylerimize örnek te�kil etmeli ve köylerinden 

ekonomik saiklerle büyük �ehirlere veya yurt d���na ç�km�� insanlar, birlik beraberlik duygular�yla köylerine 
sahip ç�kmaya te�vik edilmelidir. Bir zamanlar�n vazgeçilmezleri olan bütün köylerimiz mamur hale 
getirilmelidir.  

Büyük �ehirlerdeki suç oranlar�n�n artmas�, psikolojik problemlerin yo�unla�mas� köyden kente olan 
göç hareketini tersine çevirebilecektir. Köylerdeki ekonomik geli�melere paralel olarak sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin de planlan�p hem�ehri dernekleri ba�ta olmak üzere STK’n�n etkinliklerinden de faydalan�larak 
gerçekçi ve uygulanabilir projeler üretmek gerekmektedir. Akta� ve arkada�lar�n�n (2006: 56) k�rsal dönü�üm 
olarak da betimledi�i k�rsal kalk�nmada kat�l�mc�l�k ve gönüllülü�ün bask�n oldu�u yat�r�mlar�n daha verimli 
yürütüldü�ü ispatlanm��t�r. Bu nedenle, k�rsal kalk�nma modelleri her bölgeye göre insan faktörü esas 
al�narak revize edilip, devlet yat�r�mlar�n�n yan� s�ra �ah�slar ve derneklerin yapacaklar� yat�r�mlar belirli bir 
plana göre yönlendirilmelidir.  
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 Abstract 

In recent years there is a growing interest in philanthropic endeavors.  This interest has coincided with 
a time of rapid privatization of government services and reductions in public spending.  Ironically, 
philanthropy mainly benefits the wealthy.  Presenting philanthropy as an option to promote public 
welfare undermines the economic, political, and social dimensions of existing problems.  This paper 
maintains that while philanthropy may support the advancement of societies, public welfare must 
remain the domain of the state.    
Key Words:  Philanthropy, welfare state, public wellbeing, privatization  

 Introduction  
Ancient Greek in origin, philanthropy derives from the combination of two words: philos to love and 

anthropos, man, meaning love of mankind (Oxford English Dictionary).  Simply defined, philanthropy is “the 
use of personal wealth and skills for the benefit of specific public causes” (Anheier 2005:39).  Sievers 
(2010:xvii) provides a rather comprehensive definition: “an institution dedicated to the pursuit of public 
benefit and guided in part by the norm of the common good, to help restore the balance in civil society in 
favor of a public mission.”     

The goal of philanthropy is to endow society with services which are not provided by the state.  
These services can be educational, cultural, environmental, health-related, and so on.  Yet the concept of 
philanthropy, its forms and goals, has changed over time.  In medieval times, philanthropy provided the 
wealthy with an opportunity to save their souls by showing generosity to those unable to care for themselves.  
During the nineteenth century, philanthropy openly reflected the processes of social change: the newly 
emerging bourgeoisie devoted part of their wealth to social investment in order to gain control in the socio-
political arena and become part of the ruling elite, which was dominated by the aristocracy at the time 
(Lassig 2004; Anheier and Leat 2006).  During the twentieth century, as governments began to address the 
structural causes of poverty, and introduce social insurance schemes, philanthropic endeavors entered a 
stage of stagnation.  Recently, however, there is a renewed interest in philanthropic foundations.   

Although philanthropy has a long tradition going back to ancient times, its bearing in the modern 
sense has been widely regarded as an American trait – an invention of the nineteenth century American 
society (Adam 2004:3).  Yet Adam (2004) traces the roots of American philanthropy back to nineteenth 
century European - specifically German - society.  Wealthy North Americans tried to recreate what they had 
seen in Europe when they returned home.  They tried to organize the society along philanthropic lines by 
establishing and financing public libraries, museums and art galleries.  In essence, philanthropy mainly 
served the privileged few: in Germany, Lassig (2004) mentions, such endeavors provided the new rich with 
an opportunity to make themselves acceptable to society as agents for cultural ideas and ethical progress 
and thus confirm their status within the bourgeoisie.  The same is true for American philanthropists.  The 
Carnegie Foundation, the Rockefeller Foundation, and the Ford Foundation, to name a few reputable 
philanthropic organizations in the United States, fund scientific, educational and charitable programs for 
public benefit.  A closer examination, however, reveals that these foundations gave away with one hand part 
of what they took with the other (Žižek 2008:21).  “The catch, of course, is that in order to give, first you have 
to take,” as Žižek (2008:21) argues.  The misery they cause in the process of taking, or creating their wealth 
as some would put it, has often been overlooked. 

          
Disputing Philanthropy 
Through philanthropy, the North American and European rich tried to cleanse themselves of the filth 

of their wealth by giving part of it back to the community which had provided their fortune (Lassig 2004:212).  
Indeed, few people remember the social disturbances and mass sufferings caused by the Carnegie Steel 
Company, Standard Oil, and Ford Motor Company.  The foundations of these corporations are wrought with 
misery.  There is no lack of proof for the fact that corporate philanthropy is often linked to unfair accumulation 
of wealth.  Legendary philanthropist Andrew Carnegie brutally restrained organized labor in his steelworks 
through a private army.  Then, he spent much of his wealth for educational and humanitarian causes.  As the 
nineteenth century American naturalist Henry David Thoreau (1854/2004:74) put it, “this is a charity that hides 
a multitude of sins.”  A well-known philanthropist in Europe is the Belgian King Leopold II.  He presided over 
the malicious exploitation of the natural resources in Congo, causing the death of millions of people.  Then, 
he tried to counteract his ruthless pursuit of profit with charity (Žižek 2008:22), by financing public works for 
Belgian people.       
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Bill Gates, the top philanthropist at present, acquired his wealth by crashing all his competitors and 
establishing a monopoly.  “What does it serve to have computers,” he asks, “if people do not have enough to 
eat and are dying of dysentery?” (quoted by Žižek 2008:22).  This explains why the Bill and Melinda Gates 
Foundation gave money to Monsanto’s charitable organization Danforth and recently bought 500,000 shares 
of Monsanto stock!  Monsanto controls about 90 percent of global commercial seed market; it is also a major 
producer of genetically modified (GM from hereafter) food.  Through Danforth’s charitable dealings, the 
company tries to persuade developing countries to give up their indigenous seeds and adopt GM food crops.  
On the other hand, the same Bill Gates invested, together with Monsanto, in the “doomsday seed bank” 
which was built in Norway to preserve seeds collected from all over the world.  The bank’s other 
philanthropist sponsors include DuPont, one of the largest producers of GM seeds and related chemicals; 
Syngenta, a major producer of GM seeds and agrochemicals; and, the Rockefeller Foundation, a major 
financer of Hitler’s eugenics and the creator of the so-called Green Revolution (Global Research 2010).  
These are the reputable philanthropic foundations the actions of which have destroyed traditional small scale 
farming communities worldwide and led to widespread environmental and health-related problems.  The 
majority of their philanthropic endeavors aim, in reality, at corporate enclosure of agricultural commons.       

In essence, none of these philanthropic foundations genuinely works for common good but invests in 
activities favorable to them economically.  They, in fact, make profit from their ostensible charity.  First of all, 
charitable actions reduce corporations’ tax responsibilities.  Second, philanthropic endeavors increase 
recognition and reputation of corporations, and hence reinforce their ability to influence and dominate 
society.  Third, philanthropy helps maintain the social order which created the philanthropist corporations in 
the first place.  Fourth, philanthropic endeavors have often hidden economic or social agenda as exemplified 
above in the case of food and agriculture.     

Apparently, an ambiguous relationship exists between philanthropy and ideological forces of the 
market Sievers 2010: xvii).  According to Žižek (2008: 17), market and social responsibility are not opposites; 
they are united for mutual benefit.  Nonetheless, the wealthy is the main beneficiary of philanthropy.  By 
facilitating an insignificant financial transaction between social classes, philanthropy prevents the 
progression of certain groups in society, and thus maintains the social order.  Indeed, as Simmel 
(1908/1971:155) argued, “the goal of assistance is precisely to mitigate certain extreme manifestations of 
social differentiation, so that the social structure may continue to be based on this differentiation.”  “[Charity] 
re-establishes balance – a kind of redistribution of wealth to the truly needy – without falling into a fateful 
trap: the destructive logic of resentment and enforced statist redistribution of wealth” (Žižek 2008: 23).    

Concluding Notes 
Growing interest in philanthropic endeavors in recent decades is obviously linked to the collapse of 

welfare state.  It is important to note here that welfare state differs from welfare society.  In welfare state, the 
state is responsible for the promotion and protection of the wellbeing of its citizens.  Welfare state 
guarantees public wellbeing – that is, a collective insurance of dignified survival extended over every 
individual member (Bauman 2001:45).  In welfare society, however, some degree of welfare is provided to 
recipients from a combination of non-profit charitable organizations, government services, independent 
volunteers, and for-profit organizations. 

All over the world, the authority and responsibility for societal wellbeing has been transferred from 
national governments to private sector (Spierenburg and Wels 2010:649).  Rapid privatization of state owned 
organizations and reductions in public spending create widespread unemployment and underemployment.  
In the absence of state administered public education, health services and social security schemes, the 
majority of citizens suffer from inequality in the ability to pay – to use Bauman’s phrase – for services.  It is 
the same market system that annuls the conditions for “a collective guarantee of individual dignified survival,” 
with the words of Bauman (2001:45), and makes vast numbers of people to become dependent on charity.  
Ironically, these people contribute a good deal economically to the fortune of the wealthy before they 
become impoverished.  First, they are injured by the system; then, insulted by the alms of the wealthy.  This 
is philanthropy: superficial, selfish, and overrated, as Thoreau (1854) claimed.   

Although philanthropy has been touted as an opportunity to promote social justice and address the 
problems of poor and marginalized people, it fails to do so.  Social injustice and poverty are structural 
problems, which can only be resolved through the efforts of state-run and state-financed institutions.  
Philanthropy may support the advancement of societies.  But, public welfare must remain the domain of the 
state.  After all, the state is the most trustworthy entity to guarantee justice. And, to paraphrase Levinas’ 
(1992) dictum “Justice differs from charity in that it allows some form of equality and measure to intervene.”       
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Özet 
Bilindi�i gibi, Roman toplumu dünyan�n hemen hemen her yerinde ya�am sürmektedir. Romanlar�n 
be�inci ve onbirinci yüzy�llarda Hindistan'dan �rana göç ettikleri bilinir. Nichephoros Gregoras'a göre, 
Roman akrobatlar �stanbul'a 1322 y�l�nda gelmi�lerdir. Ayn� zamanda baz� tarihçiler Romanlar�n 
onuncu yüzy�lda �stanbul'a temizlik i�çisi, demirci ve seyis olarak gelmi� olduklar�n� söylemektedir.  
Romanlar Türkiye'de Çanakkale, Tekirda� (Trakya bölgesi), Kayseri, Adana, Osmaniye, Sakarya, 
Çorum, Mardin, Diyarbak�r, Siirt, Erzincan, Izmir, Antalya, Van, Erzurum, Artvin, Bayburt, Hakkari, 
Ankara, Tokat gibi illerde ya�am sürerler. Çanakkale'de Romanlar�n varl��� Osmanl� �mparatorluk 
dönemine kadar dayanmaktad�r. Özellikle, Roman ile ilgili ilk kanuni uygulaman�n 1451-1481 tarihleri 
aras�nda Fatih Sultan Mehmed taraf�ndan haz�rlanm�� ve “Rumeli Etrakinün Koyun Adedi” özel 
maddesini düzenlemesi için yay�nlanm��t�r.  
 Romanlar sadece Çanakkale Bölgesi'nin merkezinde ya�am sürmez. Ayn� zamanda da Lapseki, Biga, 
Çan, Yenice, Bayramiç, Gelibolu, Ayvac�k, Eceabat, Gökçeada, Bozcaada, Evre�e ve Kumkale gibi 
ilçelerinde de yay�lm��lard�r. Çanakkale'deki toplam popülasyonlar� yakla��k 34.350 olarak söylenebilir. 
Buralarda genelikle at arabas� sürücüsü, seyyar sat�c�, kap�c�, in�aatç�, müzisyen ve badanac� olarak 
görev yapmaktad�rlar.  
Çanakkale merkezine yak�n ya�am süren romanlar Sar�çay-Fevzipa�a mahallesinde ya�am 
sürmektedirler (11.000 ki�i). Sar�çay çok ilginç ve farkl� bir yerdir. Bu ya�am bölgesi ayn� zamanda da 
potansiyel turizm bölgesi ve verimli bal�kç�l�k sahas� özellikleri ile bilinir.  
 

GEOGRAPHICAL AND SOCIAL DISTRIBUTION OF ROMAN POPULATION IN 
ÇANAKKALE REGION. 

             
Abstract 
 As it is well known, Roman people have been living in every country of the World. We know that they 
migrated from India to Iran between the Vth and XIth Centuries. According to Nichephoros Gregoras, 
Roman acrobats reached to Istanbul in 1322. At the same time, some historians state that Roman 
people have come to Istanbul in the Xth Century as blacksmith, stableman and cleaning women. 
Romans live almost every city in Turkey such as Istanbul, Edirne, Canakkale,Tekirda� (Thrace region), 
Kayseri, Adana, Osmaniye, Sakarya, Çorum, Mardin, Diyarbak�r, Siirt, Erzincan, Izmir, Antalya, Van, 
Erzurum, Artvin, Bayburt, Hakkari, Ankara, Tokat etc. The Roman people have been living in 
Canakkale since the Ottoman Empire period. Specifically, the first law regulation about Romans has 
been prepared during Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) and published into digest of the laws 
regulating a particular subject ‘Rumeli Etrakinün Koyun Adedi’. 
Roman people not only live in the center of Canakkale but also in counties such as Lapseki, Biga, Çan, 
Yenice, Bayramiç, Gelibolu, Ayvac�k, Eceabat, Gökçeada, Bozcaada, Evre�e and Kumkale. Total 
population in Canakkale is approximately 34.350. Occupational status is: horse carriage driver, 
peddler, trades, porter, musician and oil painter. 
In Canakkale city center Roman people is basically located around Sar�cay -Fevzi Pasha neighborhood 
(approximate population 11.000). The Sar�cay is a very interesting, exotic place and at the same time it 
has high importance in terms of fishing and tourism potential. 

         
Giri� 
Romanlar� Dünyan�n a�a�� yukar� her ülkesinde görebilmekteyiz. Özellikle müzik gibi güzel 

sanatlarda son derece yetenekli olduklar� kadar,geçmi� dönemlerde oldu�u gibi günümüzde de çok de�i�ik 
s�k�nt�lar ve bask�lara muhatap olmaktad�rlar.Örne�in Nazi Almanya’s�nda yüz binlerce kurban vermi� ve 
Romanya gibi ülkelere sürgün olarak gönderilmi�lerdir. 

Türkiye’deki Roman toplumu üzerine bilimsel çal��malar oldukça yetersiz olup,bu konuda çok acil ve 
yo�un çal��malara gereksinim vard�r.. Buna kar��l�k Türkiye’nin her bölgesine yay�lm�� olmalar� ve hala 
toplumun önemli bir k�sm�n�n göçebe bir hayata devam etmesi, di�erlerinin �ehirlerin kenar mahallelerinde 
ya�amlar�n� sürdürmeleri, toplumlarda Romanlara ili�kin önyarg�lar, sosyo-ekonomik ya�am ko�ullar� ba�l� 
ba��na bilimsel ara�t�rma konular�d�r. Romanlar, Türkiye’de her ne kadar daha çok ‘Çingene’ olarak bilinmi� 
olsalar da, kendileri “Çingene” yerine “Roman” ifadesini ye�ledikleri için, bu çal��mada ‘Roman’ ifadesini 
kullanmay� tercih edilecektir.  

Roman halk� , Türkiye’nin hemen her kentinde ya�amakta, daha yo�un  bir bölümü ise Trakya  
bölgesinde (Rom gruplar�) ve Anadolu bölgesinde (Dom gruplar�) bulunmaktad�r. Özellikle, Mara�, Antep, 
Adana’da; ve �stanbul’un kozmopolit yap�s� içerisinde yer alarak Karagümrük, Tophane, Sulukule, 



LOCAL GOVERNMENTS AND PHILANTHROPHY APPLICATIONS 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

307

Kas�mpa�a, Dolapdere, Ka��thane, Çay�rba��, Üsküdar, Ümraniye, Esenler, Yakuplu vb. olmak üzere hemen 
bütün semtlerine da��lm��lard�r. Bulgaristan’dan göç eden Romanlar özellikle Kayseri, Adana, Osmaniye, 
Sakarya ve Çorum’da ya�amlar�na devam etmektedirler. (Çorum’da, yerle�ik Romanlar� bazen “Haymantos” 
olarak adland�r�l�yor ve bunlarla ilgili Bulgaristan’dan geldikleri biliniyor). Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan, 
Sivas gibi �ehirlerde bulunanlar “Po�a” veya “Bo�a” ismiyle adland�rmaktad�rlar. Van, Hakkari, Mardin, Siirt’te 
ise “Qereçi / Karaçi, Mutrib” olarak biliniyorlar (ki “mutrib” veya “m�rt�p” Arapça “müzisyen” anlam�na geliyor). 

Ülkemizdeki Roman halk�, kendilerini etnik özellik bak�m�ndan Çingene yada Roman olarak yada dini 
özellik bak�m�ndan Müslüman, Alevi, Abdal �ekillerinde tan�t�yorlar.  Bir k�sm� kendilerini, etnik köken yerine 
sadece dini kimlik ile tan�tmaktad�rlar. Ba�kalar� taraf�ndan onlara verilmi� olan isimler ise Po�a (Do�u Anadolu), 
M�rti / Mutrib (Hakkari, Mardin, Siirt ve Van’�n Güney bölgesinde), Koçer, Cono (Adana, Osmaniye), Teber 
(Ankara’da). Diyarbak�r’da ise, Romanlara verilmi� olan ilginç ve eski ara�t�rmac�larda bulunmayan üç tane isim 
vard�r: Kereçi (Qereçi / Karaç�), A��k / A��kl� ve Gels�n.   Romanlar�n bir ba�ka adland�r�lmas� yöntemi de yapt�klar� 
meslekler dikkate al�narak verilmi� isimlerdir. Örne�in, u�ra�t�klar� mesleklere göre Elekçi, Sepetçi, Kalayc�, 
Demirci, Kemikçi, Bohçac�, Arabac� v.b. Türkiye d���nda da çok farkl� adland�r�lmas� sözkonusu olabilmektedirler. 
Örne�in, Yunanistan’dan gelen, H�ristiyanl��a  dinine mensup Romanlar için Balamoron ifadesi kullan�l�yor.   

S�ras� gelmi�ken Türkçe yay�nlarda Romanlar hakk�nda genel olarak kullan�lan ifade ve tan�mlamalara da 
de�inmek gerekir. Sosyal hayatta daha çok olumsuz ve a�a��lanma anlam� içeren atasözü ve deyimler, Türkçe 
ansiklopedi ve sözlüklerde “çingene” kelimesinin kar��l��� olarak kullan�lm��t�r. Ayn� durumda “Türk Atasözleri ve 
Deyimleri” için de geçerli. Bir çok kitapta oldu�u gibi bu kitapta da Romanlar hakk�nda çok say�da  olumsuz ve 
haks�z olarak yaz�lm�� atasözüne rastlamak mümkün. Yeni Cumhuriyet Ansiklopedisi gibi bir çok ansiklopedi, 
genelde, “çingene” kelimesinin kar��l���nda böylesi yanl�� ve ön yarg�l� ifadeler kullanm�� olup bunlar�n art�k 
‘Temel �nsan Haklar�‘ esas�nda düzeltilmesi gerekmektedir. Örne�in,“açgözlü”, “ars�z”, “yüzsüz”, “göçebe ya�ayan 
esmer insanlardan olu�an bir topluluk” ve hatta Romanlar için “insan eti yemek, çocuk çalmak gibi iddialar öne 
sürülerek oradan oraya sürülmü�lerdir” (Yeni Cumhuriyet Ansiklopedisi) �eklinde saçma ve onur k�r�c�, insanl�k 
d��� ifadelere rastlanabilmektedir. Türkiye’deki Romanlar�n say�s�n�n genellikle 500 bin civar�nda oldu�u 
söyleniyor; ama Romanlar’a göre bu rakam 2,5 milyon civar�nda. Türkiye’de ki Romanlar�n say�s�n� 5 milyon’dan 
fazla oldu�unu; veya 20 bini göçebe olmak 400 binden fazla  Roman oldu�unu belirten yazarlar da var. 
(Opri�an,A. Ve Y�lmaz,H.,2004) 

 
Hukuk  Düzenlemeleri 
Osmanl� Dönemi roman toplulu�unu durumlar�yla ilgili belgeler �üphesiz ilgili ar�ivlerde saklan�lmaktad�r. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde bu toplulu�a baz� ayr�cal�klar tan�nd��� bilinmektedir. ‘Rumeli Etraki’nün Koyun 
Adeti Hükmi ve Çingene Kanunu ‘ isimli kanunnamede hizmete al�nan romanlardan harç al�nmayaca��na ili�kin 
maddeler bulunmaktad�r( Akgündüz,1990). Çingene Sanca��'n�n varl���n� gösteren ilk kay�t II. Bayezid (1481-
1512) dönemine aittir. Bu kay�t, Çingenelerden toplanacak cizye hakk�nda bir kanunnamedir (Akgündüz,1992). 
Sultan II. Selim (1566-1574) 1574 y�l�ndaki bir ferman�yla "Bosna-Hersek'te yerle�tirilmi� olan çingenelerin 
vergiden muaf olduklar�n�, hiç kimsenin onlar�n aktivitelerine kar��mamas�n�, ancak kanunlar� ihlâl eden 
çingenelerin de çeriba��lar� taraf�ndan yakalanarak, devlete teslim edece�ini bildirmektedir". O dönemde Bosna-
Hersek'te yerle�tirilen çingenelerin bir k�sm�n�n madencilikle u�ra�m�� olduklar�n� da belirtmek gerekmektedir 
(Dingeç, 2009). 

Türk hukuk mevzuat�nda, kanuni düzenlemelerle, - bildi�imiz kadar�yla - aç�kça ve ismi belirtilerek hedef 
al�nan, �rk ayr�mc�l���na maruz kalan tek etnik varl�k Romanlard�r.  1934 y�l�nda ç�kar�lan 2510 say�l� �skan 
Kanunu’nun 4. maddesi �öyledir: “Türk kültürüne ba�l� olmayan, anar�istler, göçebe çingeneler, casuslar ve 
memleket d���na ç�kart�lm�� olanlar Türkiye’ye ‘muhacir’ göçmen olarak kabul edilemezler.”  

 Kanundaki düzenleme ile çingeneler etnik özellikleri nedeniyle ‘anar�ist’ler veya ‘casus’lar gibi tehlikeli, 
sak�ncal� ve istenmeyen ki�ilerden say�lm��lar;  s�rf soy ba�lar�, etnisiteleri nedeniyle memlekete muhacir olarak 
bile kabul edilemeyecek grup ve ki�iler aras�nda say�larak ayr�mc�l��a maruz kalm��lard�r. �skan Kanunu’nda 1986 
y�l�nda de�i�iklik yap�lmas�na ra�men nihayet 2010 y�l�nda T.B.M.M. ilgili komisyonda de�i�tirilmi�tir. 

Yak�n geçmi� tarihimizde ise 1993 y�l�nda Edirne Milletvekili Erdal Kesebir taraf�ndan, yakla��k 100 bin 
Çingenenin kimliksiz ya�ad��� bilgisi de eklenerek, verdi�i önerge ile bu yasan�n de�i�tirilmesini teklif ettiyse de 
sonuçsuz kald�. Benzer �ekilde 2001 y�l�nda da Van milletvekili Fethullah Erba� ve 23 arkada��n�n Türkiye’de 
Çingenelerin durumu, maruz kald�klar� ayr�mc�l�klar, yay�nlardaki a��r hakaretler ve toplumsal önyarg�larla ilgili 
olarak verdikleri Meclis ara�t�rma önergesinden de bir sonuç ç�kmad�.  

Devlet eliyle ve yasayla yap�lan ayr�mc�l�k, AB 2003 Türkiye �lerleme Raporu’na da �öyle yans�d�: 
“Çingenelerin Türkiye’ye mülteci olarak kabul edilmeyen be� insan kategorisinden biri oldu�unu belirten mevzuat 
halen yürürlüktedir. Baz� Roman topluluklar� bu güçlü önyarg�n�n sürmesinin sosyal d��lanmaya neden oldu�unu 
bildirmektedir.”   

Ayr�mc�l��a sebep olan bir ba�ka yasa da, Yabanc�lar�n �kamet ve Seyahati Hakk�nda Kanun’dur. 
Kanunun 21. maddesi �u �ekildedir: “Tabiyetsiz veya yabanc� devlet tebas� olan Çingenelerin ve Türk kültürüne 
ba�l� olmayan yabanc� göçebelerin s�n�rd��� edilmelerine �çi�leri Bakanl��� salahiyetlidir.” Görüldü�ü gibi kanunun 
ifadesiyle, gerekti�inde s�rf etnik kökenleri nedeniyle s�n�rd��� edilebileceklerdir.  

�çi�leri Bakanl���n�n Vatanda�l��a alma ile ilgili 23.10.2003 tarihli genelgede, vatanda�l��a al�nma için 
ba�vuru yapacak ki�iler hakk�nda incelenmesi gereken bir husus da, genelgenin 12. maddesinde �öyle 
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belirtilmi�tir: “Dilencilik veya çingenelikle ili�kilerinin bulunup bulunmad���.”  Vatanda�l��a al�nma s�ras�nda s�rf 
etnik kökeninin çingene olmas�n�n engel olmas� benzer bir ba�ka ayr�mc�l�k örne�idir.  Tüm bu insan haklar� ve 
onuruna yak��mayan ,a�a��lay�c� ifadeleri ta��yan hükümler 2003 y�l�nda ba�layarak 2010 y�l�nda  ilgili Hükümet 
taraf�ndan kald�r�lm��t�r. 

Çanakkale’ye ilk roman göçünün 19.yüzy�lda gerçekle�tirildi�ine ili�kin de kay�tlara rastlan�lm��t�r 
(Atabay,2008). Ancak birçok roman vatanda��m�za  göre ise bu bölgeye geli�in Fatih Sultan Mehmed taraf�ndan 
Çimenlik Kalesinin yap�lmas�nda de�erlendirilmek için di�er bölgelerden getirildiklerine ili�kin çok güçlü inan��lar 
da mevcuttur. Özellikle Çanakkale’de Sar�çay civar�nda yerle�en Roman toplulu�unun nüfusu yakla��k 11.00 
olup,di�er ilçelerde ise; Lapseki 2700, Biga 7.400, Ezine 2100, Çan 700, Yenice 550, Bayramiç 2150,Gelibolu 
4700, Ayvac�k 300, Eceabat 700,Gökçeada 400, Bozcaada 200, Evre�e 1700 ve Kumkale 800 olmak üzere 
toplam Çanakkale’de nüfus olarak 34.350 dir. Meslek gruplar� ise ba�ta müzisyenlik, Bal�kç�l�k, Restaurant 
i�letmecili�i, At arabac�l���,Hamall�k, Ya�l� boyac�l�k, Serbest meslek, bürokrat (aç�kça kendilerini ifade etmeksizin) 
ve bayanlarda genellikle ev temizcili�i gibi da��lmaktad�r. Ancak kimliksiz çocuk ve eri�kinlerin olmas� 
dü�ündürücü olup konuyla ilgili tüm resmi ünitelerin bu konudaki duyarl� ve sorumlu çabalar�yla çözüme 
ula�aca��na inanmak durumunday�z. 

Sar�çay bölgesi bir deniz k�y�s� olup genelde küçük bal�kç�lar�n teknelerini ba�lad�klar� bir küçük liman 
görünümündedir. Ancak potansiyel olarak bölgenin de en ideal yerle�im yerlerinden biri olarak kar��m�za 
ç�kmas�na ra�men çevre düzenlemesi ve toplumun e�itim durumu  aç�s�ndan yeterli olmaktan oldukça uzaktad�r. 
Gerçekle�tirilecek Ulusal yada Uluslararas� Projelerle buras�n�n ya�an�labilir kentsel duruma kavu�mas�, gerek 
demografik ve gerekse çevresel boyutlar�yla ilintili olarak mümkündür. 

 
Sonuç 
Genelde tüm Ülkemiz ve Çanakkale’de ya�ayan Roman vatanda�lar�m�z�n hayat ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi, 

Temel �nsan Haklar� baz�nda ele al�narak günümüz sosyal ve hukuki asgari standartlara eri�ebilmeleri için birçok acil 
seferberlik ba�lat�lmal�d�r. Yap�lmas� gerekenler ise; 

1-  Çingenelere yönelik ‘e�itim ve kimliksizlerin kimliklerine kavu�turulmalar�,  
2- Büyük�ehirlerde sosyal doku ve toplumun di�er taraflar�na ve bütününe entegrasyonlar� artt�r�lmal�. 

Romanlar�n toplum d���na itilmi� olman�n getirdi�i psikolojik ezilmi�li�e ve potansiyel suçlu gibi görülmesine son 
verilmesine yönelik çal��malar yap�lmal�d�r. 

3- E�itime özel önem verilerek; özellikle de Roman gençlerin ilkö�retim öncesi ve sonras� e�itim (lise ve 
üniversite) görebilmeleri için özel çaba sarfedilmeli. Aile içi e�itime de ayn� oranda önem verilmelidir. Gerekti�inde 
mevcut durumlar� nazara al�narak ‘olumlu ayr�mc�l�k’ yap�lmal� ve desteklenmeli. 

4- Romanlar hakk�nda toplumdaki önyarg�lar�n, kli�ele�mi� dü�üncelerin k�r�lmas� için çal��malar yap�lmal�, 
örne�in ilkö�retim ve lise okullar�nda her türlü ayr�mc�l��a kar��  mücadele vermek için ilgili derslerde ö�retim 
verilmeli.  

5- Romanlar hakk�nda a��r hakaretler içeren, a�a��lay�c� nitelikte ve onur k�r�c� ifadeleri ta��yan yay�n,kitap 
vs. belirlenip, halk� bilgilendirmeli. 

6- Roman kültürünü ya�atmaya yönelik sosyal giri�imlere destek verilmeli, bununla ilgili yay�n, e�itim, 
ara�t�rma  çal��malar� yap�lmal�d�r. 

7- Sivil Topum Kurulu�lar� içinde etkinlik kazand�rmal�. 
8-Roman kökeninden dolay� hiçbir vatanda��m�z a�a��l�k duygusuna kap�lmamal� ve bu konuda hepimiz 

ortak bir çaba içinde olmal�y�z. 
Sonuç olarak, hem do�rudan yasalar arac�l���yla insan onuruna ayk�r� bir �ekilde ayr�mc�l��a maruz 

b�rak�lmaya son verilmeli, hem de kültürel, sosyal ve ekonomik bak�mdan ihmal edilen / toplum d���na itilen 
Romanlar�n durumlar�n�n iyile�tirilmesi için gerekli giri�imlerde bulunulmal� ve bir an önce uygulamaya konmal�d�r.  
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Özet 
�irketler günümüzde toplumsal sorumluluklar�na i� stratejilerinin ve kurumsal kimliklerinin bir parças� 
olarak bakmaya ba�lam��lard�r. Bu durumun iki temel nedeni vard�r. Birincisi, çal��anlar�n art�k sadece 
maddi kazançlar için de�il, inand�klar� bir �ey için ve ya�ad�klar� dünyan�n geli�imine katk� sa�lamak 
için de çal��mak istiyor olmas�, ikincisi ise art�k bir ürünün sadece maddi de�eri ve kalitesinin onun 
sat�n al�nmas� için yeterli olmamas�d�r. Küreselle�menin sonucu rekabetin artmas�, ürün ya�am 
sürelerinin k�salmas� ve ürünler aras� farkl�l�klar�n azalmas�yla birlikte ürün ya da hizmetlerde fark 
olu�turmak ve mü�teriye de�er katacak baz� standartlar sunmak mü�teri tercihleri aç�s�ndan oldukça 
önem kazanm��t�r. Günümüzdeki tüketiciler sat�n alma tercihlerinde fiziksel özellikler yan�nda, 
genellikle duygusal nedenleri daha fazla göz önünde bulundurmaktad�r. Di�er bir ifadeyle tüketiciler, 
üretici �irketin faaliyetlerini de takip etmekte ve sat�n alma karar� verirken de�erlendirmektedirler. Art�k 
mü�teriler de i�letmelerin sosyal ve toplumsal konulara kar�� duyarl� davranmalar�n� talep etmeye 
ba�lam��t�r. Bu geli�meler sonucu i�letmeler de ürünleri ile sosyal bir sorun veya konuyu ili�kilendirerek 
hedef kitlelerine sosyal sorumluluk yönlü mesajlar iletmeye ba�lam��lard�r. Tüketicilerin ürünleri 
seçerken sosyal ve toplumsal konularda duyarl� i�letmeler yönünde tercihte bulunmalar�, pazarlama 
çabalar�nda da sosyal sorumluluk konular�n�n bir zorunluluk haline gelmesine sebep olmaktad�r. Bu 
nedenle �irketlerin faaliyetlerini çok iyi gözden geçirmeleri ve çevrelerini nas�l etkilediklerini tespit 
etmeleri; ülkelerin ekonomik ve sosyal geli�imine katk�da bulunacak projeler geli�tirmeleri 
gerekmektedir. Bu aç�dan kurumsal sosyal sorumluluk, amaca yönelik pazarlama ve kurumsal 
hay�rseverlik kavramlar�n�n öneminin giderek artt��� bir gerçektir. Bu çal��mada, kurumsal hay�rseverlik 
ve amaca yönelik pazarlama kavramlar� üzerinde durulmu�, kurumsal hay�rseverlik ve amaca yönelik 
pazarlama faaliyetlerinin benzerlik ve farkl�l�klar� de�erlendirilmi�tir. Bu ba�lamda bu çal��man�n amac�, 
kurumsal hay�rseverlik ve amaca yönelik pazarlaman�n benzer ve farkl� yönlerini ortaya koymak ve 
gelece�e yönelik ç�kar�mlarda bulunmakt�r.  
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Hay�rseverlik, Amaca Yönelik Pazarlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
 
Abstract 
Companies in today's business strategy and corporate social responsibility as part of their identity have 
begun to look at. There are two main causes of this situation. First, employees no longer only financial 
gain, not for what they believe about something, and they live in the world contribute to the 
development to work for wants to be, and the second is now a product of the only tangible value and 
quality of its purchase enough for the absence. The results of globalization is increased competition, 
product life cycle shortened and yield differences between the reduction in the products or services on 
the differences and create customer value that will add some standards to offer customers choice in 
terms become important. Today's consumers prefer buying physical features but also, generally are 
considered more emotional reasons. In other words, consumers and producers to follow the activities 
of companies when deciding to purchase to assess. Customers, business and social issues no longer 
sensitive to the social demand has begun to behave. These developments result in businesses with 
products subject to a social problem or social responsibility in relation to the way audiences have 
begun to transmit messages. When selecting products, consumers in the social and societal issues in 
the choice of direction-sensitive businesses, marketing and social responsibility issues in their efforts to 
become an obligation of the leads. Therefore the company very well to review their activities and their 
environment to determine how they affect the country's economic and social development projects are 
required to contribute. From this point of corporate social responsibility, marketing and corporate 
philanthropy for the purpose of increasing the importance of the concept is a reality. In this study, the 
concept of corporate philanthropy and objectives are focused on marketing, corporate philanthropy and 
marketing activities for the purpose of the similarities and differences are evaluated. The purpose of 
this study is in this context, similar to the corporate philanthropy and marketing purposes and to 
demonstrate different aspects and implications for the future is to make up. 
Key Words: Corporate Philanthropy, Cause-Related Marketing,  Corporate Social Responsibility 
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Giri� 
��letmelerin temel fonksiyonlar� toplumun beklentilerini kar��lamak için ürün ve hizmetler üreterek 

de�er yaratmakt�r. Bu süreçte amaç hem i�letmenin sahipleri ve payda�lar için kar sa�lamak hem de 
toplumun refah�d�r. Ancak günümüzde ya�anan sosyal ve sektörel bask�lar i�letmelerin de�erlerinde ve 
bak�� aç�lar�nda de�i�imlerin olmas�na neden olmakta ve i�letmeler sürdürülebilir i�letme ba�ar�s�n�n sadece 
k�sa dönemli karlar� maksimize ederek sa�lanamayaca��n�n fark�na varm��lard�r. Sosyal sorumluluk, 
hay�rseverlik gibi faaliyetlerin toplum refah�na olan etkisi, art�k toplumun tüm kesimleri taraf�ndan kabul 
görmü�tür. Sosyal sorumluluk yakla��m�nda i�letmeler, toplum, çevre ve tüketici ç�karlar�n�n birlikte 
gözetilmesi ilkesi ile hareket ederler. Bu bak�� aç�s�yla sürdürülebilir i�letme ba�ar�s� yaratmak sadece k�sa 
dönemli kar maksimizasyonu ile sa�lanamaz. ��letmelerin sürdürülebilir geli�meye katk�da bulunabilmeleri 
için bir yandan ekonomik geli�meye katk�da bulunup rekabetçiliklerini art�r�rken bir yandan da çevre koruma, 
sosyal sorumluluk ve tüketici haklar�, toplumsal sorunlar�n çözümü ve ça�da� ya�am standard�n�n geli�mesi 
gibi konulara önem vermeleri gerekmektedir. Sürdürülebilir i�letme ba�ar�s� i�letmelerin toplum önünde de iyi 
bir imaja sahip olmalar�yla gerçekle�mektedir (�lic, 2010:304). Dolay�s�yla, �irketler için art�k sadece iyi ve 
kaliteli üretim yapmak yeterli de�ildir; üretirken kaynaklar� korumalar� ve sürdürülebilir k�lmalar� da 
gerekmektedir. �irketlerin ba�ar�s�, art�k yaln�z ticari kriterlerle de�il, sosyal sorumluluk kavram�yla, yani 
topluma ne oranda katk� sa�lad�klar�yla da ölçülmektedir. �irketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre 
için gönüllü olarak katk�da bulunmas�, kurumsal sosyal sorumluluk olarak adland�r�lmaktad�r (Tatari, 
2003:2).��letmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini çe�itli �ekillerde gerçekle�tirmektedirler. Bunlar�n ba��nda, 
amaca yönelik pazarlama, sponsorluk, hay�rseverlik faaliyetleri gelmektedir. Bu çal��mada, kurumsal sosyal 
sorumlu�un bir parças� olan kurumsal hay�rseverlik ile amaca yönelik pazarlama faaliyetleri incelenecek, 
hay�rseverlik ve amaca yönelik pazarlaman�n birbirinden ayr�lan ve benzer yönleri üzerinde durulacakt�r. 

 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
��letmelerin baz� i� ve ileti�im hedefleri bulunmaktad�r ve i�letmeler bu hedeflerine ula�mak için 

yo�un rekabet ortam�nda farkl� stratejiler gerçekle�tirmekte, bir ad�m önde olma ve farkl�la�ma ad�na gayret 
göstermektedirler. Bu yo�un çaba s�ras�nda içinde ya�ad�klar� toplumun da i�letmelerden baz� temel 
beklentileri bulunmaktad�r. ��letmeler içinde ya�ad�klar� toplumun gelenek, görenek, kural ve kanunlar�na 
uygun davranmak zorundad�r aksi taktirde uzun soluklu olmalar� söz konusu olmayacakt�r. Bu aç�dan, uzun 
soluklu olmay� hedefleyen her kurum içinde ya�ad��� topluma uygun bir kurumsal davran�� geli�tirmeli ve bu 
felsefe ile ya�amal�d�r. Bu kurumsal davran�� �effaf ileti�im politikalar�n� içinde bar�nd�ran, samimi, çift yönlü 
ve topluma kar�� sorumlulu�unun bilincinde olan bir tavr� ifade etmelidir. Dolay�s�yla denilebilir ki, kurumlar 
toplumun en temel beklentilerini kar��lamaktan daha fazlas�n� yaparak topluma katk�da bulunmak 
zorundad�rlar. Bu katk�, kural ve kaidelerle çerçevesi çizilmi�, yapt�r�m� olan bir süreç de�ildir ve dolay�s�yla 
gönüllülük esas�na dayand��� söylenebilir. Ancak kurumlar�n ya�am �ans� için asl�nda do�al bir zorunluluk 
oldu�u bir gerçektir. Bu amaçla yap�lan tüm katk� çabalar� “kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)” çabalar� 
olarak ifade edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile kurumlar (Özgen, 2006); 

— ya�am kalitesini her alanda yükseltmeyi,  
— bölgesel kalk�nmay�, toplumsal ya�am� kolayla�t�rmay�,  
— yat�r�mlar�n�n ve üretimlerinin her a�amas�nda do�al çevreyi korumay� ve ona yat�r�m yapmay�, 
— e�itimin her alan�nda katk� sa�lamay�,  
— insan ya�am�n�n de�erinden yola ç�karak sa�l�k alan�na destek vermeyi, 
— kültür varl�klar�n�n gelecek ku�aklara aktar�m�n� ve bu ba�lamda kültür yitimini önlemeyi 

amaçlamal�d�rlar. Art�k sosyal sorumluluk projeleri kurumlar aç�s�ndan önemli bir ba�ar� kriteridir (Özgen, 
2006). Toplumun gerek ekonomik ve gerekse insan kaynaklar�na kar�� bir kamusal duru� sergileyerek, bu 
kaynaklar�n� sadece özel ki�i ve firmalar�n dar alanda belirledi�i menfaatleri için de�il, geni� sosyal sonuçlar� 
için kullan�ld���n� görme isteklili�i sosyal sorumluluk olarak ifade edilmektedir (Hatcher, 2002; Top ve Öner, 
2008:98). Kurumlar da t�pk� insanlar gibi sosyal çevre içinde varl�klar�n� sürdürürler. Dolay�s�yla sadece 
üretimini yapt�klar� ticari ürünle de�il, toplumsal beklentileri kar��layacak sosyal varl�klar�yla da sorumludurlar.  

Bugüne kadar i�letmelerin sosyal sorumluluklar�n�n içeri�ini ortaya koymak amac�yla çe�itli 
s�n�fland�rmalar yap�lm��t�r. Tüm bu modellerin ortak yönü i�letmelerin sosyal sorumluluk amac�n�n ekonomik 
olmayan sorunlar� da kapsad��� görü�üne dayanmalar�d�r. Bu s�n�fland�rmalardan biri Davis ve Blomstrom'un 
(1975) i�letmelerin kurumsal sosyal sorumluluklar�n� inceledikleri "3 çember" modelidir. �ekil 1’de görüldü�ü 
gibi bu modelde yazarlar, i�letmelerin sosyal sorumluluklar�n� iç içe geçmi� ve içeriden d��ar�ya do�ru 
büyüyen 3 çemberle ili�kilendirmi�lerdir. En içteki 1. çember: temel ekonomik fonksiyonlardan do�an sosyal 
sorumluluklar�; 2. çember: ekonomik fonksiyonlar�n sonuçlar�ndan do�an sosyal sorumluluklar�; en d��taki 
3.çember ise toplumsal sorunlar�n çözümüne katk�da bulunmaya yönelik sosyal sorumlulu�u temsil 
etmektedir. 
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�ekil 1: Davis ve Blomstrom’un  Kurumsal Sosyal Sorumluluk S�n�fland�rmas� 
 

 
 

Archie Caroll'un geli�tirmi� oldu�u di�er bir s�n�fland�rmaysa, KSS'yi (1979); 
 Ekonomik sorumluluklar: Hissedarlar için kârl� olmak, çal��anlar için iyi istihdam olanaklar� yaratmak, 

mü�teriler için kaliteli ürünler üretmek;   
Yasal sorumluluklar: Kanunlara uymak ve oyunu kurallar�na göre oynamak; 
 Etik sorumluluklar: Zarar vermeden, i�i ahlak� göz önünde tutarak yürütmek; do�ru, hakl� ve adil 

olan� yapmak;  
Hay�rseverlik odakl� (philanthrophic) sorumluluklar: Topluma bir kar��l�k beklemeden katk�larda 

bulunmak, topluma yararl� i�ler için zaman ve para ay�rmak olmak üzere 4 ba�l�k alt�nda toplamaktad�r.  
Geoffrey Lantos'un (2002), Archie Caroll'un (1979) s�n�fland�rmas�n� geli�tirerek sadele�tirdi�i 

s�n�fland�rmas� ise üç tür KSS'den bahsedilmektedir: Hay�rseverlik odakl� KSS, etik KSS ve stratejik KSS. 
Hay�rseverlik odakl� KSS, tamamen yararc� bir tezle ayd�nlanm�� bir kapitalizm sunmaktad�r. Böylece kâra 
yönelik etkileri tamamen göz ard� edilerek topluma yararl� olma ile ilgili KSS çabalar� "hay�rseverlik odakl� 
KSS kapsam�na girmektedir.  Etik KSS, i�letme faaliyetleri sonucu do�abilecek zarar� ve toplumsal hasar� 
önlemeye yöneliktir. Di�er bir deyi�le etik KSS ürün güvenli�i, kirlilik önlemleri, kaçak ve küçük ya�ta i�çi 
çal��t�rmama, insan haklar�n� ihlal etmeme vb. sorumluluklar� içermekte ve topluma kar�� bireylerin ahlaksal 
sorumluluklar�n�n oldu�u gibi kurumlar�n da (tüzel bireylerin) olmas� gerekti�i yakla��m�ndan do�maktad�r. 
Stratejik KSS veya stratejik hay�rseverlik diyebilece�imiz kavram, i�letmelerin stratejik amaçlar�n� 
gerçekle�tirmeye yönelik olup; yap�lan iyi i� ve yard�mlar�n �irketlerin oldu�u kadar toplumun da yarar�na 
oldu�u görü�üne dayan�r. Stratejik KSS sayesinde �irketler bu yöntemin kendi f�nansal ç�karlar�na da en 
uygun yol oldu�una inand�klar� için kazançlar�n�n bir k�sm�n� tekrar hedef kitlelerine "geri verirler". Di�er bir 
deyi�le sosyal payda�lar�na yard�m ederken hissedarlar�na da yard�m etmektedirler 
(Lantos,2001;Yönet,2005:5). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, firman�n mü�terilerini tan�mas�n� ve onlar�n beklentilerini anlamas�n� 
sa�lar. Sorumluluk çerçevesinde benimsenecek ürün kalitesinde istikrar sa�lama, dürüst reklam ve 
pazarlama faaliyetleri sayesinde mü�teri memnuniyetinde art�� meydana gelir ve mü�teri ili�kileri geli�tirilir. 
Sosyal sorumlulu�un bilincinde olan firmalar�n tedarikçiler ile kuracaklar� ortakl�k yakla��m� sayesinde, 
aralar�nda ili�kide dürüstlük ve adil davran�� artar, kar��l�kl� güven sa�lan�r. Böylece ba�ar�labilecek olan 
uzun vadeli kar��l�kl� ç�kara dayanan sa�lam ili�kiler sayesinde üretimde etkinlik sa�lan�r. Ayr�ca firmalar�n 
sorumluluk bilinçleri tedarikçilere de yans�yarak onlar� sorumlu ticaret yapmaya te�vik eder. Çal��anlar 
aç�s�ndan da bir parças� olduklar� firman�n sosyal sorumluluklar�n� yerine getirmesi önemlidir. Huzurlu ve 
güvenli bir çal��ma ortam� yarat�lmas�, adil performans de�erlendirmesi ve iyi çal��man�n ödüllendirilmesi, 
çal��an memnuniyetini artt�rabilir (www. riskmedakademi.com/…, 2010) 

Son dönemlerde �irketler sosyal sorumluluk ile ilgili yapm�� olduklar� faaliyetleri kamuoyu ile 
payla�may� bir politika haline getirmi�lerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin �irketlere sa�lad��� 
faydalar� �u �ekilde s�ralayabiliriz (Özkol vd. 2006, s.138): 

- �irketlerin marka de�erleri ve dolay�s�yla piyasa de�erlerini artt�rmaktad�r.  
- Nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkan� sa�lamaktad�r. 

Toplumsal sorunlar�n 
çözümüne katk�da 
bulunmaya yönelik 

sosyal sorumluluklar

Ekonomik fonksiyonlar�n 
sonuçlar�ndan do�an 
sosyal sorumluluklar 

Ekonomik fonksiyonlardan 
do�an sosyal sorumluluklar 
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- Kurumsal ö�renme ve yarat�c�l�k potansiyeli artt�rmaktad�r. 
- Özelikle bu konularda hassas yat�r�mc�lara ula�ma imkan� olu�tu�undan, hisse de�erlerinin 

artmas�n� ve borçlanma maliyetlerinin azalmas�n� sa�lamaktad�r. 
- ��letmelere yeni pazarlara girme ve mü�teri sadakati elde etmede avantaj sa�lamaktad�r. 
- Kamuoyu ve kural koyucular�n �irketin görü�lerine önem vermesini sa�lamaktad�r.  
Kurumsal sosyal sorumluluk, isletmenin sorunlar�n� çözmek ve politik ve yasal çevreyle ili�kili 

f�rsatlar� yakalamak için tasarlanan stratejinin bir parças�d�r. Sosyal sorumlulu�u yönetmek isteyen 
yöneticiler, iç ve d�� çevreyi bir bütün kabul ederek de�erlerin uyumu için çal��mal�d�rlar. Günümüzde 
i�letmeler ile toplumun kar��l�kl� güvene dayal� ili�kiler geli�tirmesi zorunlu bir ihtiyaçt�r (Çelik, 2007:81). 

Kurumsal sosyal sorumluluk yard�mseverli�in ötesinde bir kavramd�r. Bir i�letmenin kurumsal 
toplumsal sorumlulu�unu yerine getirmesi demek, tüm payda�lar�na ve çevreye kar�� tamamen sorumlu 
olmas� ve tüm kararlar�nda bu unsurlar� göz önünde bulundurmas� anlam�na gelmektedir (Uysal. 2007:13).  

�� ahlak� ve kurumsal sosyal sorumluluk ili�kisine bak�ld���nda, kurumsal sosyal sorumlulu�un ahlaki, 
yasal, ekonomik sorumluluklar�n üzerinde gönüllülük esas�na dayal� bir kavram oldu�u anla��lmaktad�r. 
Kurumsal sosyal sorumluluk temelde ne kurumsal hay�rseverlik ne de yasalara s�k� s�k�ya uyulmas� demektir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk, i�letmelerin, topluma olan etkilerini iyile�tirmek amaçl� bir yakla��mla ticari 
politikalar� ve uygulamalar�na sosyal ve çevresel konular� entegre etmesidir (Öztürk, 2009:15).  

Kurumlar çok çe�itli kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalar� düzenlenmektedirler. Kurumsal 
hay�rseverlik ve amaca yönelik pazarlama bunlar�n ba��nda gelmektedir. Bu kampanyalar�n ortak özellikleri 
topluma faydal� kampanyalar olarak öne ç�k�yor olmalar�d�r.  

 
Kurumsal Hay�rseverlik Kavram�  
�ngilizce kar��l��� “philanthropy” olan bu terimin Türkçe’deki kar��l��� hay�rseverlik olmakla birlikte, 

kelimenin tam anlam�n� kar��lamamaktad�r. Dilimizde hay�rseverlik, ço�unlukla tarihi geli�imi sebebiyle 
bireylerin dini, vicdani ve/veya duygusal güdülerinden hareketle yapt�klar� yard�m faaliyetlerini 
ça�r��t�rmaktad�r. Ancak uluslararas� düzeyde filantropi terimi bu ça�r���mlardan ziyade birey ve kurumlar�n 
içinde bulunduklar� toplumlar�n refah seviyesini yükseltmek amac�yla (ço�unlukla sivil toplum kurulu�lar�na 
ve stratejik bir planla) ba���ta bulunmalar� �eklinde tan�mlanmaktad�r (Ayd�n vd.,2006:8). Hay�rseverlik art�k 
hakl� bir nedene dayanarak ba��� yapmak gibi basit bir konu de�ildir. Uzun vadede i�letme ç�karlar�na 
hizmet etmesi beklenen bir süreçtir (Murray and Montanari, 1986; Stendardi, 1992; Collins, 1993; Smith, 
1994; Porter and Kramer, 2002; Rampal ve Bawa,2008:24). Nelson’a göre (1997), hay�rseverlik firma refah� 
ve ortaklara fayday� içeren kurumsal bir vizyondur. 

Kurumsal hay�rseverlik ise,  bireysel olarak hareket edebilen, insanl���n iyi bir gelece�e sahip, mutlu 
ve refah içinde olmas�nda pay sahibi oldu�u dü�üncesiyle hareket eden ve bu dü�ünce ile iyi, dostça ve 
yard�msever davranmakla yetkili bir grup insan olarak tan�mlanabilir (Paul, 1993:4)). Kotler’e göre (2006), 
kurumsal hay�rseverlik, bir kurum taraf�ndan bir hay�r kurumuna ya da bir sosyal amaca, ço�unlukla nakit 
yard�m, ba���lar ve/veya mal ve hizmetler �eklinde yap�lan do�rudan bir katk�d�r (Kotler, 2006:245). Buna 
göre, hay�rseverlik kurumsal sosyal sorumlulu�un bir parças� ve tamamen yararc� bir faaliyet olarak 
kar��m�za ç�kmaktad�r. Böylece kâra yönelik etkileri tamamen göz ard� edilerek topluma yararl� olma ile ilgili 
çabalar "hay�rseverlik” kapsam�na girmektedir (Lantos, 2002; Yönet, 2005:246).  

Kurumsal hay�rseverlik ülkeden ülkeye de�i�en bir kavram olmakla birlikte, zaman içinde de�i�ik 
�ekillerde alg�lanm��t�r. �lk ortaya ç�k��� 1950’lerde olmakla birlikte o zamanlar i� dünyas�n�n topluma borcu 
olarak yorumlanm��t�r. 1960’larda daha gönüllü bir hale gelirken, 1970’lerde ve 1980’lerde toplumla ili�kiler 
firmalarda toplumsal anlamda kabul görmeye ba�lam��t�r. 1990’larda yönetimle ilgili pek çok konuya 
kar��t�r�lm��sa da 2000’lerde hak etti�i niteli�i kazanmaya ba�lam��t�r (Özgen,2006). Tablo 1’de y�llar 
itibariyle kurumsal hay�rseverli�in geli�imi gösterilmi�tir. Hay�rseverlik faaliyetlerine yönelik aktiviteler, 1980’li 
ve 1990’l� y�llarda yüklenilen misyonlar, çe�itli ittifaklar ve i�letmelerin topluma kar�� olan görevlerinin yeniden 
tan�mlanmas� �eklinde ortaya ç�km��t�r (McAlister and Ferrell, 2002:692). Zamanla artan uluslararas� 
rekabet, tüketicilerin beklentileri ve yat�r�mc� talepleri gibi etkenler birçok i�letmenin kendi i� uygulamalar�n� 
ve sonuçlar�n� yeniden de�erlendirmelerine neden olmu�tur. 

�irketler, çe�itli aktiviteler ile kurumsal hay�rseverlik hedeflerini gerçekle�tirmeye çal���rlar.  Kurumsal 
hay�rseverlik, kurumsal ileti�imin ya da halkla ili�kilerin bir uzant�s� gibi görünebilir ancak, i�levi kurumsal bir 
boyutla s�n�rl� de�ildir. Direkt olarak kar amac� gütmeyen kurulu�lara kat�lma �eklinde olaca�� gibi, seçilmi� 
kar amac� gütmeyen kurum veya kurulu�lar�n i�lerine veya sosyal amaçlar�na ortak olmak, amaca yönelik 
pazarlama, çal��anlara ekipman/ürün ba����na bulunulmas�, burs programlar�, yönetici ve teknik uzman 
personele destek verilmesi ve ayni hizmetlerin sa�lanmas� gibi katk�lar� içerebilir.  
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Tablo 1: Kurumsal Hay�rseverli�in Geli�imi 

 Zaman Aral��� Kurumsal Hay�rseverli�in Geli�imi 

1950ler Kurumsal ba���lara yönelik yasal düzenlemeler yap�lmaya ba�lanm��t�r. 

 

1960-1970 aras� 

Devlet �irketlerin, toplumsal nedenlerle ba���larda bulunmas� gerekti�ine 
inanmaya ba�lam��t�r. Büyük �irketler vak�flar kurmaya ba�lam��t�r. Hay�rseverlik 

projelerine yönelik çe�itli kriterler belirlenmi�tir. 

 

1970-1980 aras� 

Ekonomide durgunluk kurumsal hay�rseverli�i yava�latm��t�r. Toplumun ve 
devletin �irketlerden beklentisi zay�flam��t�r. Birle�me ve sat�n alma stratejileri 

ba���lar� ve hay�rseverlik faaliyetlerini yeniden güçlendirmi�tir. 

1990 öncesi Kurumsal yöneti�im ve sorumluluklar resmile�mektedir. Devlet 1980lerdeki gibi 
yüksek beklenti içindedir. �irketler sosyal konularda daha aktif rol oynamaktad�r. 

 

1990 ve sonras� 

Hay�rseverlik modeli zamanla insan kaynaklar�na dahil edilmi�tir. Hay�rseverlik 
ve kurumsal ç�kar ili�kisi çal��anlar, i� ortaklar�, toplum ve mü�teriler olarak 
tan�mlanm��t�r. �irketler ve di�er sosyal gruplarla i�birli�i sosyal sorunlar�n 

çözümlenmesini kolayla�t�rm��t�r. Kurumsal vizyonlar, hay�rsever faaliyetler ve i� 
hedefleri odakl� olmaya ba�lam��t�r. 

Kaynak: McAlister and Ferrell, 2002, s.692 

Kurumsal hay�rseverlik, kurumsal i� stratejisine kar��l�k kurumsal bir ileti�im program�n�n genel 
amaçlar�n� yerine getirmek için tasarlanm�� bir programd�r (Genest,2005:317).  Di�er bir deyi�le bu tür bir 
kurumsal sosyal sorumluluk anlay��� i�letmelerin "iyilik yap�p denize atmalar�" yakla��m�na dayan�r. Kurumsal 
sosyal sorumlulu�un bir parças� olan kurumsal hay�rseverlik gönüllük temeline dayanmaktad�r ve kar amac� 
gütmeyen faaliyetlerdir. Bu özellikleri nedeniyle kurumsal hay�rseverlik di�er sosyal sorumluluk 
uygulamalar�ndan ayr�lmaktad�r.   

 
Amaca Yönelik Pazarlama Kavram� 
Amaca yönelik pazarlama, i�letmelerin da��n�k ve ufak harcamalarla yap�lan k�sa süreli reklama 

dönük yard�m faaliyetlerini art�k daha uzun vadeli, stratejik ve programlanm�� hale getirme çabalar�n�n 
sonucudur (Yaman, 2003; Ta�k�n ve Kahraman, 2008:238). Bu aç�dan, amaca yönelik pazarlama; bir 
i�letmenin, marka sat���n� sa�lamak gibi pazarlama hedeflerini gerçekle�tirmek için, sosyal bir amac� 
desteklemesine ba�l� olarak dizayn edilmi� bir stratejidir. Dolay�s�yla bu strateji, i�letme ürünleri ile 
hedeflenen sosyal bir amac�n desteklenmesi aras�nda direk bir ili�ki kurmaya yard�m etmektedir (Barone vd., 
2000;Lee vd., 2008:939). Temel i�leyi�i aç�s�ndan da i�letmelerin, mü�terilere kendi ürünlerini sat�n almalar� 
durumunda, hay�rseverlik kurulu�lar�na belirli miktarlarda yard�mda bulunaca��n� önermesine dayanmaktad�r 
(Ölçer, 2001). 

Carol L. Cone (2003) ise, amaca yönelik pazarlamay� bir i�letmenin ürünlerini sosyal bir sorunla 
ili�kilendirerek ba�layan pazarlama çabas� olarak ifade etmekte ve hedefinde hem i�letmeye yönelik güveni 
artt�rmak hem mü�terilerle ili�kileri derinle�tirmek hem de sosyal soruna yarar sa�larken sat��lar� ve 
kurumsal imaj� iyile�tirmek oldu�unu söylemektedir.  Bu aç�dan amaca yönelik pazarlama, marka imaj� 
olu�turman�n, sad�k mü�terileri elde edebilmenin ve sonuçta sat��lar� artt�rman�n bir yolu olarak 
görülmektedir (Gifford,1999; Ta�k�n ve Kahraman, 2008:238).  

Pazar �artlar�nda ya�anan de�i�imler sonucu i�letmelerde de toplumu daha gerçekçi bir �ekilde 
kendilerine çekme ihtiyac� do�mu�tur. Bu ihtiyaca paralel bir �ekilde, i�letmelerin pazarda görünen yüzleri 
olarak pazarlama faaliyetlerinde de sosyal sorumluluk alanlar�n�n h�zl� bir �ekilde geli�ti�i gözlemlenmektedir 
(Torlak, 2006:45). Amaca yönelik pazarlama, markan�n rekabetteki üstünlü�ünü korumak için �irketin sosyal 
sorumlulu�una yönelik tüketici ilgisi kullanmakta ve hay�rsever bir amaç için yüksek oranda tatmin edici 
finansal yararlar sunabilmektedir. Böylece amaca yönelik pazarlama, hem �irketin imaj�n� güçlendirmede 
hem de markay� gelir getirici de�i�imler olu�turacak �ekilde geli�tirerek sat��lar�n yükselmesine yard�mc� 
olmaktad�r (Smith, 2000:306). Buna ba�l� olarak amaca yönelik pazarlama, hedef kitleyi etkileyip kurulu�u 
benimsetmeyi ve kurum imaj�n� geli�tirmeyi sa�layarak hem sat��lar� hem de ba�l�l��� artt�rmak isteyen 
i�letmelerin en önemli silahlar�ndan biri haline gelmi�tir (Ülger, 2001:58). 

Amaca yönelik pazarlama hakk�nda literatürde çok fazla tan�ma yer verilmesine ra�men, 
Varadarajan ve Menon’un (1988) yapm�� oldu�u tan�m daha fazla yayg�nl�k kazanm��t�r. Bu tan�ma göre, 
amaca yönelik pazarlama; mü�terilerin, bireysel ve örgütsel hedefleri gerçekle�tirecek gelir sa�lay�c� 
de�i�imlerde yer almas�na ba�l� olarak, belirlenmi� bir amaca belirli bir miktar ba���ta bulunmaya dayal� 
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firma önerisiyle ortaya konulan pazarlama faaliyetlerini düzenleme ve uygulama sürecidir (Varadarajan ve 
Menon,1988:60).  Amaca yönelik pazarlamayla ilgili tan�mlar incelendi�inde belli ba�l� ay�rt edici özelliklerini 
�öyle s�ralayabiliriz (Odaba�� ve Oyman, 2003; Ta�k�n ve Kahraman, 2008:239): 

- ��letmenin sosyal bir sorun, konu veya amaçla bütünle�mesi ve konuyla ilgili olarak bazen 
kar amac� gütmeyen bir kurumla ortakl��a girmesi,  

- Sosyal konu do�rultusunda ürünlerin tüketicilere sunularak gelir getirici de�i�imlerin 
gerçekle�tirilmesi ve böylece tüketicilerin de etkinli�in bir parças� haline getirilmesi, 

- Elde edilen gelirin bir k�sm�n�n ya da tamam�n�n sosyal konuyla ortakl��a gidilen tarafa 
ba���lanmas� ve verilen bu deste�in pazarlama mesajlar�nda i�lenmesidir.    

Yani kapsam olarak i�letmeler gelir elde etmeye yönelik de�i�imleri hedeflerken ayn� zamanda da 
sosyal bir sorunla ilgili çözümü amaç edinerek destek sa�lamaktad�rlar. Bunu yaparken de, i�letmenin 
ürünleri ile sosyal bir amaç bütünle�tirilerek pazarlama etkinliklerine giri�ilmekte ve elde edilen gelirin bir 
k�sm� veya tamam� sosyal amaçla ilgili kar amac� gütmeyen kuruma ba���lanmaktad�r (Ta�k�n ve Kahraman, 
2008:239).  

 
Amaca Yönelik Pazarlama ve Kurumsal Hay�rseverlik  
Güçlü bir pazar yönlülük, i�letmelere sürekli piyasadan haberdar olma, örgütsel stratejik planlama, 

tüketici ihtiyaçlar�n� ele almak için çapraz fonksiyonel çabalar, d�� etkenlere h�zl� tepki verebilme ve uzun 
vadeli stratejik planlama perspektifi gibi avantajlar sa�lar (Kohli ve Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990; 
Slater ve Narver, 1994; McAlister and Ferrell, 2002:697). Güçlü bir pazar yönelimi ile i�letmeler, kar�n� 
artt�rabilir ve büyüme oran�n� yükseltebilir. De�i�en mü�teri ihtiyaçlar�na duyarl� stratejik bir d�� yönlülük, 
güçlü bir pazar yönelimi geli�tirmenin ve iyi tasarlanm�� bir hay�rseverlik program�n�n uygulanmas�n�n 
anahtar�d�r. Bu nedenle pazar yönlülük ile ilgili en iyi uygulamalar, kurumsal yard�mlar, gönüllülük ve benzeri 
çal��malar� temel almaktad�r. Hay�rseverlik giri�imleri de do�al olarak pazar yönlülük gibi planlama süreci ve 
kurumsal sonuçlar� uzun vadede gerçekle�en bir yakla��md�r. Amaca yönelik pazarlaman�n aksine, kurumsal 
hay�rseverlik uzun dönemli bir yat�r�md�r.  Kurumsal hay�rseverlik kavram�, herhangi bir beklenti olmadan 
yap�lan ba���lar� ifade etmektedir. Amaca yönelik pazarlama firman�n temel misyon veya görü�ü de�il, belirli 
ve taktik bir unsurudur (Drumpwright and Murphy, 2001:170). Bu giri�imlerin geli�tirilmesi ve uygulanmas� 
genellikle genel örgütsel yeteneklere ve hedeflere dayal� de�ildir. Amaca yönelik pazarlama üzerine yap�lan 
çe�itli çal��malar, bu tür faaliyetlerin sat�n alma modellerini etkileme potansiyeline sahip oldu�unu 
savunmaktad�r (Adkins and Kowalska, 1997; New Zealand Marketing Magazine, 2000; McAlister and Ferrell, 
2002:694). Bu do�rultuda amaca yönelik pazarlaman�n sosyal sorumlar� desteklerken, sat���na ba�l� olma 
�art�, hay�rseverlik faaliyetlerinden farkl� oldu�unu göstermektedir. Yap�lan bir çal��mada tüketicilerin büyük 
ço�unlu�unun (% 86),  fiyat� ve kalitesi ayn� olan iki üründen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin fazla oldu�u 
�irkete ait ürünü sat�n alma e�iliminde oldu�u görülmü�tür. Ba�ka bir çal��mada ise, pazarlama müdürlerinin 
yüzde 70’i önümüzdeki y�llarda amaca yönelik pazarlaman�n öneminin daha da artaca��n� dü�ündüklerini 
ortaya koymaktad�r.  

 
Tablo 2: Hay�rseverlik ve Amaca Yönelik Pazarlaman�n Kar��la�t�rmas� 

 Hay�rseverlik Amaca Yönelik Pazarlama 
Odak Noktas� Kurum Ürün 

Zaman  Devaml� Geleneksel olarak s�n�rl� bir süre 
Üyeleri Potansiyel bütün �irket çal��anlar� Pazarlama departman� ve ilgili personel 

 
Amac� 

Sosyal amaç ve ihtiyaçlar için 
�irketi ve ba�l� kurulu�lar� 

geli�tirmek 

 
Ürün sat��lar�nda art�� 

 
Gereklili�i 

Organizasyonel strateji ve 
misyonun dengelenmesi yeniden 

gözden geçirilmesi 

 
Minimal i�birli�i ve destek 

   Kaynak: McAlister and Ferrell, 2002, s.694. 

Amaca yönelik pazarlama ile �irketler çevre bilinci, sa�l�k, insan hizmetleri, e�itim ve sanat gibi 
konulardan haberdar olarak i� amaçlar�n� destekleyebilirler (Mullen, 1997:42). Bu giri�imlerde en temel 
eksiklik, tüketicilerin yüzde 90’�n�n özel hay�rseverlik gayretleri ile firmalar aras�nda bir ba� kuramamalar�d�r. 
Hay�rseverlik daha yayg�n ve �irket nitelik ve becerileriyle daha ilgili oldu�u için bu faaliyetlerin tüketici 
taraf�ndan onaylanmas� daha kolayd�r (McAlister and Ferrell, 2002:693).  Tablo 2’de görüldü�ü gibi amaca 
yönelik pazarlama ve hay�rseverlik faaliyetlerinde odak noktas�, zaman, amaç ve gereklilikler gibi konularda 
birbirinden ayr�lmaktad�r. Hay�rseverlik faaliyetlerinde odak noktas� kurumun imaj�, tüketici ve toplum 
gözünde de�er kazanmak iken, amaca yönelik pazarlama faaliyetlerinde öncelik ürünün imaj� olmaktad�r. 
Zaman aç�s�ndan bak�ld���nda, hay�rseverlik süreklili�i olan bir uygulama iken, amaca yönelik pazarlama 
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s�n�rl� bir süre için geçerli olan uygulamalard�r. Hay�rseverlik faaliyetlerinde tüm �irket çal��anlar� sürece dahil 
edilirken, amaca yönelik pazarlamada sadece pazarlama departman� ve ilgili personelin kat�l�m� ön plana 
ç�kmaktad�r. Amaçlar aç�s�ndan de�erlendirildi�inde, hay�rseverli�in amac� toplumun sosyal amaç ve 
ihtiyaçlar� için �irketi ve ba�l� kurulu�lar� geli�tirmek iken amaca yönelik pazarlaman�n temel amac�, ürün 
sat��lar�nda art�� sa�lamakt�r. Gereklilikleri aç�s�nda ise hay�rseverlik uygulamalar� kapsaml�, organizasyonel 
bir strateji ve misyonun dengelenmesini gerektiren, amaca yönelik pazarlama uygulamalar� minimal düzeyde 
i�birli�i ve destek gerektiren uygulamalard�r. 

Amaca yönelik pazarlamada sosyal bir amaçla, i�letme ürünleri aras�nda uzun dönemli ba�lant�lar 
kurularak pazarlama faaliyetlerine giri�ilmekte ve elde edilen gelir ilgili tarafa aktar�lmaktad�r. ��letme bu 
faaliyetleri yerine getirirken de yapt��� etkinlikleri duyurmak amac�yla kampanyalar düzenleyip hedef kitlesinin 
dikkat ve ilgisini giri�ime yönelterek desteklerini sa�lamak için çaba harcamaktad�r. Bundan dolay� amaca 
yönelik pazarlama uygulamalar�yla elde edilen fonlar da genellikle i�letmenin ba���lar veya toplum ili�kileri 
bütçesinde de�il, pazarlama bütçesinde yer almaktad�r (Ta�k�n ve Kahraman:239). Di�er taraftan amaca 
yönelik pazarlama i�letmelerin sosyal bir amaçla uzla�t���n� göstermek, hay�rsever de�erler sistemi 
sergilemek ve hayat kalitesini yükseltmek için de kullan�lmas�na ra�men, i�letmeler taraf�ndan 
kullan�lmas�ndaki as�l amaç; karlar�n� artt�rmakt�r (Wagner, 1994:11). Amaca yönelik pazarlaman�n amaçlar�, 
(Varadarajan ve Menon,1988:60): 

� Ulusal görünürlük kazanmak, 
� Kurumsal imaj� geli�tirmek, 
� Olumsuz tan�tmaya engel olmak, 
� Tekrar sat�n almalar� te�vik etmek, 
� Marka fark�ndal���n� artt�rmak, 
� Marka tan�n�rl���n� artt�rmak, 
� Marka imaj�n� geli�tirmek, 
� Yeni pazar bölümlerine ula�mak, 
� Mü�teri taban�n� geni�letmek, 
� Mü�teri gruplar� olu�turmak �eklinde s�ralanmaktad�r. 
K�saca, amaca yönelik pazarlamada bir yard�m söz konusu olmas�na kar��n, bu yard�m�n ürün 

sat��lar�ndan elde edilen gelire ba�l� olmas� bu iki kavram aras�ndaki temel fark� ortaya koymaktad�r. Yani 
amaca yönelik pazarlaman�n ön ko�ullar�ndan biri ürünün sat���na ba�l� olarak yard�mda bulunmakt�r. 
Hay�rseverlikte ise, bu durum farkl�d�r. Desteklenen kurulu�tan hiçbir ç�kar söz konusu olmadan 
gerçekle�tirilen yard�mlard�r.    

 
Sonuç ve De�erlendirme 
Geçmi�te sosyal sorumluluk, verimlilik ile e�de�er tutulmakta ve i�letme yöneticilerinin kaynaklar� 

verimli bir �ekilde kullanarak kar elde etmeleriyle i�letmelerin bu sorumlulu�u yerine getirdi�i 
dü�ünülmekteydi. Günümüzde hala küçük ölçekteki i�letmeler için geçerli olan bu görü�, özellikle büyük 
i�letmeler için de�i�ikli�e u�ram�� ve yöneticiler, i�letme sahipleri, i� görenler, al�c�lar, sat�c�lar ile halk 
aras�nda denge olu�turma sorumlulu�u ortaya ç�km��t�r. ��letmelerin öneminin gün geçtikçe artmas� ve 
toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri, sosyal sorumluluk üstlenilmesi konusunda toplumun 
bask� yapmas�na neden olmu� ve topluma hizmet yerine sadece kar üzerine odaklanm�� i�letmelerin ba�ar� 
�anslar� azalm��t�r. Bu nedenle varl�klar�n� devam ettirmek isteyen i�letmelerin toplumun ihtiyaçlar�na duyarl� 
olmas�, çevreyi korumas� ve ahlaki davranabilmesi vazgeçilmez bir gereklilik haline geldi�i için sosyal 
sorumluluk çal��malar� önemli bir konu halini alm��t�r.  

Sonuç olarak i�letmeler kar elde etmek amac�yla kurulan ticari varl�klar olduklar�ndan sahiplerine ve 
hissedarlar�na yüksek kazançlar sa�lamalar� temel sorumluluklar� olarak ifade edilmektedir. Hedef kitlelerin 
sosyal sorunlara yönelme konusunda i�letmelere bask� yapmalar� ve bu yöndeki duyarl� davran��lar� 
i�letmelerin sosyal konulara yönelmelerine neden olmu�tur. ��letmeler ancak hedef kitlelerinin deste�ini 
ald�klar� oranda karl� olabilecek ve varl�klar�n� devam ettirebileceklerdir. Bu aç�dan sat��lar� att�rarak karl�l��� 
sa�lamada sosyal sorumlulu�u araç olarak kullanan amaca yönelik pazarlama ve kurum imaj�na önem veren 
ve amac� sosyal ihtiyaçlara cevap vermek olan hay�rseverlik önem kazanm��t�r. Böylece temelde amac� kar 
elde etmek olan i�letmeler amaca yönelik pazarlama ve hay�rseverlik faaliyetleri sayesinde pazarlama ile 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin birbirini destekledi�i bir birlikteli�in ve uyumun ortaya ç�kmas�n� sa�layarak 
varl�klar�n� devam ettirebileceklerdir. Yap�lan tan�mlama ve aç�klamalara dayanarak amaca yönelik 
pazarlamay� uygulamak isteyen bir i�letme öncelikle ürünlerini gelir elde edici de�i�imler sa�lamak amac�yla, 
tüketicilere sunmal�, sosyal amaçla bütünle�erek bu amaçla ilgili kar amac� gütmeyen bir kurumla i� birli�ine 
gitmeli, sat��lardan elde edilen gelirin bir k�sm�n� veya tamam�n� i�birli�ine girdi�i kuruma ba���lamal� ve bu 
faaliyetini pazarlama mesajlar�nda i�leyerek duyurum çal��malar�nda bulunmal�d�r. ��letmeler kar amac� 
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gütmeyen kurulu�lara kat�larak, bu kurulu�lar�n i�lerine veya sosyal amaçlar�na ortak olarak, burs 
programlar� uygulayarak ve ba���larda bulunarak kurumsal hay�rseverlik faaliyetinde bulunabilir. Kurumsal 
hay�rseverlik stratejisini uygulamak isteyen i�letmeler hay�rseverlik faaliyetlerinin temel amac�n�n toplumsal 
bir fayda elde etmek oldu�unun bilincinde olarak, kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerini i�letme politikalar�na 
adapte etmeli, medya ve benzeri organlar arac�l���yla faaliyetlerini topluma duyurmal�d�r. 
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Özet 
Tüketicilerin amaca yönelik pazarlamay� uygulayan i�letmelerin markalar�n� seçmeleri daha 
muhtemeldir. Amaca yönelik pazarlama; mü�terilerin, bireysel ve örgütsel hedefleri gerçekle�tirecek 
gelir sa�lay�c� de�i�imlerde yer almas�na ba�l� olarak, belirlenmi� bir amaca belirli bir miktar ba���ta 
bulunmaya dayal� firma önerisiyle ortaya konulan pazarlama faaliyetlerini düzenleme ve uygulama 
sürecidir.Yap�lan ara�t�rma sonucunda ki-kare analizleriyle akaryak�t �irketi mü�terilerinin amaca 
yönelik pazarlama alg�lamalar� demografik faktörlere göre farkl�l�k göstermemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Amaca yönelik pazarlama,ba���lar,sosyal sorumluluk kampanyalar� 
 
Abstract 
Consumers more likely to select brands offered by companies that engage in cause-related 
marketing.Cause-related marketing is the process of formulating and implementing marketing activities 
that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause 
when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy organizational and individual 
objectives.At the end of the research, by chisquare analysis the oil company’s customers’ perceptions 
of cause related marketing didn’t differ from the demographic factors. 
Key Words: Cause-related marketing,donations,social responsibility campains  
 
Giri� 
Amaca yönelik pazarlama (sosyal sorumluluk kampanyalar�) , i�letmelerin da��n�k ve ufak 

harcamalarla yap�lan k�sa süreli reklama dönük yard�m faaliyetlerini art�k daha uzun vadeli, stratejik ve 
programlanm�� hale getirme çabalar�n�n sonucudur. Bu anlamda amaca yönelik pazarlama; bir i�letme ya da 
markay�, kar��l�kl� fayda sa�lamak üzere ilgili bir sosyal amaç veya sorunla ba�layan stratejik bir 
konumland�rma ve pazarlama arac� olarak ifade edilebilir. Amaca yönelik pazarlama hem yard�ma hem de 
benzer bir amaca hem de i�letme kar�na yönelmi� �irketler taraf�ndan gerçekle�tirilen bir pazarlama 
faaliyetidir. Bir ba�ka tan�mda ise; hem sosyal konulara hem de i�letmenin pazarlama hedeflerine yönelik 
finansman ve kaynak sa�lamak için i�letme ile kar amac� gütmeyen kurulu�lar aras�ndaki genel bir ortakl�k 
olarak ifade edilmektedir.  

 
Amaca Yönelik Pazarlama 
Kurumsal ba��� hangi �ekilde olursa olsun (hay�rseverlik, sponsorluk ve amaca yönelik pazarlama) 

potansiyel olarak kat�lan firmalar için rekabetçi kayna�� meydana getirmek olarak görülebilir (Hoffman, 1998). 
Rekabetçi kaynak firmay� al�c� ile ili�kilendiren bir yetenektir. Gerçekte fedakar ba���larda firma bu kayna�� 
kullanmaz ve bu nedenle bu kayna��n üretimi firman�n karar vermesinde önemli de�ildir. Stratejik ba��� firma 
al�c� birlikteli�inde promosyonel sonuçlar� ba�armada bir mekanizmad�r (Meenaghan ve O’Sullivan,1999). 

Amaca yönelik pazarlama; mü�terilerin bireysel ve örgütsel hedefleri gerçekle�tirecek gelir sa�lay�c� 
de�i�imlerde yer almas�na ba�l� olarak, belirlenmi� bir amaca belirli bir miktar ba���ta bulunmaya dayal� 
firma önerisiyle ortaya koyulan pazarlama faaliyetlerini düzenleme ve uygulama sürecidir (Varadarajan ve 
Menon,1988:60). 

CRM (Cause Related Marketing), bir i�letme, bir amaç ve bunlar�n promosyonel pazarlama 
kampanyalar� aras�ndaki ili�kileri ifade eder. CRM hedeflenen bir ürünün tüketiciler taraf�ndan sat�n 
al�nmas�n� sa�layan kurumsal ba����n pazarlama takti�idir (Walter ve Sridhar,2009:2). 

Barone ve di�erleri (2000), amaca yönelik pazarlamay�; �irketin sosyal amaçlar� destekleyerek 
pazarlama amaçlar�n� ba�armas�n� sa�layacak bir strateji olarak tan�mlam��lard�r (Barone vd.,2000:248). 
Dolay�s�yla bu strateji, i�letme ürünleri ile hedeflenen sosyal bir amac�n desteklenmesi aras�nda direkt bir 
ili�ki kurmaya yard�m etmektedir. Temel i�leyi�i aç�s�ndan i�letmelerin, mü�terilere kendi ürünlerini sat�n 
almalar� durumunda, hay�rseverlik kurulu�lar�na belirli miktarlarda yard�mda bulunaca�� önermesine 
dayanmaktad�r. 

Carol L.Cone, amaca yönelik pazarlamay� bir i�letmenin ürünlerini sosyal bir sorunla ili�kilendirerek 
ba�layan pazarlama çabas� olarak ifade etmekte ve hedefinde ise hem i�letmeye yönelik güveni artt�rmak, 
hem mü�terilerle ili�kileri derinle�tirmek ve hem de sosyal soruna yarar sa�larken sat��lar� ve kurumsal imaj� 
iyile�tirmek oldu�unu ifade etmektedir (Gifford, 1999:11) . 

Amaca yönelik pazarlaman�n belli ba�l� unsurlar�n� �öyle s�ralayabiliriz (Odaba�� ve 
Oyman,2005:382): 
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� Sosyal bir sorun, konu ya da amaçla firmalar�n bütünle�mesi ve bunun için bu konuyla ilgili 
bir di�er kar amac� gütmeyen kurumla i�birli�ine gitme, 
� Gelir getiren de�i�imler için ürünlerin ve hizmetlerin tüketicilere sunumu ve tüketicilerin de 
etkinli�in bir parças� olabilmesi, 
� Elde edilen gelirin bir k�sm�n�n (bazen de tamam�n�n) sosyal amaçla ilgili olarak i�birli�ine 
gidilen tarafa ba���lanmas�. 

Amaca yönelik pazarlama kampanyalar� tüketicilerin sosyal boyutlu promosyonlar� yorumlamalar�n� 
sa�layarak onlar�n bu tip ortakl�klara cevaplar�n� ortaya koymaktad�r. 1981’de American Express taraf�ndan 
tan��t�r�lmas�yla birlikte, CRM kurumsal performans� geli�tirmede önemli bir pazarlama arac� haline gelmi�tir 
(Webb ve Mohr,1998:226). 

Smith ve Alcorn (1991), amaca yönelik pazarlaman�n y�llard�r evrim geçiren en yarat�c� ve etkin ürün 
stratejisi oldu�unu ve do�rudan finansal karlar� etkiledi�ini öne sürmü�lerdir (Smith ve Alcorn,1991). Amaca 
yönelik pazarlama uygulamalar�na kar�� tüketicilerin cevaplar�nda sat�n al�nan ürünün tipi, amac�n önemi ve 
ba����n miktar� önemli rol oynamaktad�r. Strahilevitz ve Myres (1998) CRM çabalar�n�n lüks ürünlerde 
zorunlu ürünlere göre daha pozitif cevaba yol açt���n� ifade etmektedirler., 

Bir CRM program�nda al�c�ya yap�lan ba���lar gelir sa�layacak de�i�imler üzerine kuruludur. Bu 
nedenle bütün CRM kampanyalar�n�n temel spesifik amac� sat��lar� ve promosyon kampanyalar�n� 
üretmektir. 

 
Tablo 2:Alternatif Fonlama Mekanizmalar�n�n Temel Özellikleri 

Faaliyet Kurumsal Hay�rseverlik Sponsorluk CRM Program� 
Fonlama Sabit Sabit De�i�ken 
Kaynaklar Hiçbiri Ortakl�k Ortakl�k 
Kaynaklar�n kullan�m� Ortakl���n ticari olmayan 

kullan�m� 
Ortakl�k tüketici 
davran��lar�n� de�i�tirme 
giri�imi için kullan�l�r. 

Ortakl�k bir tüketici önerisi 
yaratmak için kullan�l�r. 

Anahtar Pazar ç�kt�lar� Hiçbiri Davran��sal niyetler Davran��sal niyetler 
Sat�� etkisi Hiçbiri Do�rudan olmayan sat�� 

etkisi 
Do�rudan sat�� etkisi 

Kaynak:Polonsky ve Speed,(2001),’’Linking Sponsorship and Cause Related Marketing, 
Complementarities and Conflicts’’, European Journal of Marketing, Vol35, No.11/12, pp.1361-1385 

 
Günümüzde mü�teriler ya�amlar�n�n hemen hemen her yönünde bir anlam ve de�er bulma arzusu 

içerisinde olduklar� için, i�letme markas� ile daha dü�ük fiyatl� rakip markalar aras�nda bir farkl�l�k 
göremediklerinde marka ba�l�l�klar� a��nmaktad�r. Ancak sat�n ald�klar� ürünlerle sosyal bir sorunun 
çözümüne ili�kin bir giri�ime sa�layacaklar� küçük bir katk� bile onlar için büyük anlamlar ifade etti�inden ve 
onlar� rahatlatt���ndan dolay� bu tür çal��malar� desteklemek için marka kaymas� göstererek bir ürünü 
di�erine tercih edebilmektedirler. Bu sebeple bir çok markan�n varl��� ve ürünlerin h�zl� bir �ekilde taklit 
edilebildi�i bir ortamda kurum imaj�n� artt�rmak ve de�i�tirmek ve ürünlerini rakiplerinden farkl�la�t�rmak 
suretiyle marka ba�l�l��� olu�turmak i�letmeler aç�s�ndan oldukça önemli bir konu haline gelmi�tir 
(Kahraman,2007:39). 

Bir ki�inin ya da kurulu�un belirli bir amaç, somut bir kar��l�k veya herhangi bir kar��l�kl� i� ili�kisi 
gütmeden bir ki�i veya faaliyeti para ya da ürün vererek desteklemesine ba���ç�l�k denir 
(www.sponsorluk.gov.tr.). ��letmeler sosyal amaç ve sorunlarla ilgilenerek çe�itli sosyal kurumlara kaynak 
sa�lamakta ve ba���ta bulunmaktad�r. Ancak amaca yönelik pazarlama ile i�letmenin sosyal kurumlara 
yapt��� ba��� birbirinden farkl�d�r. Çünkü amaca yönelik pazarlamada sosyal bir amaçla i�letme ürünleri 
aras�nda uzun dönemli ba�lant�lar kurularak pazarlama faaliyetlerine giri�ilmekte ve elde edilen gelir ilgili 
tarafa aktar�lmaktad�r. Amaca yönelik pazarlama uygulamalar�yla elde edilen fonlar genellikle i�letmenin 
ba���lar bütçesinde de�il pazarlama bütçesinde yer almaktad�r (Ta�k�n ve Kahraman,2008:346). 

CRM, kurumsal hay�rseverli�in bir göstergesi olarak dikkate al�nabilir ve temel olarak kurumsal 
performans� geli�tirecek ve firman�n ürün ve hizmetlerinin sat�n al�nmas�na neden olacak bir amaç için 
de�erli amaçlara yard�m edecek �ekilde iki amac� olan bir pazarlama program�d�r (Varadarajan ve 
Menon,1988:60). 

CRM’nin amaçlar�n� �u �ekilde belirtebiliriz (Varadarajan ve Menon,1988:60): 
� Ulusal görünürlük kazanma, 
� Kurumsal imaj� geli�tirme, 
� Negatif tan�tmaya engel olma, 
� Tekrarlanan sat�n almalar� te�vik etme, 
� Marka fark�ndal���n� artt�rma, 
� Marka tan�n�rl���n� artt�rma, 
� Marka imaj�n� geli�tirme, 
� Yeni Pazar bölümlerine ula�ma. 
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CRM’nin hay�rseverlik üzerine etkileri �u �ekilde özetlenebilir: 
� Hay�rsever ba���lar üzerine �irket kararlar� pazarlama potansiyeli üzerine temellendirilebilir. Amaca 

gerekli dikkat gösterilmezse kurumsal hay�rseverli�in geleneksel elementi kaybedilir. 
� Amaca yönelik pazarlama çabalar� genellikle risksiz ve yüksek derecedeki amaçlar� hedeflemi�tir. 
� Ortakl�klar hay�rsever bütçeleri ara�t�rd�kça CRM geleneksel ba���larla yer de�i�tirebilir. 
� Geleneksel fon art��� ve uzun dönemli etkinlik,hay�rsever ba����n kar amaçs�z olmas�n� negatif yönde 

etkileyebilir. 

 �irketler CRM’yi ekonomik ve sosyal amaçlar� gerçekle�tirmek için bir araç olarak görseler de 
tüketiciler CRM’yi sat�n alma karar�n�n ve prososyal davran���n bir kombinasyonu olarak dü�ünürler. Burnett 
ve Wood (1988), prososyal davran��� ‘’bilinmeyen pozitif davran��� payla�mak’’ olarak tan�mlam��lard�r. 
Prososyal davran�� ara�t�rmalar�nda çal���lan durumsal de�i�kenlerden biri, ba��� yapan ve al�c� aras�ndaki 
fiziksel uzakl�kt�r. Fiziksel olarak al�c�n�n vericiye daha yak�n olmas� durumunda potansiyel ba��� veren kaç�� 
davran���ndan ziyade prososyal davran��a angaje olacakt�r (Ross vd.,1992:94). 

Cone/Roper raporuna göre, on Amerikandan sekizi sosyal sorunlara duyarl� �irketler hakk�nda pozitif 
imaja sahip olduklar�n� söylemi�lerdir. Onlar�n üçte ikisi iyi bir amaçla ba�lant�l� markalar� 
desteklemektedirler.Çal��anlar�n %87’si, �irketleri bir amaca destek veriyorsa güçlü bir ba�l�l�k 
hissetmektedirler. Amerikan tüketicilerin ço�unlu�u amaca yönelik pazarlaman�n standart bir i�letme 
uygulamas� oldu�unu dü�ünmektedirler (Thomas,2004). 

Kurumsal hay�rseverlik; firmalar�n paralar�n� ya da hizmetlerini de�erli amaçlara ba���lad��� amaca 
yönelik pazarlama promosyonlar�na do�ru geli�mi�tir.1999’da bu promosyonlar�n sadece Amerika’da 600 
milyon dolar� a�t��� görülmü�tür. Pazarlama stratejilerine göre amaca yönelik pazarlaman�n ç�kt�lar� sat��lar� 
ve karlar� artt�rmaktad�r (Mizerski vd.,2001:26). 

Son y�llarda �irketlerin artan say�s� kurumsal sosyal sorumluluk programlar�n� geli�tirmi�lerdir. 
Kurumsal sosyal sorumlulu�un bir tipi olarak amaca yönelik pazarlama (CRM) kurumsal bir ilgi 
görmektedir.CRM özellikle tüketici davran��� üzerinde pozitif etkilere sahiptir. 1994’te �irketler 1 milyon 
dolar�n üstünde bir miktar� CRM kampanyalar�na harcam��lard�r. CRM, firman�n tüketicilerine de�erli bir 
amaç için sat�lan her ürün ya da hizmetin �irket kaynaklar�n� ba���layan spesifik bir pazarlama faaliyetidir 
(Brink vd.,2006:15). 

Amaca yönelik pazarlama programlar� bir firman�n hay�rsever stratejisinin elementlerinden biridir. 
Amaç ba�lant�l� promosyonlar k�sa dönemli oldu�u ve daha az örgütsel kaynak gerektirdi�i için di�er 
hay�rsever giri�imlerden farkl�la�maktad�r. Bunun yan�nda amaca yönelik pazarlama programlar� spesifik 
pazarlama amaçlar�n� gerçekle�tirmek için uygulanabilir.Artan marka sat��lar�, yeni mü�teriler çekme, yeni 
pazarlar bulma, marka imaj� yaratma, amaca yönelik pazarlama promosyonlar� ile gerçekle�tirilebilir 
(Roy,2010:256). 

Amaca yönelik pazarlama aktivitesi stratejik ya da taktik olabilir. Taktik CRM aktivitesi ile bir marka 
s�n�rl� bir zamanda bir amaç ile ba�lanabilir. Örne�in, ClickRewards, al��veri� portal� ‘’ClickMiles’’ ile on 
havayolu �irketinde tatil ba��� program� ba�latm��t�r. Di�er taraftan baz� markalar CRM’yi stratejik bir bile�en 
olarak görebilir ve bu durum markan�n konumland�r�lmas�n� sa�lar. Örne�in,1991’den beri Sprint, Starbright 
kurumuna nakit ve hizmet olarak ba���lar yapmaktad�r (Till ve Nowak,2000:473). 

A�a��daki tabloda amaca yönelik pazarlama kampanyalar�ndan baz� örnekler verilmi�tir: 
 
Tablo 3.Amaca yönelik pazarlama kampanyalar�ndan baz� örnekler 

1.Johnson &Johnson, Çocuk Hastanesi Medikal Merkezi ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir ortakl�k kurmu�tur ve 
be� y�ll�k süreçte çocuklar�n zarar görmesini azaltmaya çal��m��t�r. 
2.Procter &Gamble bir çok amaca yönelik pazarlama kampanyalar�na sponsor olmu�tur.Örne�in Özel 
Olimpiyatlar� özürlü çocuklar için desteklemi�tir. 
3.Levi Strauss, çocuklar�n� okul için giydirmekte zorlanan genç ebeveynlere fokus grup çal��malar�yla destek 
olmu�tur. 
4.Tescos Bilgisayar �ngiltere’de okullara bilgisayar sistemleri için yard�m yapm��t�r. 
5.British Telecom, ‘’Dinliyor muyum’’ kampanyas�yla �ngiltere’de her genç insan�n sesini duyurmaya çal��m��t�r. 
6.Ford Motor, Breakthrough Gö�üs Kanseri ile ortakl��a gitmi� ve böylece kurumsal itibar�n�, sat�� ve Pazar 
pay�n� beklentilerin üzerine ç�karm��t�r.1 milyon dolar ba���lanm�� ve Breakthrough Gö�üs Kanserinin tan�n�rl��� 
%28’den %34’e yükselmi�tir. 
7.Avon Kozmetik �ngiltere gö�üs kanseri ba����na yard�m yaparak ününü artt�rm��t�r. 

Kaynak: Papasolomou, Ionna ve Demetriou,Marlen,(2005),’’Cause Related Marketing 
(CRM):Branding Financial Service Organizations in Cyprus by Aligning CSR with Business Motivations’’, 
International Review on Public and Non Profit Marketing, Vol.2, No.2,pp.70-86 
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ARA�TIRMA METODOLOJ�S� 
Ara�t�rman�n Amac� ve Kapsam�   
��letmeler CRM uygulamalar�nda “iyilik yaparak daha iyiye katk� sa�lamak” dü�üncesiyle hareket 

etmektedirler (Varadarajan ve Menon, 1988: 60). CRM; kurumsal imaj� geli�tirme, toplumun olumsuz bak���n� 
giderme, sat��lar� art�rma, yeniden sat�nalmaya özendirme, marka fark�ndal���n� art�rma, marka imaj�n� 
geli�tirme ve güçlendirme, yeni pazar bölümleri ve co�rafi pazarlara ula�ma gibi kurumsal ve pazarlama 
amaçlar�na ula�mada kullan�lan çok yönlü bir araçt�r (Varadarajan ve Menon, 1988: 60).Bu çal��mada 
amaca yönelik pazarlama konusunda tüketicilerin alg�lar�n�n demografik özelliklerine göre farkl�la��p 
farkl�la�mad��� bir akaryak�t �irketi mü�terileri üzerinde yap�lan bir ara�t�rma ile ölçülmektedir. 
 

Ara�t�rman�n Veri Toplama-Düzenleme Yöntemi 
  Ara�t�rman�n geçerlili�ini ve güvenilirli�ini sa�lamak için öncelikle literatür taramas� yap�lm��t�r. 
Ankette kullan�lan ifadeler Chaney ve Nitha’n�n (2000) çal��malar�ndan al�nm��t�r. Daha sonra bu sorular 
ara�t�rman�n amac�na uygun �ekilde düzenlenmi�tir. Literatür taramas�n�n sonucu olu�turulan anket 
formunda yer alan sorular�n kat�l�mc�lar taraf�ndan do�ru anla��l�p anla��lmad���n� belirlemek amac�yla  
Çanakkale ilinde yer alan bir kurumda 30 ki�iden olu�an bir mü�teri grubuna ön test uygulanm�� ve SPSS 
paket program� ile analiz edilerek anketin güvenilirli�ini dü�üren sorular ç�kar�larak ankete son �ekli 
verilmi�tir.  

Haz�rlanan anket sorular�nda; sat�n alma karar�nda etkili olan amaca yönelik pazarlama 
çal��malar�nda bireylerin alg�lamalar�na ili�kin dört farkl� soru sorulmu�tur. Bu sorulara ek olarak 
kat�l�mc�lar�n cinsiyetine, ayl�k gelir durumuna, medeni durumuna ve ya��na ili�kin 4 tane demografik soru 
yer almaktad�r ve CRM alg�lar�n�n bu sorulara göre de�i�im gösterip göstermedi�i tespit edilmeye 
çal���lmaktad�r. Haz�rlanan ankette “kapal� uçlu” soru tipi kullan�lm��t�r. Buna göre CRM’ e yönelik alg�lama 4 
de�i�kenle ölçülmü� ve tablo 1’ de k�saltmalar� ile gösterilmi�tir. De�i�kenler CRM kavram�n�n alg�lanma 
biçimlerinin belirlenmesi ve de�erlendirilmesinde kullan�lm��t�r. Çal��mam�z için haz�rlanan anket formunda 4 
soru için iki kategorili nominal ölçek kullan�lm��t�r. �ki kategorili de�erlendirme; (1) kat�lm�yorum, (2) 
Kat�l�yorum �eklindedir. �ki kategorinin kullan�lmas� de�erlendirmenin yap�lmas� için haz�rlanan anketlerde en 
s�k kullan�lan ve güvenilirli�i yüksek bir ölçektir (Yalç�nkaya, 2008:225).  

 
Tablo 1 Amaca Yönelik Pazarlama Faaliyetlerinin Alg�lanma Biçiminin Belirlenmesi �çin Kullan�lan 4 

Tane De�i�kenin Gösterilmesi 
1.  Ba��� Art��� 1: “�nsanlar herhangi bir firmadan sat�n ald��� ürünü bir hay�rsever kurulu�u ile ili�kilendirirse, 
hay�rsever kuruma yap�lan ba��� miktar� daha çok artar.” (Ürüne ba�l� ili�kilendirme yap�lmas�n�n ba��� art��� 
üzerindeki olumlu etkisi) 
2. Sat�� Art��� 1: “ Mü�teriler sat�n ald�klar� ürünleri elde etti�i karlar�n bir k�sm�n� hay�r i�lerinde kullanaca��n� 
beyan eden bir �irketle ili�kilendirirse o �irketin sat��lar� daha fazla artar.” (Ürün kar� ile ili�kilendirme 
yap�lmas�n�n sat�� art��� üzerindeki olumlu etkisi) 
3. Sat�� Art��� 2: “ Mü�teriler bir �irketin kar�n� hay�rsever kurumu ile ili�kilendirirse �irketin sat��lar� daha fazla 
artar.” (�irket kar� ile �li�kilendirme yap�lmas�n�n sat�� art��� üzerindeki olumlu etkisi) 
4. Ba��� Art��� 2: “ Hay�rsever kurumlar�n�n daha fazla ba��� alabilmeleri için kendi isimlerini her hangi bir firma 
ürünüyle ili�kilendirmek yerine di�er yöntemleri kullanmas� gerekir.” ( Ürün ve �irket ile ili�kilendirmeden farkl� 
yöntemlerin uygulanmas�n�n ba��� art��� üzerindeki olumlu etkileri) 
 

Verilerin Analiz Yöntemi 
Çal��mada öncelikle ara�t�rmaya kat�lan tüketiciler hakk�nda bilgi sa�lanmas� amac�yla anketin 

birinci bölümünde yer alan sosyo-demografik sorular ile amaca yönelik pazarlama faaliyetlerinin 
alg�lanmas�na ili�kin veriler için frekans analiz tablolar� sunulmu�, daha sonra ara�t�rmada kullan�lan anketin 
güvenilirlik analizi detayl� olarak ortaya konmu�tur. Daha sonra amaç kapsam�nda geli�tirilen hipotezler ve 
ili�kiler, olumsall�k tablolar� kullan�larak ki-kare analizi ile test edilmi�tir. 

Analizlerde kullan�lan test araçlar�; Güvenilirlik Testleri, Olumsall�k (Kontenjans) Tablolar�,  Ki-kare 
Testleri” olarak verilebilir.  

Frekans analizi elde edilen verilere ili�kin genel bir bilgi edinilmesini sa�lamaktad�r. Ki-kare testleri 
ise ili�kinin ölçülmesinde kullan�lmaktad�r.  

 
Anketlerin Geçerlili�i Ve Güvenilirli�i 
Geçerlilik ve güvenilirlik tespitlerinde SPSS güvenirlilik analizleri kullan�lm��t�r. Programdan elde 

edilen ekran görüntüleri ve de�erlendirmeleri a�a��da belirtilmi�tir. 
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Sorular�n Zorluk Derecesi Testi 
Hotelling's T-Squared Test

Hotelling T2 test de�eri F test de�eri s.d1 sd2 Anlaml�l�k(p) 
166,325 22,453 7 103 ,000 

s.d. : Serbestlik Derecesi 

Yap�lan test sonucunda soru ortalamalar�n�n farkl� oldu�u (T2=166,325; p=0,000<0,05) görülmü�tür. 
Bu test de�erine göre soru ortalamalar� aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir fark oldu�u 
söylenebilmektedir. Soru ortalamalar�n�n birbirine e�it olmamas�; sorular�n denekler taraf�ndan ayn� 
yakla��mla alg�lanmad���n�, sorular�n zorluk derecelerinin birbirine e�it olmad���n� göstermektedir. 

Anket Güvenirlilik Analizi 

Güvenirlilik �statisti�i 

Cronbach Alfa Standartla�t�r�lm�� Maddelere Göre Cronbach Alfa De�eri Madde Say�s� (N) 
,822 ,822 8 

Anket sorular� içerisinde yap�lan analiz neticesinde elde edilen güvenilirlik de�eri alfa katsay�s� 
(0,822) 1’ e çok yak�n ç�km��t�r. Bu durum; 110 kat�l�mc� üzerinde yap�lan 8 soruluk anketin “yüksek 
derecede güvenilir” oldu�unu ifade etmektedir. 

Verilerin Analizi ve Bulgular 
Örneklemi olu�turan toplam 110 ki�inin cinsiyetlerine göre da��l�mlar�na bakt���m�z zaman, % 

19,1’ini bayanlar�n, % 80,9’unu baylar�n olu�turdu�u görülmektedir. Yakla��k olarak % 64,5’inin ayl�k geliri 
1000-1999 TL aras�ndad�r. Yine ya� gruplar�na göre da��l�m� da Tablo 2’ de görülmektedir ki kat�l�mc�lar�n 
büyük ço�unlu�u (%40,9’u) 28-37 ya� aras�ndad�r. Medeni duruma göre da��l�mlar�na bakt���m�zda 
%71,8’inin evli ve %27,3’ünün bekar oldu�u görülmektedir. 

 
Tablo 2 Kat�l�mc�lar�n Demografik Özelliklerinin Frekans Da��l�m Tablosu 

DEMOGRAF�K ÖZELL�KLER 
GRUPLAR FREKANS (K��� SAYISI) YÜZDE % 

C�NS�YET BAYAN 21 19,1 

BAY 89 80,9 
YA� 18-27 YA� ARASI 16 14,5 

28-37 YA� ARASI 45 40,9 
38-47 YA� ARASI 30 27,3 
48-57 YA� ARASI 14 12,7 
58 YA� VE ÜSTÜ 5 4,5 

GEL�R (AYLIK) 4000 TL VE ÜSTÜ 5 4,5 

2000- 3999 TL ARASI 34 30,9 
1000-1999 TL ARASI 71 64,5 

MEDEN� DURUM EVL� 79 71,8 

BEKÂR  30 27,3 
BO�ANMI� 1 0,9 

 
Kontenjans (Olumsall�k) Tablolar� ve Ki-Kare Analizleri 
Olumsall�k tablolar�ndan daha çok az say�da seçenek içeren kategorik de�i�kenler için ya da 

s�n�flara bölünerek kodlanm�� ve k say�da s�n�fa indirgenmi� aral�k ölçekli verilerin gösteriminde yararlan�l�r 
(Yalç�nkaya, 2008:76). De�i�kenin/de�i�kenlerin kategorilerinin say�s�n�n de�i�ken say�s�ndan az oldu�u 
durumlarda, kategorik verileri tablolar halinde özetlemek uygun bir yakla��md�r.  

 
Kategorik de�i�kenlerin ya da kategorik hale dönü�türülebilen de�i�kenlerin özetlenmesinde 

genellikle iki yönlü tablolar kullan�lmaktad�r. �ki yönlü tablolarda ili�kiyi belirlemede yayg�n olarak kullan�lan 
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ki-kare istatistikleri aras�nda; Pearson Ki-kare Testi, Olabilirlik Oran testi say�labilir (Eyduran, Özdemir ve 
Küçük, 2005, s:1-3). 

  Bu k�s�mda yap�lan analizlerde CRM faaliyetlerinin dört farkl� türde alg�lanmas�na ili�kin ifadelerle ile 
demografik özellikler aras�ndaki ili�kileri tespit etmeye yönelik ki-kare analizleri yap�lacakt�r. S�ras�yla tablolar 
ve yorumlar� a�a��daki paragraflarda ifade edilmi�tir. 

� Ba��� Art��� 1: “�nsanlar Herhangi Bir Firmadan Sat�n Ald��� Ürünü Bir Hay�rsever Kurulu�u �le 
�li�kilendirirse, Hay�rsever Kuruma Yap�lan Ba��� Miktar� Daha Çok Artar.” �fadesinin Demografik 
De�i�kenler �le �li�kisi �çin Olumsall�k Tablolar� Ve Ki-Kare Analiz Sonuçlar� 

 
Tablo 3 Ba��� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Cinsiyet De�i�keni �çin 

Olumsall�k Tablosu 
 

  Cinsiyet Total

  1 kad�n 2 erkek  

Ba��� Art��� 1 1 kat�l�yorum 13 54 67 

  2 kat�lm�yorum 8 35 43 

Total 21 89 110 

 

Tabloya göre “�nsanlar Herhangi Bir Firmadan Sat�n Ald��� Ürünü Bir Hay�rsever Kurulu�u 
�le �li�kilendirirse, Hay�rsever Kuruma Yap�lan Ba��� Miktar� Daha Çok Artar” ifadesine kat�ld���n� 
beyan eden 67 ki�iden 13’ünün kad�n 54’ ünün erkek oldu�u görülmektedir.  

Tablo 4 Tablo 3 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 

De�er 
Serbestlik
 Derecesi

Asimptotik  
De�er  

(2-yanl�) 
Pearson Ki-Kare ,011(b) 1 ,917

Olabilirlik Oran �statisti�i ,011 1 ,917

Do�rusala Do�rusal Birliktelik 
,011 1

,918

Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  

a. 0 hücre (0%) için beklenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 8,21’dir. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=0,011; 
p=0,917>0,05) bak�larak Ba��� Art��� 1 �eklinde isimlendirilen ifade ile Cinsiyet de�i�keninin birbirinden 
ba��ms�z oldu�u, olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=0,011; p=0,917) bir model kurulmak 
istenseydi olu�turulabilinecek log-linear modelde cinsiyet de�i�kenin bir etken olmad���, do�rusala do�rusal 
birliktelik istatisti�ine bak�ld���nda ise de�i�kenlerin do�rusal bir ili�ki seviyesine sahip olmad��� (0,011; 
p=0,918) kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Tablo 5 Ba��� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Gelir Durumu De�i�keni �çin 

Olumsall�k Tablosu 

Ba��� Art��� 1 
Gelir Durumu 

Total 
1000-1999 TL 2000-3999 TL 4000 TL ve üstü 

 
1 kat�l�yorum 46 17 4 67 

2 kat�lm�yorum 25 17 1 43 
Total 71 34 5 110 
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Tablo 6 Tablo 5 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

  
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 2,914(a) 2 ,233
Olabilirlik Oran �statisti�i 2,954 2 ,228
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 1,95’tir. 

 
Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=2,914; 

p=0,233>0,05) bak�larak ba��� art��� 1 ifadesi ile gelir durumu de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=2,954; p=0,228) olu�turulabilecek bir log-linear modelde ise 
gelir durumu de�i�keninin etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Tablo 7 Ba��� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Medeni Durum De�i�keni 

�çin Olumsall�k Tablosu 

Ba��� Art��� 1 
Medeni Durum 

Total 
1 Evli 2 Bekâr 3 Bo�anm�� 

 
1 kat�l�yorum 45 21 1 67 

2 kat�lm�yorum 34 9 0 43 

Total 79 30 1 110 

 

Tablo 8 Tablo 7 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 2,200(a) 2 ,333
Olabilirlik Oran �statisti�i 2,581 2 ,275
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 0,39’dur. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=2,200; 
p=0,333>0,05) bak�larak ba��� art��� 1 ifadesi ile medeni durum de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=2,581; p=0,275) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde 
medeni durumun bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Tablo 9 Ba��� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Ya� De�i�keni �çin Olumsall�k 

Tablosu 

Ba��� Art��� 1 
Ya� Gruplar� 

Toplam 18-27 Ya� 
Aras� 

28-37 Ya� 
Aras� 

38-47 Ya� 
Aras� 

48-57 Ya� 
Aras� 

58 Ya� ve 
üstü 

 1 kat�l�yorum 11 31 14 9 2 67 

 2 kat�lm�yorum 5 14 16 5 3 43 

Toplam 16 45 30 14 5 110 
 

Tablo 10 Tablo 9 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar�  

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 5,158(a) 4 ,272
Olabilirlik Oran �statisti�i 5,105 4 ,277
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (20,0%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 1,95’tir. 
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Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=5,158; 
p=0,272>0,05) bak�larak ba��� art��� 1 ifadesi ile ya� de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik 
oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=5,105; p=0,277) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde ya� de�i�kenin 
bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 

� Sat�� Art��� 1 : “Mü�teriler sat�n ald�klar� ürünleri elde etti�i karlar�n bir k�sm�n� hay�r i�lerinde 
kullanaca��n� beyan eden bir �irketle ili�kilendirirse o �irketin sat��lar� daha fazla artar.” 
�fadesinin Demografik De�i�kenler �le �li�kisi �çin Olumsall�k Tablolar� Ve Ki-Kare Analiz Sonuçlar� 

 

Tablo 11 Sat�� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Cinsiyet De�i�keni aras�ndaki �li�ki 
�çin Olumsall�k Tablosu 

 Cinsiyet Total

  1 kad�n 2 erkek  

Sat�� Art��� 1 1 kat�l�yorum 11 56 67 
  2 kat�lm�yorum 10 33 43 
Total 21 89 110 

 

Tablo 12 Tablo 11 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 

De�er 
Serbestlik 
Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare ,793(b) 1 ,373 

Olabilirlik Oran �statisti�i ,781 1 ,377 

Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  

a. 0 hücre (0%) için beklenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 8,21’dir. 

  

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (p=0,373>0,05) 
bak�larak sat�� art��� 1 ifadesi ile cinsiyet de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik oran 
istatisti�ine bak�ld���nda (LR=0,781; p=0,377) olu�turulabilinecek bir log-linear modelde cinsiyet de�i�kenin 
etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 

Tablo 13 Sat�� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Gelir Durumu De�i�keni aras�ndaki 
�li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 1 
Gelir Durumu 

Total 
1000-1999 TL 2000-3999 TL 4000 TL ve üstü 

 
1 kat�l�yorum 45 19 3 67 

2 kat�lm�yorum 26 15 2 43 
Total                     71 34 5 110 

 

Tablo 14 Tablo 13 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

  
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare ,545(a) 2 ,762
Olabilirlik Oran �statisti�i ,541 2 ,763
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 1,95’tir. 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=0,545; 
p=0,762>0,05) bak�larak sat�� art��� 1 ifadesi ile gelir durumu de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=0,541; p=0,763) olu�turulabilecek bir log-linear modelde ise 
gelir durumu de�i�keninin etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 
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Tablo 15 Sat�� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Medeni Durum De�i�keni 
aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 1 
Medeni Durum 

Total 
1 Evli 2 Bekâr 3 Bo�anm�� 

 
1 kat�l�yorum 47 20 0 67 

2 kat�lm�yorum 32 10 1 43 

Total            79 30 1 110 

 

Tablo 16 Tablo 15 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 2,042(a) 2 ,360 
Olabilirlik Oran �statisti�i 2,371 2 ,306 
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 0,39’dur. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=2,042; 
p=0,360>0,05) bak�larak sat�� art��� 1 ifadesi ile medeni durum de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=2,371; p=0,306) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde 
medeni durumun bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 
 
Tablo 17 Sat�� Art��� 1 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Ya� De�i�keni aras�ndaki �li�ki �çin 

Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 1 
Ya� Gruplar� 

Toplam 18-27 Ya� 
Aras� 

28-37 Ya� 
Aras� 

38-47 Ya� 
Aras� 

48-57 Ya� 
Aras� 

58 Ya� ve 
üstü 

 1 kat�l�yorum 10 30 19 6 2 67 

 2 kat�lm�yorum 6 15 11 8 3 43 

Toplam 16 45 30 14 5 110 

 

Tablo�18�Tablo�17�için�Elde�Edilen�Ki�kare�Test�Sonuçlar� 

 De�er Serbestlik 
Derecesi 

Asimptotik De�er 
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 3,552(a) 4 ,470 
Olabilirlik Oran �statisti�i 3,476 4 ,481 
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110   

a.2 hücre (20,0%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 1,95’tir. 
 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=3,552; 
p=0,470>0,05) bak�larak Sat�� Art��� 1 ifadesi ile ya� de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik 
oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=3,476; p=0,481) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde ya� de�i�kenin 
bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 

� Sat�� Art��� 2 “ Mü�teriler bir �irketin kar�n� hay�rsever kurumu ile ili�kilendirirse �irketin sat��lar� 
daha fazla artar.” �fadesinin Demografik De�i�kenler �le �li�kisi �çin Olumsall�k Tablolar� Ve Ki-
Kare Analiz Sonuçlar� 
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Tablo 19 Sat�� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Cinsiyet De�i�keni aras�ndaki �li�ki 
�çin Olumsall�k Tablosu 

 Cinsiyet Total

  1 kad�n 2 erkek  

Sat�� Art��� 2 1 kat�l�yorum 14 50 64 
  2 kat�lm�yorum 7 39 46 
Total 21 89 110 

 

Tablo 20 Tablo 19 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare ,768(b) 1 ,381 
Olabilirlik Oran �statisti�i ,783 1 ,376 

Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  
a. 0 hücre (0%) için beklenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 8,78’dir. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (p=0,381>0,05) 
bak�larak sat�� art��� 2 ifadesi ile cinsiyet de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik oran 
istatisti�ine bak�ld���nda (LR=0,783; p=0,376) olu�turulabilinecek bir log-linear modelde cinsiyet de�i�kenin 
etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 

Tablo 21 Sat�� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Gelir Durumu De�i�keni 
aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 2 
Gelir Durumu 

Total 
1000-1999 TL 2000-3999 TL 4000 TL ve üstü 

 
1 kat�l�yorum 44 17 3 64 

2 kat�lm�yorum 27 17 2 46 
Total                     71 34 5 110 

 

Tablo 22 Tablo 21 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

  
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 1,361(a) 2 ,506 
Olabilirlik Oran �statisti�i 1,353 2 ,508 
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 2,09’dur. 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=1,361; 
p=0,506>0,05) bak�larak Sat�� Art��� 2 ifadesi ile gelir durumu de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=1,353; p=0,508) olu�turulabilecek bir log-linear modelde ise 
gelir durumu de�i�keninin etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Tablo 23 Sat�� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Medeni Durum De�i�keni 

aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 2 
Medeni Durum 

Total 
1 Evli 2 Bekâr 3 Bo�anm�� 

 
1 kat�l�yorum 44 19 1 64 

2 kat�lm�yorum 35 11 0 46 

Total            79 30 1 110 
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Tablo 24 Tablo 23 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 1,247(a) 2 ,536
Olabilirlik Oran �statisti�i 1,614 2 ,446
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 0,42’dir. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=1,247; 
p=0,536>0,05) bak�larak Sat�� Art��� 2 ifadesi ile medeni durum de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=1,614; p=0,446) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde 
medeni durumun bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Tablo 25 Sat�� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Ya� De�i�keni aras�ndaki 

�li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Sat�� Art��� 2 
Ya� Gruplar� 

Toplam 18-27 Ya� 
Aras� 

28-37 Ya� 
Aras� 

38-47 Ya� 
Aras� 

48-57 Ya� 
Aras� 

58 Ya� ve 
üstü 

 1 kat�l�yorum 10 27 18 7 2 64 

 2 kat�lm�yorum 6 18 12 7 3 46 

Toplam 16 45 30 14 5 110 

 

Tablo 26 Tablo 25 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 1,289(a) 4 ,863
Olabilirlik Oran �statisti�i 1,274 4 ,866
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (20,0%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 2,09’dur. 

 
Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=1,289; 

p=0,863>0,05) bak�larak Sat�� Art��� 2 ifadesi ile ya� de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik 
oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=1,274; p=0,866) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde ya� de�i�kenin 
bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

� Ba��� Art��� 2: “ Hay�rsever kurumlar�n�n daha fazla ba��� alabilmeleri için kendi 
isimlerini her hangi bir firma ürünüyle ili�kilendirmek yerine di�er yöntemleri kullanmas� gerekir.” 
�fadesinin Demografik De�i�kenler �le �li�kisi �çin Olumsall�k Tablolar� Ve Ki-Kare Analiz Sonuçlar� 

 
Tablo 27 Ba��� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Cinsiyet De�i�keni 

aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 
  Cinsiyet Total

  1 kad�n 2 erkek  

Ba��� Art��� 2 1 kat�l�yorum 14 50 64 
  2 kat�lm�yorum 7 39 46 
Total 21 89 110 

 

Tabloya göre “Hay�rsever kurumlar�n�n daha fazla ba��� alabilmeleri için kendi isimlerini her hangi bir 
firma ürünüyle ili�kilendirmek yerine di�er yöntemleri kullanmas� gerekir.” ifadesine kat�ld���n� beyan eden 64 
ki�iden 14’ünün kad�n 50’ sinin erkek oldu�u görülmektedir.  
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Tablo 28 Tablo 27 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare ,768(b) 1 ,381

Olabilirlik Oran �statisti�i ,783 1 ,376

Geçerli Durumlar�n Say�s� 110  

a. 0 hücre (0%) için beklenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 8,78’dir. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=0,768; 
p=0,381>0,05) bak�larak Ba��� Art��� 2 �eklinde isimlendirilen ifade ile Cinsiyet de�i�keninin birbirinden 
ba��ms�z oldu�u, olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=0,783; p=0,376) bir model kurulmak 
istenseydi olu�turulabilinecek log-linear modelde cinsiyet de�i�kenin bir etken olmad��� kararlar�na 
var�lmaktad�r. 

 
Tablo 29 Ba��� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Gelir Durumu De�i�keni 

aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Ba��� Art��� 1 
Gelir Durumu 

Total 
1000-1999 TL 2000-3999 TL 4000 TL ve üstü 

 
1 kat�l�yorum 47 14 3 64 

2 kat�lm�yorum 24 20 2 46 
Total 71 34 5 110 

 

Tablo 30Tablo 29 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 5,923(a) 2 ,052 
Olabilirlik Oran �statisti�i 5,894 2 ,053 

Geçerli Durumlar�n Say�s� 110     
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 2,09’dur. 

 
Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=5,923; 

p=0,052>0,05 olmas�na ra�men çok fazla bir fark olmad��� için küçük kabul edilerek alternatif hipotez kabul 
edilebilir) bak�larak Ba��� Art��� 2 ifadesi ile gelir durumu de�i�keninin birbirinden ba��ms�z olmad���, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (p=0,053) olu�turulabilecek bir log-linear modelde ise gelir durumu 
de�i�keninin etken olabilece�i kararlar�na var�lmaktad�r. Buna göre Ba��� Art��� 2 de�i�keni ile gelir durumu 
de�i�keni aras�ndaki ili�kinin derecesi ve yönü için do�rusala do�rusal birliktelik istatisti�ine  
bak�ld���nda ise de�i�kenlerin do�rusal bir ili�ki seviyesine sahip oldu�u  (3,503; p=0,051) kararlar�na 
var�lmaktad�r. 

A�a��da yer alan simetrik ölçüler tablosunda ifade edilen istatistiki de�erlere bak�ld���nda; verilerin 
nominal olmalar�na göre farkl�l�k gösteren istatistiklerin tamam�nda ayn� sonuç ç�km��t�r. Kontenjans 
(Olumsall�k tablosu) katsay�s�na bak�larak de�i�kenler aras�ndaki ili�kinin �iddetinin kuvvetli seviyede oldu�u 
(p=0,052: Kabul edilebilir düzey); ordinal veriler oldu�u kabul edilerek yap�lan analizlerde ise ayn� �ekilde 
kuvvetli ili�ki düzeyi yakalanm��t�r (p=0,031<0,05).  

  
Simetrik Ölçüler 

  De�er 

Tahmini 
Standart  
Hata Tahmini T 

Tahmini 
Anlaml�l�k 
De�eri 

Nominal-Nominal Kontenjans Katsay�s� ,226   ,052 
Ordinal-Ordinal  Spearman Korelasyon ,206 ,095 2,186 ,031 
Geçerli Durum Say�s� (N) 110     
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Tablo 31 Ba��� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Medeni Durum De�i�keni 
aras�ndaki �li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

Ba��� Art��� 2 
Medeni Durum 

Total 
1 Evli 2 Bekâr 3 Bo�anm�� 

 
1 kat�l�yorum 50 13 1 64 

2 kat�lm�yorum 29 17 0 46 

Total 79 30 1 110 

 

Tablo 32 Tablo 31 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

 
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 4,285(a) 2 ,117
Olabilirlik Oran �statisti�i 4,612 2 ,100
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (33,3%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 0,42’dir. 

 

Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=4,285; 
p=0,117>0,05) bak�larak ba��� art��� 2 ifadesi ile medeni durum de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, 
olabilirlik oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=4,612; p=0,100) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde 
medeni durumun bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r.  

 
Tablo 33 Ba��� Art��� 2 �eklinde �simlendirilen CRM Alg�lama �fadesi �le Ya� De�i�keni aras�ndaki 

�li�ki �çin Olumsall�k Tablosu 

  Ba��� 
Art��� 2 

Ya� Gruplar� 
Toplam 18-27 Ya� 

Aras� 
28-37 Ya� 

Aras� 
38-47 Ya� 

Aras� 
48-57 Ya� 

Aras� 
58 Ya� ve 

üstü 
 1 kat�l�yorum 7 27 18 9 3 64 

 2 kat�lm�yorum 9 18 12 5 2 46 

Toplam 16 45 30 14 5 110 

 

Tablo 34 Tablo 33 için Elde Edilen Ki-kare Test Sonuçlar� 

  
De�er 

Serbestlik 
 Derecesi 

Asimptotik De�er  
(2-yanl�) 

Pearson Ki-Kare 1,693(a) 4 ,792
Olabilirlik Oran �statisti�i 1,673 4 ,796
Geçerli Durumlar�n Say�s� 110
a.2 hücre (20,0%) için bekenen de�er 5’ten azd�r. Beklenen en az de�er 2,09’dur. 

 
Ki-kare analizi neticesinde elde edilen sonuçlarda; Pearson Ki-Kare de�erine (2=1,693; 

p=0,792>0,05) bak�larak ba��� art��� 2 ifadesi ile ya� de�i�keninin birbirinden ba��ms�z oldu�u, olabilirlik 
oran istatisti�ine bak�ld���nda (LR=1,673; p=0,796) olu�turulabilecek bir log-lineer modelde ya� de�i�kenin 
bir etken olmad��� kararlar�na var�lmaktad�r. 

 
Sonuç ve Yorumlar 
Amaca yönelik pazarlama faaliyetlerinin (CRM) alg�lanan boyutlar�n�n demografik özelliklere göre 

bireyler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amac�yla yap�lan bu çal��ma kapsam�nda farkl� alt ba�l�klarda bu 
alanda kullan�lan analiz yöntemlerinin tümüne yer verilmi�tir. Bu amaçla CRM faaliyetlerinin bireyler 
taraf�ndan alg�lama biçimlerinin demografik özellikler ile olan ili�kisi, CRM faaliyetlerini yürüten bir akaryak�t 
firmas�n�n mü�terileri üzerinde yap�lan bir ara�t�rma ile ölçülmü�tür. 

Ankette kat�l�mc�lara, anketin uygulama alan�na göre belirlenmi� olan iki kategorili ordinal ölçekli ve 
kapal� uçlu soru tipindeki sorular yöneltilmi�tir. Anket sorular�na verilen cevaplar neticesinde elde edilen 
veriler frekans ve ki-kare analiz yöntemleri ile analiz edilmi�tir.  
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Ki-kare analizlerinde CRM faaliyetlerini alg�lama biçimlerinin nerdeyse hepsinin demografik 
özelliklere göre de�i�medi�i görülmü� ancak sadece ba��� art��� 2 olarak isimlendirilen ifadenin gelir durumu 
ile do�rusal bir ili�ki sergiledi�i belirlenebilmi�tir. Bu anlamda tüketicilerin sat�n alma davran��� üzerinde etkili 
olan CRM faaliyetlerini alg�lama biçimlerinin demografik özelliklere göre de�i�im göstermedi�i ve demografik 
özelliklerden ba��ms�z oldu�u söylenebilir.  

Konuyu i�letmeler aç�s�ndan de�erlendirdi�imizde mü�terilerin sosyal konularda sorumlu oldu�unu 
alg�lad�klar� i�letmeleri daha olumlu bir �ekilde de�erlendirdikleri ve onlar�n yeni ürünlerine kar�� daha duyarl� 
davrand�klar� görülmektedir. Bu ba�lamda i�letmeler bir pazarlama ileti�imi uygulamas� olan amaca yönelik 
pazarlamay�; hem sosyal amaçlara ula�mak hem de sat�� art��� elde etmek ve marka tan�n�rl��� yaratmak için 
kullanmal�d�r. 
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ABSTRACT 
The primary aim of capital companies established with the aim and subject of trading is profit. The said 
profit both shows the basic success of company management, and constitutes a source for the 
continuity and development of the company. Concerned parties inside and outside the company have 
expectations about the profit made by the company. One of the concerned parties, the government, is 
the owner of corporate income tax, income tax cuts and accounted fund shares. 
Capital companies that are taxpayers for the corporate income tax have to determine their tax base 
according to tax laws. In this regard, deductions of donations and aids that are not trade goals from the 
tax base are not possible. This is because donations and aids are not the acquiring of corporate 
income but the spending of the acquired wealth. However, the lawmaker has permitted deductions in 
donations and aids under some conditions, to divert the donations and aids towards specific persons 
and/or institutions because of social and cultural reasons. 
In this study, we have tried to investigate donations and aids that are one of the social responsibility 
projects that capital companies find important and that are within deductible expenses that are used in 
defining corporate income, both from a tax law standpoint and in the way they are reflected in 
accounting records. 
Keywords: Corporate social responsibility,  donations and aids, accounting of donations and aids. 

 

1. INTRODUCTION 

 When the literature is examined, it is seen that the concept of corporate responsibility has gained 
importance and several studies have been conducted in this field because of the globalizing economy and 
elevating competition both in the world and in Turkey since the 1950s. The concept of social responsibility 
was first used by Bowen (1953) in his book 'Social Responsibilities of the Businessman'. Later, Carroll (1991) 
has interpreted this concept as a quadruple model of economical, legal, ethical and voluntary responsibilities. 
Today the major studies of this concept have been conducted by Mohr, Webb and Harris (2001). 

 Some of the studies about the social responsibility concept in accounting sciences are: Mahapatra 
(1984) has investigated the reaction of the investor in the long term from a social responsibility accounting 
standpoint. Another study has been conducted by Holland (2004). Holland has investigated the level of 
education that is given to management students by accounting educators in respect to corporate social 
responsibility. Udayasankar (2008) on the other hand has evaluated the corporate social responsibility 
perception of corporations in relation to their sizes. Gil-Estallo, Fuente and Miquela (2009) have investigated 
the relation between corporate profitability and corporate social responsibility in Spanish corporations. Tilt 
(2010), is stating the view that the social responsibilities of accounting as a profession and accounting 
professionals is more than the profitability of the company. 

 The concept of social responsibility which is one of the basic concepts in accounting, which brings 
order and direction to most accounting applications, is used in the General Notification of Accounting System 
Application that has been published in 1992. In Turkey, Gücenme and Erdo�an (2008) have investigated the 
relation of corporate social responsibility and non financial reporting to accounting and have evaluated the 
models for the basis of non financial reporting. In the same manner, Aras (2007) who is renowned for his 
work in this field has evaluated the subject from the standpoint of performance continuity and activity 
supervision. Another study is the study of Özkol, Çelik and Gönen (2005) about the relation of the 
importance of the concept of corporate social responsibility in the accounting profession and the sustainable 
economical development.  

 The aim of this study, apart from other studies in our country, is to provide an addition to the 
literature by investigating donations and aids in the legal framework and reflecting them to accounting 
records while studying the corporate income tax base of capital companies as the fourth of the social 
responsibility dimensions offered by Carroll in the quadruple model, the 'voluntary responsibility’. 
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 2. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 One of the subjects transferred to the 21st century from the 20th is the concept of social 
responsibility. This is because the century we live in expects the social responsibility not only from individuals 
but also from corporations. For this reason, quality of production is not enough fort companies in our day but 
the efficient use and sustainability of resources are also important. The performance of corporations is not 
measured only by economical measures but the benefit they provide to the environment and society they live 
in. Corporations have four basic responsibilities to the society, namely economical, legal, ethical and social 
responsibilities. The concept of corporate social responsibility directly covers the concepts of ethical 
responsibility and social responsibility (Tatari, 2003, 2). 

 The literature concerning the concept of corporate social responsibility contains various definitions. 
Some of the definitions about the concept are: Kotler and Lee (2006:2) defines corporate social responsibility 
as an obligation undertook with the aim of increasing the prosperity of the whole society with optional 
business applications and the help of corporate resources. Lantos (2001:600) defines corporate social 
responsibility as the attempt of corporations to create additional values to the society by considering the long 
term needs of the society. Mohr Webb and Harris (2001:47) define it as the corporate tendency to minimize 
the harm inflicted on the society by corporations and maximize the long term benefits. 

 However, the most generic definition about the concept of social responsibility is made by Carroll. 
Carroll has defined corporate social responsibility in a quadruple model consisting of economical 
responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and voluntary responsibility. Each responsibility is 
constituted by (Carroll, 1991:40-43): Economical responsibility is considered the primary responsibility of the 
corporations. Corporations have to maximize their profits by producing goods and services according to the 
public's needs and as a result, aim to maximize the gains of their shareholders. The legal responsibility 
means the necessity to act according to the legal regulations defined by the government while conducting 
their businesses. Ethical responsibility means acting according to the social values and norms set by the 
society. The corporation acting objectively and honestly fulfills the legal responsibility at the same time. The 
voluntary responsibility that is located at the top of the pyramid means the realization of charity policies 
within the company to the society the corporation lives in and therefore the whole world.  

 In the present day, the benefits of the companies giving importance to the concept of corporate 
social responsibility are listed as below (Tatari, 2003, 5): 

� It increases the brand value and as a consequence the market value of corporations, 

� It increases share value by creating a means to reach sensitive investors and reduces debt 
costs, 

� It creates opportunities to enter new markets, 

� Increases efficiency and quality, 

� Provides efficient risk management, 

� Makes the public and individuals care about the views of the company. 
 

 However, corporations involved in corporate social responsibility acts have to act objectively, 
transparently, sincerely and honestly. Or else, using the social gain for profit will harm corporations more 
than benefit them. 

 Especially recently, both in the world (IBM, Unilever, Nestle, Coca-Cola vb.) and in Turkey (Borusan 
Holding, Tansa� etc.) several corporations are attracting attention with the corporate social responsibility 
projects. The corporations in Turkey are involving themselves with charity work in the form of donations and 
aids to other individuals and/or corporations solely on their own volition, in the form of 'voluntary 
responsibility’. 

 

3. DONATIONS AND AIDS IN CAPITAL COMPANIES 

 We first need to define the words donation and aid mentioned in our tax system and tax law.  In the 
Turkish dictionary of Turkish Language Association the first meaning of 'donation' is "donated thing, aid, 
grant and endowment", its other definition is a little more detailed "Donation is the unrequited transfer of cash  
or in kind properties of a person, institution or country to another person, institution or country. The first 
meaning of the word 'aid' is 'to use one's own power and capacity for the good of another person, the money 
and basic needs provided to a country as a donation or loan' and its detailed definition is 'the usage of an 
economical decision unit's own economical power and resources for the benefit of another". 
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 Capital companies that can be established for any economical goal and subject are taxpayers for 
corporate income tax and can determine their profits according to the basic principles of accounting. 
However, their tax bases that consist the basis of taxes or in other words they have to conform to procedural 
law, income tax law and corporate income tax law while determining their material profits. Especially when 
taxing the incomes of the taxpayers, deductions are always an important topic.  Both in documenting the 
accounts and the most (Ba�d�nl�, 2008:119). For this reason, the concepts of donation and aid are examined 
within the tax law framework in the sections below. 

 

 3.1. Donations and Aids according to the Corporate Tax Law 

 According to the paragraph (c) of sub-article 1 of article 10 of 5520 numbered Corporate Tax Law; 

� In public administrations with private or public budgets, 

� City special directorates, 

� Municipalities, 

� Villages, 

� Associations working for the public good, 

� Foundations with immunity recognized by the Parliament, 

� Institutions and corporations in scientific research and development, 

can deduce up to %5 of the corporate income of the related year that is donated or given as aid in 
return for a receipt by separately recording it in corporate tax declaration. Donations without a receipt are not 
subject to deductions (Akyol 2010:78-79). In order to take advantage of the said deduction the donation and 
help should be (Arslan, 2009:242); 

� made to the corporations and institutions mentioned above, 

� made in return for a receipt 

� be unrequited, 

� deduced only from the related term's income, 

� be in cash or in kind. 

 

 However, while applying the %5 ratio the determination of corporate income is essential. The 
corporate income that will constitute the basis for the determination of deducible donation and aid is the sum 
after the expenses of loss and joint profits and before the deductions and exclusions are subtracted. If we 
formulize this statement, Corporate income that the %5 ratio will be applied = [economic total profit - (joint 
profits + previous year's losses)] (Arabac�, 2007:93). 

According to the paragraph (ç) of the law, the expenses incurred by the construction of schools, 
health facilities, student housing etc donated to public institutions and organizations or the donations and 
aids given to these institutions for the construction thereof and the cash and in kind donations to maintain the 
existing facilities' operations are all deductible from the corporate income. 

According to the paragraph (d) of the law, donations and aids done in return for a receipt  by 
institutions or organizations mentioned above or supported or deemed support-worthy by the Ministry of 
Culture and Tourism are 100% deductible from corporate income. 

 

According to the paragraph (e) of the Law, in natural catastrophes that the cabinet has decided to 
help all of the donations done in cash or in kind in return for a receipt and using the Prime Minister as 
mediator can be deducted from the corporate income as a whole. With the provision added to the (f) 
paragraph of the sub-article 1 of article 10 of Corporate Tax Law by the 5th article of Law no 5904 effected 
on 03.07.2009; except its economical operations, donations done in cash and aids to the Turkish Red Cross 
Foundation done in return for a receipt are all deductible from the corporate income (Akyol, 2010: 79-82). 

Other important factors about the donations and aids done by capital corporations are summed up in 
four major topics: the determination of the deduction sum in  case the donation and aid is not in cash (but in 
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kind), the limit in donation deduction, making donations and aids in foreign currency and the concept of 
publicly beneficial association. Every situation is briefly explained below. 

Determination of the deduction sum in case the donation and aid is not in cash: If the donation 
or aid is done in kind, the cost or registered value of the good or right that constitutes the subject of said help 
is taken as basis. However if the cost or registered value is not known, the value determined by the 
appreciation commission according to the provisions of Tax Procedure Law. For donations in kind the kind of 
good, amount and price, for economical values subject to wear and tear, the invoice showing net active 
value and the transport papers must be issued (Gençyürek, 2001:79). In the delivery of the aids, receipt from 
the aid organization is mandatory. In case there is no receipt, a detailed document must be issued. Capital 
companies, may record aids in kind with the issued receipt or records as deduction or expense (Erim, 
2004:117). 

Limits in donation and aid deduction: According to the Corporate Tax Law, the total value of 
donations and aids can not exceed 5% of the total corporate income within the year.  The corporate income 
that will constitute the basis for the calculation of deductible donation and aid  expenses; is the sum after the 
deductions in place of losses and before the deductions except joint incomes and exceptions are subtracted 
(�i�man, 2006:93). According to paragraphs (ç), (d) and (e) of sub-article 1 of article 10 of the Corporate Tax 
Law, all of the donations and aids done can be deducted from corporate income. However, whether the 
donations and aids are limited by a certain amount of the total income or not, they can only be deducted as 
the respective term's income allows. Donations and aids may not be used to increase loss in the respective 
fiscal term, and can not be deducted in later terms. If the income is inadequate in the respective term or 
there is a declaration of loss, it is not possible to transfer non-deducted donations and helps to following 
years as deductions or losses (Akyol, 2010:82). 

Making donations and aids in foreign currency: It is legal to make donations or aids in foreign 
money instead of the national currency, Turkish Lira. However, the currency must be converted to its TL 
equivalent using the currency buying price of the foreign currency by the Central Bank (Yi�it, 2003:124). 

Publicly beneficial association: According to Association Law: For an association to be deemed 
publicly beneficial, is up to cabinet vote, by decision of state council. Associations that have their activities 
approved by the cabinet are published with the general notification published by the Ministry of Finance 
However, the title of an association that has its actions approved by the cabinet, the donations and aids done 
to this association are deductible even if it is not yet published (Arabac�, 2007: 95-96). 

 

3.2. Donations and Aids according to VAT Law 

According to article 1/1 of the VAT law no 3065, in commercial, industrial, agricultural and free 
professional activities' framework, deliveries and services; even though they are free of charge, they are 
subject to VAT. However, exceptions to this law are found in the law and some unrequited deliveries and 
services are excluded from taxation. In the article 17/2-b of the said law, it is stated that exceptions will be 
made if the delivery of goods and services that are made free of charge as a donation and aid are sent to the 
institutions mentioned below, exceptions will be applied (Y�ld�r�m, 2002:136): 

� Offices included in the general budget, 
� Added budgeted offices, 
� Special city administrations 
� Municipalities, 
� Villages and their cooperatives, 
� Universities, 
� Institutions with floating assets, 
� Public institutions and organizations protected by law, 
� Professional organizations that have public institution status, 
� Political parties, 
� Syndicates, 
� Retired and aid funds that are established by law or that have corporate entities, 
� Foundations that are granted tax immunity by the cabinet. 

Institutions and organizations that are exempted from VAT by donation or aid have a larger scope 
than institutions and organizations that are exempted from corporate tax. Another important point is that in 
VAT the delivery of goods and the offered service is free of charge and the amount of total donation and aid 
that will be exempted is unlimited. As the donations and aids done in cash are subject to VAT, donations and 
aids in cash carry no importance about this tax (Erarslan, 2000:85-86). 
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Meanwhile, the exception mentioned above has the status of partial exception according to the 
article 30 /a of VAT law and the VAT added because of the delivery of goods and services is not subject to 
deduction. However, if the VAT incurred by buying or producing the value donated in kind has been subject 
to deduction in previous years, it must be corrected as 'improperly deduced vat' after the date the donation 
has happened. If, the values in kind are bought or produced with the goal of donating, the vat incurred is not 
subjected to deduction and is considered an expense or cost factor. In capital companies subject to 
corporate tax it is added to the donation and aid sum that will be deduced from the total income (Erkan, 
2003:129). 

Another point related to the VAT of donations and aids in kind done by capital companies, is stated 
in the article 17/2-b of the Law. Education and training services given by universities, high schools and 
private schools offered free of charge on condition of not exceeding 10% of their capacity in the respective 
term, the delivery of food, hygiene, clothing and fuel to poor people according to criteria set by the Ministry of 
Finance are excluded from the VAT. Especially the donation of food products have to be made to 
associations and foundations. Direct aids given to people in need do not constitute a donation status and 
donations must be conditional (to be distributed to people in need, free of charge). The information about the 
donated goods and the name of the association or foundation that received the donation must be indicated 
on the invoice. The cost of the product is written in the invoice except the incurred VAT and 'VAT not 
calculated on condition of donation to people in need' must be written (Tayyan, 2005:74). 

 
3.3. Donations and Aids according to Special Laws 

 Capital companies may deduce the whole of the sum of donation and aid     they have given 
according to some special laws outside the jurisdiction of Corporate Tax Law. However, if profit is not found 
as projected by the Corporate Tax Law the donation and aid deduction is not possible. Some of those laws 
are listed below with their article numbers (Arslan, 2009:246-247): 

� Law concerning Aids that will be given with measures taken because of catastrophes 
threatening public life no 7269 (article 45) 

� Law about establishing the Turkish Scientific and Technical Research Institution no 278 
(article 13), 

� Higher Education Law no 2547 (article 56), 
� Social Services and Child Protection Institution Law no 2828 (article 20), 
� High Institution of Ataturk Culture Language an History no 2876 (article 101), 
� Gülhane Military Medical Academy Law No 2955 (article 46), 
� Law to Encourage Social Assistance and Cooperation no 3294 (article 9), 
� Primary Education and Training Law no 222 (article 76), 
� Turkish Republic Retiree Fund Law no 5434 (article 44), 
� Turkish Justice Academy Law No 4954 (article 36), 
� National Forestation and Erosion Control Mobilization Law No 4122 (article 12). 

 

3.4. Donations and Aids according to Temporary Tax 

Capital companies are obliged to pay temporary tax on account of the corporate income tax that they 
will pay according to article 25 of Corporate Tax Law effected on 1.1.1999. Companies can benefit from 
donation and aid deduction while calculating their three monthly incomes as the basis of temporary tax. 
Ratios and limitations set by the Law for donations and aids are also valid for temporary tax. In this regard, 
companies determine the amount of deduction by applying the ratios indicated in the Law to the income base 
of the temporary tax. At the end of the fiscal year the donations and aids deduced in the temporary tax term 
are evaluated while calculating corporate tax and are subjected to further deduction according to Corporate 
Tax Law (Gençyürek, 2001:80). 

 

4. DOCUMENTING AND ACCOUNTING OF DONATIONS AND AIDS 

 Financial events in corporations are accounted for according to the twelve principles of accounting 
that are mentioned in the Accounting System Application General Notification. One of those concepts, as it is 
known, is the concept of 'Objectivity and Documentation'. The concept signifies that the accounting records 
are based on objective documents that are properly issued and that reflect real states and that it is 
necessary to behave objectively and without taking sides when choosing methods to constitute a basis in 
accounting records. For this reason, capital companies are obliged record the donations and aids they have 
given based on an accounting document. The necessary accounting documents that capital companies need 
and how they are recorded in accounting are examined below. 
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 4.1. Documenting Donations and Aids 

For the cash or in kind donations and aids done by capital companies that are taxpayers for corporate taxes 
to be deductible, they must be done in return for a receipt. If not, this kind of expenses are not deductible from 
corporate income. For cash donations to be deductible a receipt must be given by the institution or organization 
accepting the donation or bank slips must be issued documenting the transfer of money to the accounts opened in 
banks for this goal. 

It is necessary and adequate that the donations and aids done in kind must be given in return for a receipt. 
However, if the donation or aid in kind is done from the existing assets of the company, the company partners must 
issue an invoice for the financial values that they have retracted from operations and donated (financial values 
subject to wear and tear, invoice and shipment papers showing net active value). On the back side of the issued 
invoice a comment must be written stating that the values mentioned in the invoice are received as a donation or aid 
by the mentioned institution or organization and be signed by company authorities. In case the donation or aid in kind 
is bought outside and donated by company partners, a document relating to the delivery of values that will be 
received by the institution or organization is adequate. In the issued document, the value, kind and amount of the 
donated value (Akyol, 2010:80-81). 

In the present day, because of the development in tools of communication and technology, the method of 
donations and used documents are changing. For example, a lot of donation campaigns organized by television 
programs are accepting aids by text messages from mobile phones or wire transfers or EFT to indicated account 
numbers. Although generally it is necessary to get a receipt from the respective institution, sometimes this is not 
possible. In that case, according to the article 257 of Tax Procedure Law, for donations made by mobile phones the 
detailed phone invoices, for donations made to the bank the bank slips, for donations made to TV broadcast 
institutions the slips showing the cash transfer to the publishing institution are accepted as deduction documents. 
This is because the article 257 of Tax Procedure Law states that documenting the donations and aids given by 
capital companies that are taxpayers for corporate taxes is enough and the document will be considered valid for 
deduction (Ba�d�nl�, 2008:126). 

4.2. Accounting of Donations and Aids 

 Capital companies follow the donations and aids that they have given within an accounting term in the 770 
General Administration Account that is located within 7th group cost calculations of Unified Accounting System and 
they apply the option 7/A. The General Administrative Expenses Account is an account in which the administrative 
policies relating to the administration function of the company, organization and staffing, bureau services, public 
relations, law, personnel and financial affairs departments etc. are examined (Lazol, 1995:228). However, there are 
two important situations that must be taken into consideration when recording donations and aids. First one is that 
although the donations and aids are recorded in the expense account of the accounting records as of the moment 
they are given, they should be added to the sum as 'Legally Unaccepted Expenses' in temporary tax terms. Second 
one is that the total sum of donations and aids collected in the 770 General Administrative Expenses Account within 
the term should not be related to the profit and loss calculations in the end of the term and should be shown in the 
'exceptions and deductions that will be subtracted in case profit is found' in the corporate tax declaration and be 
deduced. The accounting records of donations and aids made in cash and in kind respectively are given below. 

Showing donations and aids in cash in accounting records: First, the 770 General Administrative 
Expenses Account is indebted, 100 Cash Account / 102 Banks Account is credited. The cash payment shown in the 
770 account will be shown in the regulatory account in the second wage record based on the records in regulatory 
accounts in the corporate tax declaration. 
If the donation or aid is done from the company cash; 
                                                                
770 General Administrative Expenses          XXX 
        770.09. Donations and Aids 
                                                  100 Cash            XXX 
                                                                
900 Legally Unaccepted Expenses Equivalent         XXX 
                                                    901 Legally Unaccepted Expenses                        XXX                                                 
                                                                
 
If the donation or aid is done from the bank account of the company; 
                                                                
770 General Administrative Expenses          XXX 
        770.09. Donations and Aids 
                                                     102 Banks                                                           XXX 
                                                                
900. Legally Unaccepted Expenses Equivalent                                            XXX 
                                                    901. Legally Unaccepted Expenses          XXX      
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Showing the donations and aids in kind in accounting records: If a donation in kind is done by 
the company, the important point to observe is how the financial value will be donated by the company. If the 
company donates the financial value to the institutions and organizations stated in the Law directly and 
without using it, the cost of the donation is deduced including the VAT and recorded in the debt of 770 
General Administrative Expenses Account and is evaluated in the sub-account for the control of the 5% limit. 
For the cancellation of the vat deduction and the 600 Local Sales Account, the 391. Calculated VAT account 
is credited. 

                                                            
770 General Administrative Expenses           XXX 
        770.09. Donations and Aids 
                                           600 Local Sales                             XXX 
                                             391 Calculated VAT       XXX 

                                                                
621 Cost of Sold Trade Goods           XXX 
                                            153 Trade Goods                                                    XXX 

                                                                

 

In case the good given as donation or aid is a financial value subject to wear and tear and is donated 
after being used in the company for a while, the accounting record is different. The donated good is taken 
out of activity with its registered value and the VAT deduction previously executed is canceled. 

                                                                
770 General Administrative Expenses           XXX 
        770.09. Donations and Aids 
257 Accumulated wear tear           XXX 
522 MDV Re-evaluation Form           XXX 
                                             254 Buildings        XXX 
                                              391 Calculated VAT       XXX 

                                                                

 

5. CONCLUSION 

 The donations done in cash or in kind by capital companies because of social, cultural and corporate 
social responsibility to various institutions or organizations is not for economical profit but the expenditure of 
acquired wealth. For this reason, the deduction of the expenses made from economical profit by recording as 
expense is not possible. However, although it is essential that these expenses must be made from taxed 
income, as it is made for a social aim and as it helps reduce public expenditures, it is allowed in the world 
and in our country to be deduced while determining the financial sum as the laws predict (Dayanç, 2005:54). 

Another topic is, while only 5% of the donations and aids done by capital companies according to 
Corporate Tax Law within the fiscal year can be deductible, all of the donations and aids done according to 
special laws are allowed to be deduced. However, as this state reduces tax incomes a common ratio should 
be determined in tax laws for donations and aids for all companies. 

According to Corporate Tax Law, for companies to profit from donation and aid deduction of 
companies they must have a receipt in return for their donation. Also in our unified accounting system, all the 
accounting records must be based on an accounting document. However, in our day as the technology and 
communications are developing, companies are giving donations and aids using technological and 
communications tools as mentioned above and can not get receipts in return. For this reason, the respective 
laws must be fixed considering the present economical life. 

Capital companies record the donations and aids they give in the fiscal year in the 770. General 
Administrative Expenses Account in the Unified Accounting System. However if the company has finished 
the accounting year with losses on 31st of December the sums recorded in account no 770 have a term loss-
increasing quality. As this state causes the deduction of donation and aid in the fiscal year with losses, it may 
cause the wrong determination of corporate income according to the Corporate Tax General Notification 
Serial No 1. For this reason, the donations and aids done in a fiscal year by companies must be recorded 
without relating to term expenses. 
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ABSTRACT 
When we look at the evolution of marketing until its development today, we can see that it has gone 
through many phases. This evolution that began with the concept of production evolved into a 
communal marketing concept. Communal marketing concept requires developing long term and good 
relationships with all other groups of interest, especially with customers, considering the benefits of the 
community. Especially the good relations developed with internal and external customers and the long 
term customer satisfaction achieved grow into customer loyalty, and customer loyalty provides 
significant gains for companies in the long run. However, customer satisfaction is not enough for 
achieving customer loyalty and companies need to offer different experiences to their customers. One 
of the tools that may ensure this is sponsorship. Sponsorship is a tool that helps create company 
image and provides indirect sales in the long run. In this study, definition, development and benefits of 
sponsorship will be explained and the benefits provided by sponsorship to companies, internal and 
external customers and other groups of interest will be discussed. 
Key Words: Sponsorship, Communication tools, Types of sponsorship 
 
1. INTRODUCTION 
Today, customers are more conscious, demanding than ever before and they look for varieties. In 

the presence of such a customer profile, companies have to provide more to customers than high quality 
products only. These obligations have led companies to look for different pursuits. Companies have to offer 
different experiences to their customers and present them a different life style so as to become a respected, 
trustworthy, different and preferable company or brand amont others. When consumers purchase a product 
or service, they purchase the life sytle they belong to or would like to belong to, the stories told by the brand, 
the experiences offered or committed by the brand and the emotions they would like to experience with that 
product or service. Sponsorship is one of the most important tools that help companies excite these feelings 
in cusromers. ( HYPERLINK "http://www.pazarlamadunyasi.com" www.pazarlamadunyasi.com). companies 
utilize sponsorships not only for exciting these feelings in customers; but also for providing brand reliability 
and communicating with consumers directly. In this regard, sponsorship is a commercial activity. companies 
make significant investments while conducting their sponsorship activities and being sponsors, and they do it 
for providing certain benefits for themselves; not for donation or charity purposes. (Pope, 2010, 242-243.)   

Sponsorship is one of the most commonly used marketing communication tools lately. Especially 
large  companies discover the communication power of sponsorship and continue to utilize it even more 
every passing day. Compared to other communication tools, sponsorship reaches the target audience 
directly with lower costs and this makes it called the "fastest developing communication tool of the world" and 
thus it is used more frequently in marketing communication all around the world. According to researches, 
the share allocated to sponsorship in marketing budgets has shown a significant increase in the last 5 years 
and reached 19,5%. According to the IEG Sponsorship Report published in USA, total sponsorship 
expenditure in the world in 2008 reached 43.5 Billion USD. Sponsorship expenditure in 2008 increased by 
14,7%. 69% of this expenditure was allocated to sports, 10% to music organizations and concerts, 9% to 
social responsibility projects, 4% to festivals, fairs, 5% to arts and 3% to other subjects. 69% of the 
sponsorship expenditures in the world are allocated to sports such as Olympics, World Cup, Formula 1, etc 
and lately, expenditures in social responsibility has shown the fastest increase. Sponsorship expenditures 
are also increasing in Turkey lately. The enterprises are increasingly allocating buggets to social 
responsibility and sponsorship activities. The sectors that allocate budget to sponsorships are mostly 
finance, GSM, telecommunication, FMCG and soft drink companies. (www.aryasponsorluk.com.tr) 

As a conclusion, sponsorship is not charity or funding. When done right, in other words, correctly 
implemented in the right enterprises, sponsorship is an important communication tool that significantly bears 
profit to companies. Due to this reason, this study will focus on the concept of sponsorship, description and 
importance of sponsorship, its difference from other marketing communication tools and charity, the benefits 
brought sponsorship activities conducted by companies with large budgets and the sponsorship activities 
that are gaining importance nowadays will be discussed. 

 
2. DEFINITION OF SPONSORSHIP 
There are many definitions with regards to "sponsorship", which roots from the English word 

"sponsor" and is translated to Turkish as "sponsorluk". According to one of these definitions, the word means 
to purchase an association with an event, team, group, etc. for certain marketing purposes and using this for 
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own benefits (cited by Soyer and Can from Otker,1988, 2010, 1205).  According to The Shorter Oxford 
dictionary, sponsor means the person that makes a connection as guarantor on behalf of somebody. The 
Consice Oxford dictionary defines sponsor as the person that makes themselves liable for another. 
According to The Penguin Pocket English dictionary, sponsor is defined as the person that gives money to a 
project and activity (Soyer and Can, 2010, 1205). 

Although the definitions made in the earlier periods tend to express the charity aspect of 
sponsorship, the definitions in the later periods defined sponsorship with its actual structure. These 
definitions focus on enterprise based relationships based on legal arguments, investment return, proprietary 
rights definitions and relationships that provide mutual benefits (Cited by Thompson, Stegemann and Brady 
from Cornwell, 1995, 2006, 3.). According to one of the definitions that explain sponsorship as a resource 
trading that leads to mutual benefits, "Sponsorship is the business relationship between fund, resource or 
service providers and a person, event or institution; this relationship that provides certain rights and 
partnership that can be used for commercial advantage ultimately”.(Cited by Lamont from Sleight, 1989, 4, 
2005, 11).  Such a relationship is considered as a “trading relationship”. Sponsorship means trading 
resources with an independent partner with the aim of earning investment return. 

According to another description, sponsorship is “planning, organizing, implementing and controlling 
all activities with the help of money or tools for persons or organizations in fields that require development 
such as sports, culture and social areas in connection, with the purpose of achieving the enterprise's 
communication objectives (Okay, 1998, 23-24).  

As can be seen in the descriptions above, sponsorship is a business relationship conducted in 
coordination with two parties. The expression “business relationship” used here is the most important point of 
the description. The reason why is that it emphasizes that sponsorship does not have any relation with the 
terms "funding" or "protection". To support the difference between sponsorship and funding or donation with 
an example; a company that makes a significant amount of donation to a museum will benefit from public 
relations or advertisement so as to strengten its image before the public opinion with this donation and bear 
certain costs. However, if the same company that sponsors an exhibition for the same museum makes an 
effective advertisement to those who visit this exhibition, the effect of the activity will be much more intense. 
It the audience is wide enough and matches the audience of the company, the sponsorship activity will be 
successful (Bozkurt, 2006, 317). 

In light of this information, sponsorship comprises of two basic activities. The first of these activities 
is the mutual business relationship developed upon the partnership between the sponsored party having 
received support and sponsor party having provided support; and the second is the "lever" effect acquired by 
the sponsor party as a result of the improvement of marketing activities through sponsorship communication 
activity (Cornwell and Maignan, 1998, 5). Although the relationship is beneficial for both parties, especially 
the lever effect is more important for the sponsoring part. Thanks to this lever effect, the sponsoring party 
promotes itself or its brand, builds a direct and sincere relationship with its target audience, strengthens its 
image, increases its reputation and reliability and as a result of all these factors, it stands out among its 
competitors in today's competitive environment and becomes preferable and increases its sales. 

 
3. DEVELOPMENT OF SPONSORSHIP 
Today, sponsorship is one of the most important tools utilized by the enterprises in fulfilling their 

responsibilities against all interest groups they are in relationship with, especially their customers, within the 
frame of communal marketing concept. So, why is sponsorship increasingly attracting attention, in spite of 
the strong communication effects of tools such as advertisement sales development or personal sales 
(Odaba�� ve Oyman, 2007, 345). It will he helpful to look at the historical development of sponsorship so as 
to understand this. 

First use of sponsorship goes back to ancient times by the Romans and Greek. In these times, rich 
Greek citizens used to support a sportsman, artist or an art festival so as to strengten their own social 
positions. The same thing was also done by the aristocrats in Rome to support gladiators with the same 
purpose (Sandler and Shani, 1989, 9; and Cornwell, 1995, 13). In 15-16th centuries, baron, duke and 
emperors prevailing in European countries used to sponsor artists and sportsmen in every field. Sponsorship 
can be considered as one of the reasons to prepare for Renaissance. Sponsorship was considered to be 
one of the indicators of nobility (Okay, 2005, 30).  

Sponsorship used to be the nobles' activity of supporting art. Rome Emperor Agustus' close friend 
and consultant Gaius Cilinius Maecenas, who taught him the concept of protecting and supporting the artist, 
was the first person to own the concept of protecting art in history. In connection of Maecenas’ name, those 
who protect art and the artist are called "mesen" and all the activities conducted in this regard are called 
"mesenlik". In mesenlik, the talented people are found and helped to be promoted through financial support 
and thus, they build their reputation in the community (Megeb, 2008, 5).  

The first official sponsorship in history was the Australian based company Spiers and Pond’s 
sponsoring the MCC (Marylene Cricket Club) tour that was organized for the first time in Australia in 1861 
(Bozkurt, 2006, 318). Spiers and Pond earned £11.00 from this sponsorship. The first promotional use of 
sponsorship with modern commercial purposes is inclusion of advertisements in the official programs of 1896 
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Olympic games and Coca-Cola's official sponsorship of 1928 Olympic games (Sandler and Shani, 1989, 9; 
and Stotlar, 1993, 35).  

When we look at the development of "mesenlik" and sponsorship in Turkey, we see that its 
development is different from the west. In Western countries, palaces, princedom and rich people used to be 
"mesen"s, however, in Ottoman empire period, the only supporter or mesen was the government (Cited by 
Okay from Peremeci, 1994, 25, 2005, 32). During the Republic period, it can be seen that there was a 
slowdown in sponsorship activities due to the country's status, poorness and lack of capital because of 
perennial wars. But still, it is seen that talented young people were supported and sent abroad for education 
in fields of painting, music, theater, ballet (such as �dil Biret, Suna Kan, Veda Arman, etc) (Cited by Okay 
from Asna, 1993, 173-175, 2005, 32). 

The first significant development of Turkey in sponsorship was after the Second World War. The 
reason for this development was the establishment of the Ministry of Culture so as to be active in culture and 
art fiels, protect and support the art-culture values with the purpose of the government. Besides, the 
promotions provided by the government to sponsorship activities enabled sponsorship activities to become 
private from being activities of the government only (Okay, 2005, 32).  

Especially in recent years, with an aim to promote and encourage steps to be taken in this field, 
which has an important role in physical and mental development of children and young people and sports to 
become widespread in Turkey, amendments made to item number 2 of the law dated 12.04.2001 and no 
4644 and supplementary item no 3 of the law number 3289 on the General Directorate of Youth and Sports' 
Structure and Duties; it was organized that natural and real persons can sponsor to support youth, sports 
service and activities of the General Directorate, and the expenditures to be made for international sports 
organizations and sports facilities considered appropriate by the General Directorate will be deemed as 
expenses in accordance with the Income Tax Law no 193 and Corporate Tax law no 5422. The taxational 
regulations brought by the Law no 5105 and the advantages achieved were significant developments. With 
the General Directorate of Youth and Sports Sponsorship Regulation published in the Official Gazette dated 
June 16th 2004, terms and fundamentals of implementation of sponsorship were put forth and also the 
opportunity to deduct the expenditures made for contributing to the sports in our country from the tax 
assessment was explained (Cited by Karademir, Devecio�lu, Özmaden from Gençyürek, 2004, 2010, 79). 

Thanks to these advantages provided by the government and due to the government financially 
falling short in responding to the increasing needs of the society, foundations or private organizations began 
to support certain activities so as to eliminate deficiencies. These voluntary contributions became an 
obligation for the institutions to survive in time, thus, the society's expectations from the institutions in terms 
of social responsibility gained importance. The institutions that believe that existence and competitive 
advantage is ensured by support activities chose to combine their activities with their corporate objectives. 
The enterprises that do not pollute the environment with their waste, fulfil their obligations against the 
government and support education, culture and art life earned a reliable and positive image as an enterprise. 
In other words, the enterprises recognized that is was possible to improve their reputation and reliability 
through supporting the community they live in. Today, this status caused the concept of sponsorship to arise 
and it is an indicator that sponsorship can be considered as a communication tool to achieve certain 
objectives within corporate communication (Okay, 2005, 33). 

The increasing importance of sponsorship around the world and the enterprises giving more  
importance to sponsorship among other communication tools can be collected under the following titles  
(Cited from Meenaghan and Shipley by Odaba�� and Oyman, 2007, 345) : 

- The government policies regarding alcohol and cigarette product advertisement led 
enterprises search for alternative broadcast areas and sponsorship is considered an attractive promotion 
activity due to limitations in advertisement. However, today some countries such as Norway, Iceland, 
Sweden, France, Canada, Australia and New Zealand impose restrictions or ban against sponsorship 
activities of cigarette and alcohol producers. Moreover, in addition to these regulations, some amateur or 
professional sports organizations also bring restrictions to such sponsorships. Professional sports leagues 
also impose ban to their players being reference to alcohol and cigarette products.  
High advertisement costs in the media. 

- The opportunity of larger media coverage of sponsorship, 
- Inefficiency of traditional media, 
- People having more spare time and emergence of new opportunities. 
Actually, one of the most important reasons why sponsorship has more importance today compared 

to yesterday is the difficulties encountered by enterprises in reaching their audience in this competitive 
environment. Due to this reason, enterprises put their efforts to communicate more effectively by including 
sponsorship in communication tools that help them reach their audience and are used commonly such as 
advertisement, public relations and sales development. Thus, the most basic need that leads to the 
development of sponsorship is "communication", as in all other promotion elements (Bozkurt, 2006, 319).   
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4. PURPOSES OF SPONSORSHIP 
Enterprises utilize promotion elements such as advertisement, personal sales, sales development to 

create demand, and they use sponsorship activities to reach target markets that cannot be reached with 
other promotion elements, promote product/services that are restricted or banned to be promoted such as 
alcohol and cigarette products or fulfil their social responsibilities (Çoban, 2003, 218). In general, 
sponsorship has four main objectives. The first of these objectives is called "corporate objectives" that can 
be summarized as to create public awareness, develop an image for the firm, shape public opinion 
perceptions as they wish, become integrated with the community, improve financial relations, entertain 
customers, build and strengthen relationships with the governments,  create a positive image about the 
enterprise among employees and managers and stand out among other firms in competition (Argan, 2001, 
73). 

Another objective is called "marketing objectives" that can be summarized as to position the brand, 
increase product and brand awareness, change or strengthen product or brand perception, define product or 
brand for certain market units, reach the target market, distribute sample products, build business 
relationships and increase sales of the product indirectly. These objectives vary up to increasing 
recognizability of the enterprise to promoting new products and services (Argan, 2001, 73; Odaba�� and 
Oyman, 2007, 344; Polonsky and Speed, 2001, 1364). 

Another objective of sponsorship is "media objectives". These include increasing the visibility and 
advertorial of a brand or a product or service, increase efficiency of an advertisement campaign, avoiding 
disorder of messages to be conveyed to the target audience and define the target accurately. Fourth 
objective of sponsorship is "personal objectives" such as increasing management knowledge (Argan, 2001, 
73). 

Corporate objectives and marketing objectives that aim to create consumer awareness for sponsor 
enterprises and strengthen positive opinions for employees about their enterprises are the primal purposes 
of sponsorship. However, this opinion may vary depending on the management's perspective from time to 
time and sometimes media or personal objectives may gain importance. 

However in general, the enterprises mostly aim the following with their sponsorship activities (Çoban, 
2003, 218):  

- Ensure that large scale supporting activities provide image and assessments regarding the 
enterprise such as financial power, international prestige, etc. 

- Upon accommodating sponsored persons, activities or events with the sponsoring 
enterprise's name, sharing the image and prestige of the person, event or activity, 

- The sponsoring enterprise revealing its social responsibilities through sponsorship activities, 
- New enterprises increasing their rate of recognition, 
- The sponsoring enterprise changing its image, 
- The enterprise and its product or services' being known in the media,  
- Some enterprises producing certain products such as alcohol and cigarette, which are 

banned from advertisement, to use sponsorship in creating brand and corporate image. 
-  
5. TYPES OF SPONSORSHIP 
There are many different types of sponsorship. Sponsoring enterprises have to select one or more of 

these sponsorship types for different target audiences. For instance, some enterprises sponsor famous 
artists or concerts with an aim to reach young target audiences, and they sponsor sports, especially football, 
for reaching male target audience,  and they sponsor TV series or movies to reach female target audience. 
The reason why enterprises sponsor in different fields is that they cannot address all target audiences with 
the same sponsorship type. The share to be allocated from the budget to sponsorship, which should be 
considered as a multi dimensional activity that positively effects other applications of the enterprises, is 
directly related to the structure and size of the enterprises, however, this share is between 6-8% for small 
scale enterprises and 10-12% for large scale enterprises in average. It is possible to  collect the enterprises' 
sponsorship activities under titles such as sports sponsorship, social sponsorship, culture and art 
sponsorship and environment sponsorship. However, we can see different sponsorship types from time to 
time other than these four main titles (Megep, 2008, 12). 

- Sports Sponsorship: Sports sponsorship is the most commonly used sponsorship type among all 
the sponsorship types. The reason is that sports is an activity watched by large number of people. It is the 
most effective promotion activity thanks to its popularity in reaching marketing and communication purposes. 
Many authorities agree that sports sponsorship provides many financial benefits and this is in accordance 
with the corporate strategy. However, there isn't a general definition for sport sponsorship.  (Ba�, 2008, 113-
114). Due to this reason, there are various sport sponsorship definitions depending on different perspectives 
in the literature. According to one of these definitions, sport sponsorship is; “a business relationship between 
fund, resource or service providers and a person, event or enterprise that provides certain rights and 
partnership that can be used for commercial advantage ultimately” (Cited from Sleight, 1989, 4 by Heerdan, 
2001, 134). The definition evaluated sport sponsorship in terms of its commercial power. According to 
another definition that evaluates sport sponsorship in terms of its communication power, it is “Intentional 
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financial support given to an event so as to create brand recognition, improve corporate image, increase 
moral of employees or increase enterprise value”. This definition emphasized the powerful communication 
effect of sport sponsorship (Cited from Hart, 1988, 135 by Heerdan, 2001, 134). 

No matter which perspective is used in evaluating the definitions made for sports sponsorship, it is a 
type of sponsorship that provides significant advantages to the sponsoring enterprise. Due to this reason,  
approximately 67% of the sponsorship budget in the world is allocated to sport sponsorship (Bozkurt, 2006, 
322). Last year, 320 million USD was spent for sports activities in USA. More than 40% of the American 
population attends sport activities at least once a week. Many marketing experts are aware of the increasing 
importance of sports in the daily lives of the citizens of USA and they benefit from the advantages of this 
popularity through sponsorship (Boyle, 2001, 3-4). Due to this reason, it is seen that sport sponsorship 
increases by 25-30% annually in USA and sport sponsorship represents 80% of all sponsorships. Moreover, 
stated that 90% of the money spent for sponsorship in England was allocated to sport sponsorship. Sport 
sponsorship comprises of 3 main sponsorships called sponsorship of sports teams, sponsorship of sport 
organizations and sponsorship of individual sportsmen (Devecio�lu, 2008).    

- Culture and Art Sponsorship: The type of sponsorship that has the second largest share among 
other sponsorship types is culture and art sponsorship, following sport sponsorship. In culture and art 
sponsorship, again as in sport sponsorship, although the support given as service is generally less, financial 
support remains at the forefront. Enterprises use this typeof sponsorship with an aim to provide commercial 
advantage in the long term, reach their target groups, create positive opinion in the society, contribute to 
development of image and motivate internal employees (Cited from Budak and Budak, 2004 by Karadeniz, 
2009, 70). However, although the expenditures made for culture and art sponsorship are increasing in 
almost all countries, the rate of increase and the amount spent is still well behind sport sponsorship (Okay, 
2005, 128). In fact, there are very significant advantages that this type of sponsorship provides to 
enterprises.  

The first of these advantages is that the sponsoring enterprises' cultural and art activities being 
supported in culture and art sponsorship type. Indeed, an enterprise that uses culture and art sponsorship 
shows the society that they support culture and art activities in a way, moreover, they benefit from the 
advantages of this type of sponsorship to the full extent. For instance, the enterprises having close 
communication with their target audiences is possible through culture and art sponsorship. Moreover, the 
sponsoring enterprise is perceived in a positive way by its target audience by putting its effort to establishing 
a connection between itself or its brand and the perfection that art reaches, and also they ensure that their 
employees are proud of the enterprise (Okay, 2005, 128).  

An important point to remember regarding culture and art sponsorship is that this type of sponsorship 
significantly contributes to image objectives, which is different than sport sponsorship, which focuses on 
marketing objectives mainly. The reason is that culture and art sponsorship's target audience is generally 
older, richer, more educated, and limited in number compared to the sport sponsorship's target audience 
(Quester and Thompson, 2001, 35). In this circumstances, the communication effect of the sponsorship 
activity is not as efficient as the sport sponsorship, but its contribution to the enterprise image is quite high. 

There are various factors to be considered in culture and art sponsorship. The first of these factors 
is, on the contrary to sports, every culture and art activity does not appeal to the interest of all members of 
the target audience. Due to that reason, it is important to consider defining the activities and artists to 
promote and the target audience (Okay, 2005, 128). In this regard, it is important that the demographic 
features of the target audience are determined and the subject of culture and art sponsorship is decided on. 
Moreover, since target audiences of the culture and art sponsorship are smaller than those of the sport 
sponsorship, it is quite important to determine which groups to adress specifically before initiating the 
sponsorship activities.  Another factor to consider in culture and art sponsorship is that the fame of the artist 
to the supported during these activities is not so great to outpace the enterprise (Karadeniz, 2009, 70).  

- Social Sponsorship: Traditionally, corporate social responsibility is a business function comprising 
of enterprise, business, society, workplace, fame and shareholders. Many times, this function is managed by 
the enterprise's corporate communication team. However, the increasing number of brand companies today 
have recognized the importance of corporate social responsibility in creating brand reliability and ethic 
values. The desired outcome of these investments that they have a better communication power and the 
effect of triggering society compared to traditional sponsorship activities. These investments are not called 
charity, donation or full corporate social responsibility; but the investments made are called "social 
sponsorship" when they are done with the expectation of a return (Pope, 2010, 242-243).  

When we look at types of sponsorship such as sport and popular art, we can see that these 
sponsorship activities create less positive opinion in the society, but social subjects and environment 
programs create more positive opinions. The reason is,   the reason is that consumers believe that the 
enterprises supporting sports and art events also gain financial benefits from these activities and they have 
less positive opinions about these commercial sponsorship activities (Cited from Meenaghan and Shipley, 
199, 340 by Okay, 2005, 156). However, the objectives of enterprises in conducting social sponsorship 
activities are not different than other sponsorship activities. Actually, enterprises utilize social sponsorship 
activities with an aim to stand out among competitors in the increasing competitive environment and reach a 
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certain point. Social  sponsorship activities comprise of environment sponsorship, education and health 
sponsorship (Cited from Budak and Budak, 2004, 242-243 by Karadeniz, 2009, 70).  

In summary, the enterprises that conduct sponsorship activities as a part of the society they exist in, 
carry out various activities without any profit motive in fields that the society needs so as to ensure social 
participance and raise communal responsibility awareness, thus, they also reach their objectives by 
increasing their recognition level and improving their image. As mentioned above, it is important that the 
activities conducted in social responsibility field are supported by the community for positive opinions to be 
created about enterprises. Among the factors that play an important role in reaching objectives with 
sponsorship are social sponsorship activities that look like charity and donation, but actually are not (Okay, 
2005, 157). 

- Environment Sponsorship: Another type of sponsorship that is becoming even more common in 
the recent years is environment sponsorship. The reason is that nature is no longer able to renew itself due 
to natural and environmental degradation, global warming, unbalanced nature. These sponsorship activities 
are conducted through organizing meetings to raise awareness of the society and support measures to be 
taken for factors that are hazardous for the environment (Çoban, 2003, 219).  

Enterprises conduct environment sponsorship activities so as to protect the natural balance, avoid 
destruction of vegetation and create a positive image for themselves in this regard or improve their existing 
image (Karadeniz, 2009, 71).  

Environment sponsorship is especially important for enterprises, whose production phases or 
products are related with environmental pollution or health risks. Thanks to this sponsorship type, enterprises 
find the opportunity to show the interest groups how sensitive they are about the environment. Enterprises 
that damage environment with the products they produce from time to time also benefit from environment 
sponsorship to show that they conduct activities to minimize this damage and they are sensitive to 
environment. Thus, they can show that they are sensitive about environment and nature protection and they 
put their efforts to demonstrate a good social responsibility example and leave the next generations a livable 
environment (Okay, 2005, 165-166). 

 
6. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SPONSORSHIP  
In this section of the study, general advantage and disadvantages of sponsorship will be discussed.  
- Advantages of Sponsorship: Sponsorship has many significant advantages within the win-win 

concept for both parties involved in the sponsorship activity. The most general advantages of sponsorship 
accepted in the literature are as follows (Jiffer and Ross, 1999, 45-46); 

� Sponsorship activity ensures that a positive image cooperation is established for both parties 
involved in the activity and they benefit from the positive images of each other; thus, this is ensured by taking 
advantage of the positive interaction created by this partnership,  

� An awareness arising from the positive partnership is created on the target audience; 
moreover, this awareness is also reflected on all other promotion efforts, 

� The products of the sponsoring enterprise are preferred by the target audience among other 
competitors, 

� The message conveyed is much more effective since the sponsoring enterprise uses the 
same sponsorship theme in different environments of media, 

� The sponsoring enterprise achieves a kind of uniqueness in a specific field of sponsorship 
and thus, recognition of the sponsoring enterprise is increased and competitors are eliminated, 

� Both consumers and employees become proud of the enterprise,  
� The target audience cannot escape from the message conveyed via sponsorship, compared 

to other elements of promotion; in other words, consumers cannot escape from this message by just 
changing the channel as they do when they are exposed to traditional television advertisements.  

- Disadvantages of Sponsorship: Sponsorship has several disadvantages along with advantages, 
as in all other elements of promotion. These disadvantages are as follows (Jiffer and Ross, 1999, 45-46); 

� Sponsorship requires excessive amount of time since it requires diligent planning and 
preparation in advance, 

� Since it is not possible to demonstrate anything by the logo or brand name of the enterprise 
in sponsorship activities, it is a poor message conveyor, 

� There are risks that people involved in the sponsorship activity act in an undesired manner 
and they may damage the sponsorship activities.     
 

7. SPONSORSHIP PLANNING 
Before initiating a sponsorship activity, the enterprise must make detailed planning. In this planning 

activity, first, a situation analysis must be made and the current status should be evaluated with its strong 
and weak points, the market that it is active in and its competitors; then, its communication strategy, 
corporate strategy, marketing strategy and sponsorship strategy should be defined. Later, these two 
evaluations (marketing and communication objectives and sponsorship objectives and target groups) should 
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be defines and the enterprise must make sure that these are in accordance with each other and whether 
they will help actualize the corporate objectives (Okay, 2005, 190). At this stage, it is vital that the enterprise 
reviews its previous sponsorship experiences so that it will not repeat its previous mistakes. The enterprise 
should review the problems faced by the enterprise and its products and see whether sponsorship activities 
will contribute to the solution of these problems. All of these evaluations facilitate defining what to target with 
the sponsorship (Odaba�� and Oyman, 2007, 355). 

As the next step, the enterprise should determine the field that it will conduct its sponsorship 
activities and the type of sponsorship to be implemented (Okay, 2005, 190). However, there are certain 
criteria to be considered while selecting the activities to sponsor. These criteria are as follows (Cited from 
Öztürk, 1992, 21 by Odaba�� and Oyman, 2007, 356); 

- The ability to achieve certain objectives should be the criteria in selecting the event to be 
supported, 

- It is quite important that the supporting program matches the target audience, 
- Size of the target audience that will be exposed to messages is also an important 

indicator,The cost of the supported activity should also play an important role in selection of the enterprise. 
Thanks to all of these criteria, the enterprises will be able to see whether their sponsorship activities 

will match the enterprises' target groups, the sponsored event or activity with the target groups and the size 
of audience or target group to which the sponsorship activity can be reached. Moreover, they will consider 
the extent to which the mass communication tools' attention can be drawn through the sponsorship activities, 
and,  they will be able to research the contributions that can be provided by this sponsorship for the 
corporation strategically, and they will guarantee the contract terms between two parties by providing a 
written contract involving all necessary budget items and measures for the sponsorship activity. However, 
during sponsorship planning phase, the evaluation method to be used in assessing the results to be 
achieved with sponsorship should also be identified in advance (Okay, 2005, 191). 

Planning activity is quite important in sponsorship and enterprises should never attempt to conduct 
any sponsorship activities before carrying out a sponsorship planning phase. An activity to be conducted 
without planning will cause the resources, time and efforts to be wasted. Moreover, risks should always be 
taken into consideration for all sponsorship activities to be conducted and plans should also be made for any 
necessary measures to be taken. The sponsoring enterprise can never estimate the performance that the 
sponsored team, person, event will show, and it cannot be perceived who the sponsoring enterprise is trying 
to reach. The reason is, sponsorship is not a tool that is completely controlled by the enterprise. Thus, a 
negative situation will harm the sponsor. Besides, the duration of the sponsorship also cannot be estimated 
by the target audience and this is an issue to be considered during sponsorship planning phase (Okay, 2005, 
191-192).  

 
8. CONCLUSION  
Changing life conditions, differentiation of markets, implemented government policies and changes 

and developments seen in consumers' needs and demands cause previously popular communication 
elements to become unpopular or new and different marketing communication elements to arise. 
Advertisement, which was the most popular marketing communication element until recently, is losing is 
power; thus, this causes different communication elements to gain value. Sponsorship is one of these 
communication elements. Sponsorship is the activity through which enterprises provide financial or real 
support to persons, events or institutions selected from different fields with an aim to reach their 
communication objectives, within a certain concept of interchange. As can be understood from this definition, 
it is not donation. Enterprises provide this support so as to gain certain advantages. These advantages are 
improving the corporate image, build direct relationships with consumers, develop positive opinions in 
employees regarding the enterprise, increase motivation, promote some product groups for which 
advertisement is banned through sponsorship. 

Enterprises put their effort to reach their desired objectives through one or more of the sponsorship 
types they select. While the enterprise is selecting one of the sponsorship types among sport, culture and 
art, social and environment sponsorships, it should consider the target group it wishes to reach and make its 
selection accordingly. Sports sponsorship is the most commonly used sponsorship type both in the world 
and in Turkey with the size of the target group. Culture and art sponsorship is also another preferred type of 
sponsorship following sports sponsorship since it reaches different target audiences (target audience with 
higher education and income level or younger target audience) and also since it has an effect of creating a 
powerful image rather than its marketing effect. Social sponsorship type is preferred by enterprises that are 
aware that social issues and environmental programs create more positive opinions in the society and thus 
they can stand out among their competitors and this type of sponsorship creates a powerful image for the 
enterprise. Enterprises conduct environment sponsorship activities so as to protect the natural balance, 
avoid destruction of vegetation and create a positive image for themselves in this regard or improve their 
existing image.The most important point to be remembered here is that every marketing communication 
element has disadvantages along with advantages. This is the same for sponsorship activity. Those 
enterprises that would like to conduct sponsorship activities should be aware of the advantages and 
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disadvantages of sponsorship, thus, they can protect themselves from the risky results and create more 
realistic communication objectives. 

Sponsorship planning is a vital activity for the sponsorship activities to help enterprises reach their 
objectives and be successful. Sponsorship planning is quite importance for it helps enterprises know their 
weak and strong points, know their budget accurately, define and estimate it, clearly define the target 
audience they would like to reach and make the right choice in light of these information and select the 
correct person, event or organization to sponsor. A sponsorship activity to be conducted without these 
plannings will cause all efforts to be wasted.  
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Özet 
STK; yani Sivil Toplum Kurulu�lar�, “Uzla��lan bir konuda, kar amac� gütmeden ve var olan problemleri 
çözmek ad�na, benzer fikir yap�s�na sahip ki�ilerin bir araya gelerek, projeler ürettikleri, kurumsal bir 
kimli�e sahip olan kurulu�lar” d�r. 
Kurulu� amaçlar� de�i�ik olsa da; hepsinin dayand��� temel ilke “Birlikten Güç Do�ar” d�r. Ülkemizde 
LÖSEV, B�SAV, TEV, Türkiye Do�al Hayat� Koruma Vakf� gibi onlarca vak�f bulunmaktad�r. Her biri 
birer STK olan bu vak�flar acaba toplum taraf�ndan ne kadar bilinmekte, nas�l bir imaj ta��maktad�rlar? 
STK acaba markala�mal� m�d�rlar? Markala�man�n onlara bir faydas� olacak m�d�r? Marka imajlar� 
nas�l alg�lanmaktad�r? Bu ve benzeri sorular�n cevaplanabilmesi için, öncelikle bu kavramlar�n 
aç�klanmas� ve gereklili�ine bu kavramlar do�rultusunda karar verilmesi gerekmektedir. 
Tüketicilerin alg�lar�nda, ürünle bütünle�tirdikleri, özelliklerin toplam� olarak tan�mlanabilen marka 
imaj�n�; ürünün ünü, marka kimli�i elemanlar�n�n bütünlü�ü ve reklamlar, tüketicinin ürünle ilgili 
ya�ad��� deneyimler ya da ürünle ilgili yap�lan ba��ms�z haberler vb. olu�turur. STK (Vak�f) kendi 
imajlar�n�n olu�mas�nda etkili olabilmekte midirler? Marka imajlar�n� yönetme konusunda hangi yollar� 
izlemelidirler?  
Her STK’n�n (Vak�f), asl�nda bir i�letme oldu�u ve destekçisinden sa�layaca�� gelirler ile hizmet 
sunmay� amaçlad��� kesimin ihtiyaçlar�na cevap vermeyi hedefledi�i unutulmayarak, STK (Vak�f) - 
Marka �maj ba�lam�n�n irdelenmesi gerekmektedir. 
Çal��ma, daha önce birlikte an�lmad��� gözlemlenen bu kavramlar� beraber inceleyerek, literatürde var 
oldu�u dü�ünülen bu aç�kl���n giderilmesi bak�m�ndan önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: STK, Vak�f, Marka, Marka �maj� 
 
AS AN ORGANIZATION OF CIVIL SOCIETY: FOUNDATIONS AND BRAND IMAGE 
 
Abstract 
NGO; Non-Governmental Organization,  “As agreed together, without thinking about any advantages 
and to solve existing problems, people come together to produce new projects. NGOs are cooperative 
organizations”. 
Although if the reasons for founding aren't always the same, everyone's main maxime is " Unity is 
strength". In our Country there are a lot of foundations. LÖSEV, BISAV, TEV, Wildlife Foundation of 
Turkey for instance. How well are these NGO foundations known, which image do they have? Do 
NGOs have to become a brand? If they have to, will they get any advantages out of this? How should 
their brand image be realized? To answer questions like these it is necessary to explain the concepts 
and to decide with taking care of these concepts. 
What's important for the consumers is the population of the product, the brand image, the porperties, 
the advertising & the experiences with the product. 
Are NGO’s (foundations) able to create their own image? Which ways should they follow to manage 
their brand image? 
Actually an NGO is a holding and it's goals are to take care of the need of their supporters and to serve 
them in the best way. In this case every NGO's brand image has to be examined in it's context. 
This work includes facts, which weren't mentioned together before. This existing big gap in literature 
has to be adopted. That's what makes this work so important. 
Key words: NGO, Foundation, Brand, Brand Image 

 

Giri� 

Uluslararas� tan�m� ile NGO/Non-Governmental Organization-Hükümet d��� organizasyonlar olarak 
an�lan kurulu�lar; Türkçeye “Sivil Toplum Örgütleri”, “ Sivil Toplum Kurulu�lar�”, “Gönüllü Kurulu�lar” ve/veya 
“Üçüncü Sektör” ad� verilen kurulu�lar olarak geçmi�tir? (bursastk). Bu kavram kamu ve özel sektör d���nda 
kalan alan olarak kullan�lmaktad�r. 

Sivil toplum, Aristotales taraf�ndan “koinonia politike” (politik düzen) olarak tan�mlanmaktad�r. Sivil 
olanla, siyasal olan�n ayr�m�n�n henüz yap�lmad��� bu anlay��ta, sivil toplumun di�er toplum düzenlerinden 
fark�, hak ve haks�zl���n ayr�ld��� düzen olmas�d�r. Cicero “societas civilis” ile sivil toplum kavram�ndan 
bahsetmi�tir. Tocqueville’in, Durkheim veya Weber’in ilham kayna�� oldu�u modern sivil toplumun yeni bir 
yorumu ortaya ç�kmaktad�r. Bu yorum be� temel kurala dayanmaktad�r: 

- Sivil toplum, devlet, aile ve yerel ya�amdan ba��ms�z bir toplumsal alandad�r. 

- Bireyler, sivil toplumu olu�turan herhangi bir dernek, i�yeri veya gruba kat�lmaya zorlanamazlar. 
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- Sivil toplum, hukuk düzeninin d���nda kalamaz. 

- Sivil toplum, kollektif hedefler koyar ve vatanda�lar� temsil eder. Örgütlü sivil toplum, bireyler ve 
devlet aras�nda arac� ve itici güç olarak rol oynar. 

- Sivil toplum, “yetki devri” (subsidiarity) boyutunu getirmi�tir. Devlet giri�imi, vatanda� aç�s�ndan, 
yerel, bölgesel veya ulusal giri�imden daha etkin ve yararl�ysa, harekete geçmelidir (Gül-Ar�soy, 2007). 

Sivil toplum kavram�, XVIII. yüzy�lda Bat� Avrupa ülkelerinde toplum halinde ya�aman�n nas�l 
olabilece�ini kavramaya yönelik olarak ortaya ç�km��t�r (Sar�bay, 1998: 28). Gordon White’a göre sivil 
toplum, devlet ile devletten ayr� ve devletle ili�kide özerkli�e sahip olan ve toplumun üyeleri taraf�ndan kendi 
ç�karlar�n�, de�erlerini korumak ya da yaymak için gönüllü olarak kurulan örgütlenmeler aras�ndaki ara 
birliktelik alan�d�r (Beckman, 1999: 6-7). Diamond’a göre sivil toplum, gönüllü olarak kendi kendini olu�turan, 
kendi desteklerine sahip, devletten özerk, özel alan ile devlet aras�nda arac� konumda örgütlü sosyal bir 
yap�lanmad�r (Diamond, 1994: 5-6)(Yavuz, 2009: 63). Ayn� zamanda STK, sivil toplumun olu�mas�nda temel 
rol oynayan önemli aktörlerdendir (Y�ld�r�m, 2004: 52). Toplum içinde ya�ayan insanlar�n, ortak bak��, ortak 
ç�kar, ortak duyarl�l�k, ortak istekler vb. temelinde, gönüllü olarak bir araya gelerek devletin hukuki, idari, 
ekonomik ve kültürel organlar�n�n d���ndaki alanda meydana getirdikleri dernek, vak�f, sivil toplum 
platformlar�, ili�ki a�� ve benzerlerinden olu�an yap�lara ve etkinliklere sivil toplum kurulu�lar� denmektedir 
(U�ur, 1998: 42). STK’n�n en önemli özelliklerinden birisi, gönüllü kat�l�m ve arzu edildi�inde de gönüllü 
ayr�lma özgürlü�üdür.  

Bu kurulu�lar devletin parças� olmamakla birlikte, devlet taraf�ndan da kontrol edilmezler. STK, 
devletin gücünün yetmedi�i konularda ara�t�rma, tesis ve hizmet sa�layarak devlet i�lerindeki aç��� 
kapamaya çal���rlar. Dünyan�n her taraf�nda, hem ulusal hem de uluslararas� çal��an STK bulunmaktad�r. 
STK’n�n genellikle maa�l� çal��an ana personeli ve de daha geni� gönüllü �ebekesi bulunur. STK örgütlerinin 
çal��abilmesi ve de projelerinin ödenebilmesi için genellikle ba���lara ba�l� çal���rlar (turkey.thebeehive). 

STK, toplumun yarar�na çal��arak, bu yarar� demokrasinin geli�mesinde kullan�r. Kâr amac� 
gütmeyen ve devletten de ayr� hareket alan� bulabilen bir örgütlenme türüdür. STK’nda yer alan bireylerin 
ortak amac� ve hedeflerine bak�ld���nda, siyasal iradenin ve yönetimin kamuoyu olu�turulmak suretiyle 
etkilenmesi söz konusudur. Dolay�s�yla insanlar sistemli olarak bir araya gelerek STK’n� meydana getirirler. 
Amaçlar�, yönetimler (devlet, kamu ve özel i�letme yönetimleri) üzerinde var olan ve olabilecek yetersizlikleri 
gidermek ve onlar� yönlendirmektir (Torlak, 2001: 46). Mesleki kurulu�lar, sendikalar, hay�rsever kurulu�lar�, 
tüketici dernekleri, çevre ve insan haklar� örgütleri, gençlik ve aile örgütleri, sivil toplum kurulu�lar� olarak 
de�erlendirilebilir (Clark, 1996: 48-50). 

Özetle STK, demokratik yönetimlerin vazgeçilmez elemanlar�ndan birisidir. 

Vak�f 

Vak�f bir ki�inin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da ba�kalar�n�n yararlanmas� için mal�n� ya 
da paras�n� ba���layarak olu�turdu�u kurulu�tur. Bir vakf�n kurulabilmesi için mülk sahibinin vakfa b�rakaca�� 
bir mülk ya da gelir kayna��, bu mülkün yönetiminden sorumlu bir ki�i yani mütevelli, vak�ftan yararlanacak 
ki�iler ya da görülecek hizmet ve ayr�ca mülk sahibinin bütün bunlar� ayr�nt�lar�yla belirtti�i yaz�l� bir metin 
gereklidir.  

Hay�r amac�yla kurulan vak�flar, ilkça�lardan bu yana var olmu�tur. Eski M�s�r, Yunan ve Roma'da 
vak�f gelirleriyle okullar, kitapl�klar desteklenmi�tir. Ortaça�da Avrupa'da, kiliselerce yürütülen yetimhaneler, 
okullar ve paras�z yemek da��t�m� gibi hay�r i�lerini desteklemenin yan� s�ra özel amaçlar için de vak�flar 
kurulmu�tur. �irketlerin ya da ki�ilerin olu�turdu�u bu vak�flar�n ba�l�ca etkinli�i, hay�r amac�yla yüksek 
tutarlarda ba��� toplamakt�r (Nuveforum). Hay�rseverli�i ile tan�nan Türk toplumu geçmi�inden bugüne kadar, 
sa�l�ktan, e�itime, kültürel amaçlardan, toplumun huzuruna, bilimden, askeriyeye (gaziler, Mehmetçik vb.) ve 
çevrecili�e kadar çe�itli alanlarda say�s�z vak�flar kurmu�tur. 

 

Marka 

Marka; bir veya bir grup üretici ve /veya sat�c�n�n mal ve hizmetlerini belirlemeye, tan�tmaya ve 
rakiplerininkinden ay�r�p farkl�la�t�rmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasar�m (dizayn), i�aret 
�ekil veya bunlar�n çe�itli bile�imleridir (Tek, 1995: 247). Her marka üretici ile tüketici aras�nda yap�lm�� bir 
sözle�medir. Üretici bir �ey vaat eder ve kar��l���nda bedelini ister. E�er tüketici bu fayday� o paraya de�er 
bulursa al��veri� gerçekle�ir. E�er taraflar sözle�me gere�ini yerine getirmezse, örne�in marka söz verdi�i 
fayday� yerine getiremezse sorun ç�kar. Bir �ey vaat etmeyen bir marka olamaz, o bir üründür (Borça, 2004: 
83). 

Gerçek bir marka; mü�teri ve tüketicilerden gelen, onlar�n alg�lanan duygusal ve i�levsel getirilerine 
dayanan, ayr�cal�kl� bir konum yaratan tüm izlenimlerin içselle�tirilmi� bir özetidir. E�er bir marka gerçek ve 
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ba�ar�l� olmak istiyorsa kurum, marka gibi dü�ünmeyi ö�renmek zorundad�r. Sadece iyi ürünler ya da yeni 
hizmetlere sahip olmak yeterli de�ildir. Kurumlar marka gibi dü�ünme fikrini benimserlerse yapt�klar� her �ey 
her ürün, hizmet ve mü�teri ili�kisi, marka vaadini yerine getirip getirmediklerine karar vermek için analiz 
edilir. Bir marka, e�er çifte prensipler olan i�i do�ru yapmak (uzmanl�k) ve do�ru olan� yapmak (marka 
uzmanl���) prensiplerini benimsemezse ba�ar�ya ula�amayabilir (Knapp, 2003: 26). 

Marka isimlerinin anahtar yan�; tan�n�rl�kt�r. Ancak, bir markan�n tan�nm�� olmas�, onun ayr�cal�kl� 
olmas�n� garantilemez. Anahtar kavram, bir kurumun “söyledi�ini yap�yor” ve bir markan�n tüketicinin 
yarar�na olacak bir �ekilde ayr�cal�kl� olmas�n�n gereklili�ini gerçekten anl�yor olmas�d�r. Asl�nda pek çok 
markan�n iyi tan�nm�� olmas� tart���labilir, bunlar�n hepsi kendi endüstrilerindeki di�er marka isimleriyle 
kar��la�t�r�ld�klar�nda tüketicinin beyninde ayr�cal�kl� de�ildirler. Bir marka olabilmek için, bir ürün ya da 
hizmetin tüketicinin kafas�nda ayr�cal�kl� bir nitelikle nitelendirilmesi gerekir (Knapp, 2003: 5-6). 

Markala�ma, sadece imalatç�y� belirtmek için ürünlere sembol ya da isim verme durumu de�ildir; bir 
marka, anlam� ve imaj� olan ve birisi o ürünün markas�n� dü�ünürken ürünle ilgili ça�r���mlar yapan nitelikler 
dizisidir. Runkell ve Brymer’�n aç�klad��� gibi: Harley-Davidson, sadece bir motosiklet imalatç�s�n�n kurumsal 
ismi de�ildir. Yüzlerce ve binlerce insan için Harley-Davidson, ay�r�c� ifade ve merkezi de�erleri, zengin imaj, 
tutum ve anlam� olan bir ya�am biçimidir (Kotler, 2000: 166)(Yurdakul, 2003, 209). 

 

Marka �maj� 

Marka ile ilgili en temel kavramlardan birisi marka imaj�d�r. Var olan her ürünün ki, bunun politikac�, 
i�letme, vak�f ya da sanatç� olmas� fark etmez her birinin marka imaj� vard�r. 

David Ogilvy, 50’li y�llarda bir markay� tüketicinin ürün hakk�ndaki dü�üncesi olarak nitelendirirken 
asl�nda marka imaj�n� tan�mlam��t�r (Howard: 1989; 32)(Uztu�: 2003;39-41). Biel’e göre marka imaj�, 
tüketicilerin marka ismi ile ili�kilendirdikleri özellikler ve ça�r���mlar demeti (Biel:1993,143), Aaker’a göre, 
genel olarak anlaml� bir biçimde organize olmu� bir dizi ça�r���mlar (Aaker: 1991,110), Pelteko�lu’na göre 
de, ürünün ki�iye ça�r��t�rd��� duygu ve dü�ünceler bütünüdür (Pelteko�lu: 2001, 369). �maj, bir ki�i veya 
grubun, herhangi bir firma, ürün, marka, ki�i ya da ülke hakk�ndaki inanç, tutum ve izlenimlerinin bütünüdür 
(Barich-Kotler: 1991, 94) �nsanlar imajlar�: kar��la�t�klar� olgular�-nesneleri s�n�fland�rmak, birbirinden ay�rt 
etmek ve birbiriyle ili�kilendirmek, fikir ve görü� olu�turmak ve ifade etmek için kullan�rlar (Ger: 1999, 
59)(Ate�o�lu:2003, 74). 

�maj, bireylerin bir varl�k hakk�nda dü�ünmelerinde yard�mc� olur ve onlar�n nesnelere yönelik 
hareketlerini etkiler (Aydo�an 2004: 89)(Gültekin, 2005: 127) “Ki�ilerin belli konular, ki�iler ya da nesneler 
hakk�ndaki de�erlendirmelerinden olu�an yarg�lar, ki�ilerin alg�lama sürecindeki belirleyici ö�elerdir. �çinde 
bulunulan kültürel ortamdan, siyasi yap�ya, tarihsel geçmi�e kadar çok geni� bir çerçeve, olanak ve hizmet 
ö�esini olu�turmaktad�r ve olu�an bilgilenme düzeyi bir alg�lama sürecinden geçtikten sonra, ki�ilerin 
zihinlerinde bir ki�i, örgüt ya da marka hakk�ndaki imaj�n� olu�turmaktad�r” (Tolungüç, 1992: 11). �maj, bir ki�i 
ya da kurumun, di�er ki�i ve kurulu�lar�n zihinlerinde isteyerek ya da istemeyerek olu�turdu�u fikir, anlay�� 
ve de�erlerdir (Dinçer 1998:2)(Gültekin, 2005: 127). En basit hali ile “Marka �maj�”, bireylerin ilgili nesneyi 
görmedi�i anlarda bile ak�llar�nda kalan genel �ekli ve izlenim olarak tan�mlanabilmektedir. Marka imaj�, 
tüketicilerin dima��nda, ürün hakk�nda olu�turulan, duygusal, estetik ve psikolojik izlenimlerin toplam�d�r. 
Marka imaj�, tüketicilerin marka ismiyle ili�kilendirdikleri ça�r���mlarla tüketici zihninde biçimlenmektedir. 
Markas� için kesin tan�mlanm�� bir ki�ilik yaratma becerisine ula�m�� �irketlerin, pazarda en geni� paya sahip 
olacaklar�n� söylemek de mümkündür. 

Marka imaj�, markan�n somut bir yarar vaat etmenin ötesinde, çok daha üst düzeyde bir soyutlama 
a�amas� olarak de�erlendirilmelidir. Sunulan somut yarardan çok, bu yarar�n sa�lad��� gerçek ya da 
dü�ünsel doyumla alakal� olan imaj, tüketicinin elde etti�i psikolojik doyumun, somut ürünün ötesinde ürünün 
kimli�i olan markayla alakaland�r�lmas�d�r. Bu do�rultuda, tüketici asl�nda ürünün kendisini de�il, imaj�n� sat�n 
almaktad�r. Çünkü marka imaj� tüketicinin yaln�zca ürünün niteliklerine yönelik izlenimleriyle s�n�rl� de�ildir. 
Ürünün piyasadaki durumunu belirleyen, ürünler aras�ndaki farkl�l�klar de�il, markan�n bütünsel bir 
karakteristi�i olan ki�ili�idir. Ürün ve hizmetlerin giderek birbirlerine benzedikleri ve benzer faydalara 
odakland�klar� günün rekabet yo�un ortam�nda, markalar en de�erli varl�klar olarak kabul görmekte ve marka 
kimli�ini yarat�c� bir dille anlatma gereklili�i ayr�nt�l� stratejik çal��malar� gerekli k�lmaktad�r. 

Marka imaj stratejisi, ürünün gerçek yarar� d���nda kalan üstünlü�ü ifade eder. Ürünler aras�ndaki 
fark fiziksel olmaktan ziyade psikolojiktir ve stratejiler daha çok duygular üzerine yo�unla�m��t�r. Marka imaj� 
uzun dönemli bir çal��mad�r. Do�rudan do�ruya sat��� gerçekle�tirmek yerine marka için bir ün ve itibar alan� 
olu�turmaya çal���l�r. 

 Marka imaj�, tutundurma, ileti�im, ürün ve rakiplerin de�erlendirmelerinin birle�ti�i özetlenmi� bir 
kavram olarak görülebilir. �maj olu�umu; genel özellik, duygu ve izlenimler, ürün alg�lanmas�, inançlar ve 
tutumlar, marka ki�ili�i, özellikler ve duygular aras�ndaki ba�lant�lar �eklinde özetlenebilir (Rajeev-Donald-
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Dipinder: 1993; 84)(Uztu�:2003;39-41). Önemli olan tüketicilerin zihinlerinde markan�n ça�r���m yapabilme 
yetene�ine sahip olmas�d�r. Arzu edilen de, bu ça�r���m�n olumlu alg�lamalara sahip olarak sat�n alma 
i�levine dönü�ümü sa�layabilme yetene�ine sahip olmas�d�r. Marka imaj� ile olu�turulmak istenilen, ürünün 
var olan somut özellikleri ile ba�lant� kurdurabilme becerisi de�il, marka ba�l�l��� kavram�nda oldu�u gibi 
markan�n somut özelliklerinden çok duygusal getiriler ile ba�lant� kurarak bir imaj yaratabilmesidir. 

Marka imaj� yakla��m�nda vurgu, markaya bir ki�ilik kazand�rmak olmal�d�r. Bu ki�ilik, ürünün fiziksel 
özelliklerini de�il, duygusal yan�n� vurgulamal�d�r. Bir ürün ya da marka hat�rland���nda onunla ilgili olarak 
tüketicinin zihninde olu�an ilk dü�ünceler o markan�n imaj�d�r ve e�er, markan�n imaj� olumlu ise tüketici 
do�al olarak o ürünü sevecek ve potansiyel mü�teri konumuna ula�m�� olacakt�r. 

 

Marka �maj �konlar� 

Markan�n tan�n�rl���, markaya duyulan güven ve markan�n görsel sunumu marka imaj� konusunda 
önemli konulardand�r. Görsel sunum, markan�n sahip oldu�u farkl�l�klar�; Logo, sembol, slogan vb. tüketicinin 
zihninde saklanmas�n� ve hat�rlanmas�n� sa�lay�c� etkide olmal�d�r. Burada önemli olan, markaya ait bir 
çerçevenin tüketicinin zihninde yer etmesini sa�lamak olmal�d�r. Marka imaj�, bireylerin geçmi� deneyim ve 
izlenimleri sonucunda meydana gelmektedir. Marka imaj� 5 duyuya yönelik olmal�d�r. Bunlar: 

Ses �konlar�: Müzik, anlat�lmak istenen duygular� ifade etmek için kullan�lan mükemmel bir araçt�r. 
Reklamc�lar, ürünle ili�kili olabilecek müzikleri seçmede oldukça ba�ar�l�d�rlar. Yard�m sa�lama amaçl� 
müzikler ac�, elem dolu, mutsuzlu�u ve çaresizli�i bula�t�r�c� etkisi olan müziklerdir. Müzik, hissedilmesi 
istenen duygular�n aktar�lmas�n�n en h�zl� yollar�ndan biridir. Beyin görsel ikonlar� i�lemekle me�gulken, arka 
fonda müzik bilinçalt�nda pek çok duyguyu olu�turulabilir. 

Görsel �konlar: Ürünü veya hizmeti temsil eden en basitle�tirilmi� sembollerdir. �nsanlara kendilerine 
kimin hitap etti�ini hat�rlatan sembollerdir. �nsan beyni, dünyay� resimler �eklinde alg�lar. En s�k kullan�lan 
haf�za görsel haf�zad�r. Görsel haf�za tetikleyici olarak di�er duyular� harekete geçirebilir. Logo, ürün veya 
ambalaj, ürün renkleri, yaz� karakteri, tasar�m görsel ikonlar olarak say�labilir. 

Dokunsal �konlar: Temas, ürünün fark�na var�lmas� için çok yararl� bir unsurdur. Ürünün sert, 
yumu�ak ya da pürüzlü bir yüzeyinin olmas� vb. tüketicinin belle�inde kal�c� bir özellik olarak yer eder. 

Koku �konlar�: Kokular ak�lda kal�c� olmas� bak�m�ndan emsalsizdirler. Kokular, geçmi� y�llar� ve 
hat�ralar� canland�rarak hat�rlamay� kolayla�t�r�rlar. 

Lezzet �konlar�: Tat ikonu ba�l�l�k yaratan bir ikondur. Ya bir tatla ürün özde�le�tirilmeli ya da ürün 
direk olarak bunu kendisi yapabilme becerisine sahip olmal�d�r. Coca-cola gibi Pepsi gibi. 

Marka imaj çal��malar� ile mümkün oldu�unca fazla say�da duyuya hitap edilmelidir. Beyin ile ilgili 
yap�lan ara�t�rmalar göstermektedir ki deneyime kat�lan duyu say�s� artt�kça hat�rlanabilirlik artmaktad�r. 

 

Marka �maj�n�n Önemi 

Tüketiciler taraf�ndan olumlu olarak alg�lanan bir imaja sahip ürünler, kullan�m anlam�nda marka 
ba��ml�s� haline dönü�mü� mü�terilere sahip olacaklard�r. Marka ba��ml�l��� ya da fanatikli�i olarak ta 
adland�r�labilecek bu durum, her ne ko�ul alt�nda olunursa olunsun, (marka ile olumsuz bir deneyim 
ya�and���nda bile) gene de markam� b�rakmam, her ko�ulda bunu al�r�m dedirtecek ba��ml� tüketiciler 
olu�turacakt�r. Baz� kaynaklarda marka ba��ml�l��� tekrarlanan sat�n al�mlar olarak adland�r�lsa da bu eksik 
bir tan�md�r, çünkü tekrarlanan sat�n al�m 2 �ekilde ortaya ç�kmaktad�r. Fiyat�n uygunlu�u ve marka 
ba��ml�l���. Arzu edilen özellikler markaya eklenerek yarat�lacak marka imaj� ile olu�turulacak marka 
ba��ml�l���, fiyata ya da di�er özelliklere bak�lmaks�z�n talep edilecek özellik sergilemektedir. Marka 
ba��ml�l��� olu�turmu� bir i�letme, yüksek kar, düzenli sat��lar ve yar�n endi�esi ta��mayan bir i�letme olarak 
kendini gösterecektir.  

Firma pazara yeni bir ürün sunaca��nda marka imaj�, ürün ile marka ismi aras�nda uygunluk 
sa�layarak pazar�n geni�lemesine temel olu�turur. Örne�in; Nike bir spor ayakkab�s� markas� iken, zaman 
içinde giysi ve spor malzemeleri kategorilerine ba�ar�yla geni�lemi�tir (Ate�o�lu:2003, 75).  

��letmenin bir markas� var ve onu satmak istiyorsa, sat�labilme de�erine marka ederi denilmektedir. 
Bu eder kimi yazarlara göre, marka imaj�ndan, kimine göre, marka ba��ml�l���ndan ve kalitesinden 
olu�maktad�r. Görülmektedir ki; tüm görü�ler marka imaj� ve ili�kili terimlerden olu�maktad�r. Bu da marka 
imaj�n�n önemini vurgulamaktad�r. 
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Marka �maj�n�n Olu�turulmas� 

Marka imaj� a�a��daki ileti�im süreçleri sonucunda meydana gelmektedir 

Marka �maj�n�n Olu�um Süreci 

Marka imaj�n�n olu�mas�n�, firman�n kontrolünde olan ve olmayan faktörler etkilemektedir. �leti�ime 
yönelik faaliyetler firma kontrolünde iken, a��zdan a�za ileti�im olarak ta tan�mlanan, tüketicilerin birbirlerine 
marka hakk�nda anlatt�klar� söylentiler, tüketicinin kendi gözlem, bilgi, yarg� ve tecrübesi kontrol edilemeyen 
faktörlerdir (O’shaughnessy, 1995: 326). �nsanlar birbirlerine markalar hakk�nda bir �eyler anlat�rlar. Bu 
söylentiler olumlu veya olumsuz �ekilde marka imaj�n� etkilemektedir. Tüketicilerin marka hakk�ndaki 
gözlemleri, bilgileri ve yarg�lar� marka hakk�ndaki imaj� etkilemektedir (Tolungüç, 2000: 23)(Ate�o�lu, 2003: 
84). Bir imaj olu�turma çal��mas�, mevcut durumun saptanmas� ve kimin, neyi, niçin dü�ündü�ünün 
belirlenmesiyle ba�lay�p amaca varmak için hangi araçtan ne tür mesaj ula�t�rmada yararlan�laca��na karar 
verilmesiyle devam eden ve kimi zaman, mevcut durumda da de�i�ikli�e yol açabilen faaliyetleri içermektedir 
(Pelteko�lu 2001: 370). Sözü edilen tüm bu imaj çal��malar�n�n uygulanmas� ile güçlü bir marka olmaya 
yönelik büyük ad�mlar at�lm�� olacakt�r (Gültekin, 2005: 132). 

Kurumsal imaj, imaj çal��malar�n�n ba�lang�c�n� ve sonucunu olu�turmaktad�r. Kurumsal imaj 
yaratmak için dört unsurun gerçekle�mesi gerekmektedir. Bunlar; “alt yap� kurmak, d�� imaj olu�turmak, iç 
imaj olu�turmak ve soyut imaj olu�turmakt�r.” (Güzelcik 1999: 173)(Gültekin, 2005: 132) Uygun alt yap� 
haz�rlanmadan gerçekle�tirilecek imaj ve marka çal��malar�n�n sonuçlar� k�sa vadeli olacakt�r. Uygun alt yap� 
haz�rland�ktan sonra, ürünün, d�� imaj� için yap�lmas� gereken haz�rl�klar ba�lamal�d�r. Bu a�amada, 
tüketicinin zihnindeki alg�lamalar�n de�i�tirilmesi ya da olumlu yönde peki�tirilmesi söz konusu olmaktad�r. 
Haz�rlanan imaj program� çerçevesinde, d�� imaj yaratmak için en uygun ileti�im yöntem ve tekniklerine karar 
verilmesi ve al�nan kararlar�n etkin kanallarla hedef kitlelere aktar�lmas� gerekmektedir. �yi bir d�� imaj 
yaratman�n yolu, etkili bir iç imaj yaratmaktan, bir ba�ka deyi�le yeniliklerin tabana yay�lmas�ndan 
geçmektedir (Gültekin, 2005: 132). Güçlü bir d�� imaj yaratman�n yolu öncelikle vak�f çal��anlar�n�n bu 
kimli�e inanmas� ile gerçekle�ecektir. 

�maj olu�turulurken, mevcut durum saptamas�, kimin neyi niçin dü�ündü�ünün belirlendikten sonra, 
hedefe ula�mak için yararlan�lacak karar�n verilmesiyle devam eden ve kimi zaman mevcut durumda da 
de�i�ikli�e yol açabilen faaliyetleri içermektedir (Pelteko�lu, 2001:370)(Gültekin, 2005: 132). 

 

Marka �maj Elemanlar� 

Marka imaj� tan�m�nda da belirtildi�i gibi, tüketicilerin zihinlerinde olu�ur. Aynen marka yaratma 
sürecinde oldu�u gibi imaj da in�a edilir ve yönetilir. Marka imaj�n� olu�turan ve Vak�f imaj�n� etkileyebilecek 
olan özellikler: 

Ürün 

Ürünün çekirdek veya öz k�sm�, o ürünün tüketicilere sundu�u temel fayday� içerir. Ürünün fiziksel 
boyutu ambalaj, marka ismi, tasar�m, etiket, renk gibi unsurlardan olu�maktad�r. Ürünün desteklenmi� boyutu 
ise teslim, montaj, garanti ve servis gibi unsurlardan meydana gelmektedir (Kocaba�, 2000: 27).  Ürünün üç 
boyutunun her bir unsuru tüketicilerle ileti�im kurabilir. Bundan dolay� ürüne ait unsurlar�n markan�n konumu 
ve imaj�na uygun olmas� gerekmektedir. 

Reklam 

Reklam marka imaj�n�n olu�umunda ba�rol oynayan pazarlama ileti�im eleman�d�r. Reklam�n tan�t�m 
i�levi olmakla birlikte, özellikle markan�n olgunluk döneminde sahip oldu�u olumlu imaj� korumak için 
ba�vurulan tek ileti�im eleman�, reklamd�r. Bundan dolay� reklam�n marka imaj�n�n olu�umunda oynad��� rolü 
daha iyi anlayabilmek için ayr�nt�l� bir �ekilde incelenmesi gerekir. 

Reklam�n ileti�im amaçlar�n�n en önemlisi, marka imaj� geli�tirmektir (�slamo�lu, 1992: 500). Marka 
imaj� geli�tirmede reklam birincil öneme sahiptir. Bilindi�i gibi markan�n fiziksel ve psikolojik boyutu vard�r. 
Fiziksel boyutu ürünün biçimi, rengi, tasar�m� ve ambalaj� gibi faktörlerden meydana gelmektedir. Psikolojik 
boyutu ise inançlar, duygular, de�erler ve ki�ilik gibi faktörleri kapsamaktad�r. Marka ki�ili�i; arkada�, 
sevecen, so�uk, çekici, itici gibi insan karakterlerinin markaya atfedilmesidir. Marka imaj� olu�turmada marka 
ki�ili�i çok önemlidir (Wells, 1998: 262). Marka imaj� geli�tirmek için markan�n psikolojik boyutunun mevcut 
ve potansiyel mü�terilere, uygun; medya, zaman, yer ve s�kl�kta ula�t�r�lmas� gerekmektedir. Reklam, 
pazarlama ileti�imi araçlar� aras�nda en geni� co�rafyaya, en dü�ük maliyetle ula�ma imkân� vermektedir. 
�kna etme ve özellikle de hat�rlatma i�levi olumlu bir marka imaj� geli�tirmede anahtar rol oynamaktad�r. 
Bundan dolay�, her reklam marka imaj�na bir katk� olarak dü�ünülmelidir (Ogilvy, 1989: 125). 
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Ki�isel Sat�� 

Ki�isel sat�� çal��malar�, firma içi ve d��� olmak üzere iki �ekilde yürütülmektedir. Her iki �ekilde de 
yüz yüze insan ili�kileri öne ç�kmaktad�r. Bundan dolay� sat�� eleman�n�n davran��lar�, üslubu, nezaketi, ürün 
hakk�ndaki bilgisi gibi faktörler marka imaj�n�n olu�mas�nda oldukça etkili olmaktad�r (Ate�o�lu, 2003: 90). 

Sat�� Tutundurma 
Sat�� tutundurma, ki�isel sat��, reklam ve halkla ili�kiler d���nda kalan pazarlama ileti�im 

faaliyetleridir (Procter, 1996: 428). Sat�� tutundurma faaliyetlerinin amaçlar�ndan birisi de, marka imaj�n� 
güçlendirmektir (Cunningham, 1981: 310). Tüketicilere yönelik sat�� tutundurma faaliyetleri sonucu, 
tüketicilerde firma ve markaya kar�� olumlu imaj olu�ur. Sat�� tutundurma kampanyas�n�n ba�ar�l� olabilmesi 
için reklamla da desteklenmesi gerekmektedir. Bunun anlam�, sat�� tutundurma reklamlar� sayesinde uzun 
süre reklam mesajlar�n�n tekrar� mümkün olacak ve böylelikle marka imaj� desteklenecektir. 

Halkla �li�kiler 

Markan�n do�umundan sonra potansiyel tüketicilere ve arac�lara tan�t�lmas� gerekmektedir. Markan�n 
tan�t�lmas�nda; tan�t�m (bas�n bildirileri, bas�n toplant�s�, makaleler, vb.), olaylar (ürün olaylar�, kurum olaylar�, 
vb), lobicilik gibi pazarlama amaçl� halkla ili�kiler yöntemlerinden yararlan�lmaktad�r. Halkla ili�kilerin önemli 
amaçlar�ndan birisi de marka ve firma hakk�nda olumlu bir imaj olu�turmakt�r (Budak, 2000: 10). 

Sponsorluk 

Firmalar, firma ve marka imaj�n� desteklemek, hedef kitlede iyi niyet ve anlay�� olu�turmak gibi 
nedenlerle di�er ileti�im yöntemlerine ek olarak sponsorluk üstlenmektedirler. Sponsorluk, kurumsal 
amaçlara ula�mak için, spor, sanat / kültür veya sosyal alanlarda, ki�i ve örgütlerin para, araç/gereç ya da 
hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu faaliyetlerin planlanmas�, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolü olarak 
tan�mlanabilir (Pelteko�lu, 2001: 290) Sponsorluk faaliyetleri ile defalarca tekrarlanan firma veya marka 
isminin ve logonun fark�na var�lmas�na, tan�nmas�na ve yerle�mesine katk�da bulunmaktad�r. Sponsorluk, 
son y�llarda firma ve marka imaj� olu�turmada en etkin ileti�im araçlar�ndan biri olmu�tur. Bunun nedenlerinin 
ba��nda ileti�im teknolojisindeki geli�melerin oldu�u söylenebilir. Ayr�ca, firmalar imaj olu�turmak için k�sa 
dönemde reklam, uzun denemde ise halkla ili�kiler faaliyetlerine yer vermektedirler. Buna kar��l�k sponsorluk 
firman�n hem k�sa ve hem de uzun dönemli amaçlar�na hizmet etmektedir (Paksoy, 2002: 32) 

Fiyat 
Fiyat�n, marka ileti�imi aç�s�ndan i�levi kalite alg�lamas�yla ili�kilidir. Fiyat, ürünün kalitesi hakk�nda 

bilgi verebilir ve marka imaj� olu�turmada önemli bir unsur olmaktad�r. Fiyat�n ekonomik boyutunun yan� s�ra 
sembolik anlam�n�n oldu�u ve belirli bir kalite ve de�erini temsil etti�i söylenebilir (Odaba��, 1995: 157) 
(Ate�o�lu, 2003). 

 

Vak�flar Ve Marka �maj� 

STK, Vak�flar ba�lam�nda incelendi�inde birkaç vak�f hariç, vak�flar�n markala�ma konusunda pek 
fazla ba�ar�l� olamad�klar� görülmektedir. LÖSEV, TEV, Türk Kalp Vakf�, TEGV vb. say�lar� ülke için zaten 
s�n�rl� olan bu vak�flar�n, bir de markala�amamaktan ötürü kan kaybetti�i dü�ünülürse bu konu üzerine 
çal���lmas� gereklili�i ortaya ç�kacakt�r. Öncelikle marka imaj�n�n her ne olursa olsun olumsuz bir s�fatla yan 
yana gelmemesine çal���lmal�d�r. Onca emek ve çaba ile olu�turulan imaj, yolsuzluk, usulsüzlük, hizmetleri 
do�ru ve zaman�nda yerine getirememe gibi herhangi bir olumsuzluk ile ayn� cümle içinde telaffuz 
edildi�inde bütün marka bundan çok olumsuz olarak etkilenecektir. 

Markan�n en temel özelli�i onu rakiplerinden ay�ran farkl�l���d�r. Ancak Vak�flara göz gezdirildi�inde 
ayn� konu ile alakal� oldu�u görülen birden çok vak�f bulunmaktad�r. E�itim gibi, sa�l�k gibi, askerlik ve 
�ehitlikle ilgili gibi vb. Peki emsallerine göre farklar� nelerdir? Neden insanlar ya da kurumlar bunlara, 
di�erlerini bir kenara b�rakarak yard�m etsinler? Farkl�l�k temelli ve olumlu izlenimler b�rakan ürün (olumlu 
imaj olu�turarak beyinlerde yer etmi� ürün), hangisi olursa olsun kabul görecektir. Ayn� �ekilde silik, bir 
farkl�l�k gösterememi� ve kötü yönetim örne�i gösterilerek olumsuz bir imaja sahip olmu� ürün ya da vak�f,  
kaynaklar�n� kaybetme tehlikesi ile kar�� kar��ya kalacakt�r. 

 

Vak�flarda Marka �maj�n�n Önemi 

Vak�f olarak olumlu bir imaja sahip olundu�unda, Vakfa destek verecek olan ki�i ya da kurulu�lar 
daha yüksek mebla�larda yard�mda bulunmay� göze alacaklard�r. 

Bir i�letmenin ürününü pazarlayabilmesinin yolu marka kavram�n�n var olmas�ndan önce, rakiplerine 
göre olan fiyat avantaj� iken, günün ko�ullar�nda buna marka özelli�i eklenmi� bulunmaktad�r. Bir sivil toplum 
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kurulu�u olan vak�flar ba�lam�nda bu ne demektir? Vak�flar�n satt��� bir ürün mü vard�r ki o 
markala�t�r�lacakt�r? Markan�n tan�m�nda da var olan her nesnenin markala�abilmesi özelli�ine göre, evet 
vak�flar�n da her biri bir üründür ve markala�t�r�larak pazarlanabilirler. Arz ve talep noktas�nda herhangi bir 
üründen farklar� yoktur. Talep edilen �eyin mutlaka ki para ile sat�n al�n�yor olmas� gerekmez. Kendilerinden 
sa�l�k, e�itim, dayan��ma, do�ay� koruma vb. özelliklerde yard�m talep edenler ve bunu kar��lamak içinde 
gönüllü olarak nakit ak��� sa�lamak isteyenler oldukça, elde markala�t�r�lacak bir ürün de, al�c�s� da var 
demektir. Ancak bu ürünün öyle bir marka imaj� olmal�d�r ki, belleklerde olu�acak bu imaj herhangi bir 
olumsuzluk durumunda bile yerini marka ba��ml�l��� özelli�i ile sa�lam tutabilsin. 

E�er ki, i�imi iyi yap�yorum, markala�maya ya da imaj yaratmaya ihtiyac�m da, vaktimde yok anlay��� 
ile davran�l�rsa Vakf�n ömrü uzun olmaz. Markala�mak için de, imaj olu�turmak içinde gerekli zaman, bilgi ve 
enerjinin ayr�lmas� gerekmektedir. Özelliklede hay�r amaçl� bu vak�flardan yard�m bekleyen ve gönül 
verenlerin çaba ve ümitlerini bo�a ç�karmamak ad�na bunun gerçekle�tirilmesi gereklidir. 

 Vak�flar� desteklemek isteyenler mevcut mü�teriler olarak dü�ünülürse, günün ko�ullar�nda bu 
tüketicilerin kalite ve güven vaat eden markalar� tercih edecekleri a�ikard�r. O zaman onlara markala�ma 
becerisini göstererek güçlü marka konumuna ula�m�� ve olumlu marka imaj� edinerek marka ederini de 
artt�rm�� bir marka sunmak gereklidir. Markala�mak için; marka kimli�i elemanlar� ve marka ki�ili�i 
olu�turulduktan sonra günümüz Türkiye’sinde yeni yeni anla��lan bir kavram olan marka imaj�n�n 
olu�turulmas�n�n da sa�lanmas� kesinlikle gereklidir. 

Vakf�n hizmetleri mükemmel de olsa, marka imaj�n�n olu�umu, e�er kendi kurumu taraf�ndan 
gerçekle�tirilmemi�se, ba�kas� bu bo�lu�u dolduracakt�r ve e�er ba�kas� bu bo�lu�u doldurursa, olumsuz bir 
imaj olu�mas�na neden olacakt�r. 

Onlarca vakf�n sadece çok az� bilinmektedir. Baz� iyi bilinenleri ise, marka imaj yönetimi iyi olmad��� 
için günümüzde büyük sorunlar ya�amaktad�r (idarecilerinin yolsuzluklar� ile ilgili iddialarla marka imaj� 
zay�flam��t�r). Güçlü bir markay� olu�turmak hiçte kolay bir süreç de�ildir. Bu markay� olu�tururken, 
gerçekle�ebilecek olumsuzluklara kar�� markan�n ayakta dimdik durabilmesini sa�lamak gereklidir; imaj i�te 
tam da bu noktada devreye girmektedir. 

 

Vak�flarda Marka �maj�n�n Olu�turulmas� 

Herhangi bir ürün markas� imaj� için ne yap�l�yorsa, Vak�f markas� olu�turulurken de yap�lacak olan 
odur. Marka imaj� olu�turmada etkili olan unsurlar a�a��daki ba�l�klar alt�nda toplanabilir. 

- Yeni bir ürün geli�tirilmeli ve ürünün devaml� olarak kendini yenilemesi sa�lanmal�d�r (Var olan 
di�er vak�flar ile ayn� temay� içeren yeni bir vak�f kurulmas� yerine, tamamen farkl� bir temele oturmu�, yeni 
bir vak�f kurulmal� ya da verilen hizmetlerin �ekli di�erlerinde olmayan bir özellik ile yer de�i�tirmelidir. 

- Hedef pazarlar�n istek ve ihtiyaçlar�na göre ürün ve hizmet geli�tirilmeli, sat�� sonras� hizmetlere 
a��rl�k verilmeli, uygun fiyatland�rma, da��t�m ve tutundurma stratejileri izlenmelidir. (Vak�flar, var olma 
sebepleri olan tüketicilerinin temel ihtiyaçlar�na odaklanmal�, ula��labilir olmal� ve ay�r�m gözetmeksizin arzu 
den herkese destek vermelidirler). 

- Tüketicilerde marka ba�l�l��� olu�turulmal�d�r. Bu sayede uzun dönemde markan�n gelece�i ile ilgili 
bir endi�e ta��nmadan pazarda kal�c� olunabilir. Öyle iyi hizmet ve psikolojik bir yakla��m olu�turulmal�d�r ki 
marka ba��ml�l��� olu�turularak yeni taleplerin ve desteklerin vak�f için devaml� olmas� sa�lanmal�d�r. 

- Marka kimli�i elamanlar�n�n seçimi çok ba�ar�l� olmal�d�r. Burada önemli olan; seçilen isim, sembol, 
slogan (marka ikonlar� ile desteklenmelidir) gibi kimlik elamanlar�n marka ki�ili�i ile de uyumlu olmas�n�n 
gereklili�idir. Bu kimlik elemanlar�: 

Marka Ki�ili�i: �lgili ürüne, sanki o bir insanm��ças�na ki�ilik özellikleri kazand�r�lmaya çal���l�r. 
Örne�in; Coca-Cola ailenin içece�i iken, Pepsi gençli�e hitap etmektedir. Oysa ki, ikisi de ayn� 
özellikteki içeceklerdir ve tek farklar� marka ki�ilikleridir. Vak�flarda bu ba�lamda kendilerini 
tan�mlayabilecek insans� özellikler bularak toplum taraf�ndan daha çok kabul ve destek görmeyi 
amaçlamal�d�rlar. 

Marka �smi: Net ve ak�lda kal�c� olmal�d�r. LÖSEV ve TEV bu konuda ba�ar�l� örnekler olarak 
gösterilebilir. 

Logo: Marka bilinilirli�i sa�lamada, Logo çok büyük öneme sahiptir. Tüm dünyada reklamlarda ismi 
yazmadan logosu ile tan�nan NIKE firmas�, bir marka için logonun ne kadar önemli oldu�una i�aret 
etmektedir. Lösev’in Logosu bu anlamda örnek olabilecek özelliktedir. 
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Slogan: �yi bir slogan, tüketicinin zihninde olumlu ça�r���mlar yapabilmelidir (Çoro�lu, 2002: 114). 
Arçelik’in “Arçelik Demek Yenilik Demek”, Vestel’in  “Teknolojinin Türkçesi” sloganlar� gibi. Vak�flarda 
ak�llarda kal�c� olmak ad�na basit ve jenerik sloganlar� tercih etmelidirler. 

Sembol: Semboller bazen markay� tek ba�lar�na ta��r özellikte olabilirler, Marlboro’nun kovboyu, 
Yap� Kredi Bankas�’n�n mor VADAAA’s�, Bonuslar�n kocaman peruklar� vb. bütün bir marka sadece 
bu özellikleri ile bile tan�nabiliyor ise bu konuda vak�flar�nda yapabilecekleri önemli çal��malar 
olmal�d�r. 

Renkler: Renklerde bir marka ile özde�le�tirilen özelliklerin ba��nda gelirler. Yap� Kredinin 
Bankas�n�n moru, Garantinin aç�k ye�ili, Akbank’�n sar�s�, ,Nestle’nin k�rm�z�s� vb. peki, Nesin Vakf� 
Türkiye Zeka Vakf� ya da bir di�er vak�f  denilince akla hangi renk  gelmektedir ya da?   

 

- Vak�f kurulduktan sonra, arayan�n istedi�i anda bulabilece�i bir ileti�im a��na sahip olunmal�d�r. 
E�er ileti�im problemi ya�an�r ve arayan�n ula�amad��� bir görüntü sergilenirse bu kurumun güvenilirli�ini, 
dolay�s� ile de imaj�n� çok kötü etkileyecektir. 

- Kamuoyunun gözünde Vakf�n imaj� ile onun kurucular� ya da yönetenleri aras�nda do�ru orant� 
kurulmaktad�r. E�er vakf�n idareci ya da kurucular� hakk�nda olumsuz bir özellik ya da söylenti varsa bu 
vakfa direk olarak olumsuz marka imaj� olarak yans�yacakt�r. Buna izin verilmemelidir. 

- Marka olma a�amas�nda tan�t�m, halkla ili�kiler çok önemlidir. Ba�ar�l� markalar medyada çok fazla 
yer almaya çal��anlard�r. Gerçekle�tirdikleri hay�r ve destekleri, sponsorluklar� kamuoyu ile payla�mal�d�rlar. 

- Marka Konumland�rma, rakip marka imajlar�n� da dikkate alarak; tüketicilerle ili�kilendirilecek güçlü 
bir yarar�, hedefledi�i pazar bölümüne geçerli k�lacak �ekilde markay� farkl�la�t�rma amac�ndad�r. (Uztu�, 
2003: 144). Konumland�rma stratejisinde temel yakla��m, ortaya yeni ve de�i�ik bir �eyler ç�karmak de�ildir, 
belleklerde var olanlar� ustal�kla yönlendirmek ve yine var olan birtak�m bilgileri yeniden düzenlemektir. 
Alo’nun beyazlatmas�, Calgonite’in kireçleri önlenmesi gibi. Vak�flar�nda bu kadar basit ve vak�fla 
özde�le�ecek konumland�rmalara ihtiyac� vard�r. 

- Güçlü (Ba�ar�l�) markalar, markalar�n�n ve marka imajlar�n�n güçlü ve ba�ar�l� olabilmesi için 
profesyonel destek almakta ve marka yönetimlerini bu uzman ellere b�rakmaktad�rlar. Vak�flarda kurulma 
amaçlar�nda var olan toplumsal sorumluluk ilkesinin de bir gere�i olarak kal�c� olmak istiyorlar ise 
profesyonel destek almaktan çekinmemelidirler. 

Vak�flarda Marka �maj�n�n Olu�turulmas�n�n Yararlar� 

Vak�flar aç�s�ndan olumlu marka imaj�n�n olu�turulmas�n�n yararlar�: 

  - Vakfa destekte bulunacak (nakit destekçileri) ve gönüllü çal��acaklara destek olma arzusu verir. 

- Düzenli bir kaynak giri�i sa�lar. 

- Güven temelli bir imaj olu�aca��ndan hem kendi kurulu�unun istikrar�n� sa�lar, hem de bu konuda 
di�er vak�f ya da kurulu�lar ile aras�ndaki mesafeyi açm�� olur.    

- Marka ederi artar. 

- Vakf�n çal��malar�n� geli�tirmesi ve kapasitesini büyütmesi imkân�n� sa�lar. 

- Var olan destekçisini korumakla kalmay�p yenilerinin de olu�mas�n� sa�lar. 

 

Sonuç 

Vak�flar�n ve hatta tüm STK’n�n markala�ma çal��malar�na profesyonel anlamda önem vermesi 
gerekir. Bu konu maalesef Türkiye’de son y�llarda önem kazanmaya ba�lad��� için, kurumlar�n bu konuda 
gerekli çal��malar� yapmam�� olmalar� do�ald�r. Ancak devaml� bir rekabet ortam�n�n bulundu�u günün 
�artlar�na, hele ki maddi bir getirinin olmad��� STK ve ba�lam�nda vak�flar�n markala�arak kendilerini kabul 
ettirip sevdirmelerinin de gerekti�i çok aç�kt�r. 

Markan�n var olan özelliklerinden birisi ele al�narak konumland�rma yap�lmal�d�r. Pek çok önemli 
özelli�i bulunan vakf�n, hem en can al�c� hem de di�erlerinin sahiplenmedi�i bir özelli�i kendine temel alarak 
konumland�rma yapmas�n�n gereklili�i vard�r. Konumland�rma çok basit olmakla beraber her nedense 
kurumlar sahip olduklar� bütün özellikleri ya da sahip olmay� arzulad�klar� özellikleri konumland�rma için 
kullanmaktad�rlar ki bu kurum için çok yanl�� bir tercih olmaktad�r. 

 Marka imaj�n� zedeleyebilecek konu her ne olursa olsun bu kurum ile özde�le�tirilmeden önce, 
kurumla ili�kisi ortadan kald�r�lmal� olumlu imaja zarar vermesi engellenmelidir. 
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  Marka imaj�n� destekleyecek marka kimli�i elemanlar� (isim, sembol, logo, slogan, reklam müzi�i, 
renk vb), farkl�l�k temelli ve her kesim taraf�ndan kabul görüp sevilecek bir marka ki�ili�i üzerine in�a 
edilmelidir. 

Marka imaj�, halkla ili�kiler çal��malar� ile desteklenmeli, medya bunun için en büyük yard�mc� olarak 
kullan�lmal�d�r. Vakf� tan�tan, tan�t�m filmleri, kitap, bro�ür, CD ve vakf� destekleyen ve toplum taraf�ndan 
sayg� ve güven beslenilen ki�ilerin olumlu görü�leri devaml� olarak medya arac�l��� ile kamuoyu ile 
payla��lmal�d�r. 

�effaf olunmal�, hiçbir kaçamak ya da gizli bir duruma yer b�rak�lmamal�d�r, yoksa imaj kal�c� olacak 
gerçek bir zemin bulamaz. 

Halk bilgilendirilerek, olumlu bir imaj olu�turulmas� sa�lanmal�d�r. Hukuki anlamda bir yolsuzluk ya da 
usulsüzlük durumuna önce kurumun kar�� ç�kaca�� ve sahip olunan kurallarla böyle bir olumsuzluk 
ihtimalinin de çok dü�ük oldu�u öncelikle belirtilmelidir. 

Vakf�n gerçekle�tirdi�i etkinlikler düzenli biçimde kamuoyu ile payla��lmal�, bu faaliyetlerin ne kadar 
modern ve ne kadar amaca yönelik oldu�u hem mevcut, hem de potansiyel destekçilere gösterilmelidir. 

Kamu kurum ve kurulu�lar� ile özel sektörle ve mevcut yönetimler ile her dönem uyumlu çal��malar 
yap�lmal� ve bu kamuoyu ile düzenli olarak payla��lmal�d�r. Kimse bir vakf�n hakl� bile olsa agresif, kavgac� bir 
tutum sergilemesini istemez. Kriz yönetimi konusunda uzmanla�m�� ve kurumun devaml�l��� ilkesini 
benimsemi� yönetimler olumlu bir imaj için bu konuya özenle dikkat etmelidirler. 
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Özet 
Küresel iklim de�i�ikli�i, enerji kaynaklar�n�n etkin olmayan kullan�m�, küresel yoksulluk, çevre kirlili�i, 
yer alt� ve yerüstü kaynaklar�n�n bilinçsizce tahrip edilmesi gibi tüm dünya ülkelerini tehdit eden 
sorunlar, ya�am� sürdürülebilir olmaktan uzakla�t�rmaktad�r. Sürdürülebilir ya�am imkan� sa�lamak için 
dünyadaki tüm ülkelerde devlet, özel sektör ve sivil toplum kurulu�lar�n�n katk�lar�yla birtak�m acil 
önlemlerin al�nmas� gerekmektedir. Sözkonusu sorunlar�n çözümü ise dünyada önem kazanan 
kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerinin say�s� ve nitelikleri ile mümkün görünür bir kimli�e 
bürünmektedir. Kurumsal sosyal giri�im faaliyetleri ile birlikte yoksulluk, sa�l�k, insan haklar� vb. 
konularda olas� bir sorundan yola ç�k�larak uzun dönemli projeler geli�tirilebilmekte ve böylelikle 
toplumsal fayda yaratabilme dü�üncesi ön plana ç�kmaktad�r.  
Çal��mada kurumsal sosyal giri�im faaliyetleri; sosyal amaç te�vikleri, sosyal amaç ba�lant�l� 
pazarlama, sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�, toplum gönüllülü�ü çal��malar�, kurumsal 
sosyal pazarlama ve kurumsal hay�rseverlik boyutlar� olmak üzere alt� kategoride ifade edilmi�tir. 
Çal��man�n amac�; GSM sektöründe faaliyette bulunan Avea, Turkcell ve Vodafone i�letmelerinden 
hangisinin sektörde daha fazla kurumsal sosyal giri�im faaliyetinde bulundu�unu belirleyebilmek ve 
sözkonusu i�letmelerin kurumsal sosyal giri�im faaliyet alanlar�n� tespit edebilmektir.  
Anahtar kelimeler: Kurumsal hay�rseverlik, kurumsal sosyal giri�im, gönüllü sorumluluk 
 
 

THE CORPORATE SOCIAL ENTERPRISE PROJECTS OF THE OPERATIONS WHICH CARRY OUT AN 
ACTIVITY IN GSM (Global System For Mobile Communications) SECTOR; AVEA, TURKCELL, 

VODAFONE SAMPLE 
 
Abstract 
The problems threatening all the world countries such as global climate change, the nonoperative use 
of energy sources, global poverty, environmental pollution, the unconscious destruction of underground 
and aboveground sources prevent life from being sustainable. Some various urgent measures should 
be taken with the contributions of states, private sectors and non-governmental organizations in the 
whole countries in the world so that a sustainable life possibility is to be provided. As for the solutions 
of the problems aforesaid, they seem to be possible by creating or developing identity through the 
numbers and qualifications of corporate social enterprise activities coming in to prominence in the 
world. Starting out from a probable problem within the subjects of poverty, health, human rights etc.. 
together with corporate social enterprise activities, long-termed projects can be developed, thus an 
idea of creating social benefits comes to the fore as well. 
In the study, corporate social enterprise activities have been expressed within the six categories such 
as social purpose encouragements, social purpose connected marketing, business practises bearing 
responsibilities socially, social willingness studies, corporate social marketing and corporate 
philanthropy. The aim of the study is to determine which of the operations such as Avea, Turkcell and 
Vodafone functioning in the GSM sector has been engaged in more corporate social enterprise activity 
and ascertain the fields activity of corporate social enterprise of he operations aforesaid.  
Key Words: Corporate philanthropy, corporate social enterprise, volunteer responsibility. 
 
Giri� 
Günümüzde i�letmelerin uzun vadeli karl�l�klar�n�n istenilen düzeye gelebilmesinde kurumsal sosyal 

giri�im faaliyetleri önemli bir yer te�kil etmektedir. Kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerinin temel mant���n�, 
i�letmelerin sorumlu davran��larda bulunarak, çevre, e�itim, kültür, sanat vb. alanlarda topluma yararl� 
eylemlerde bulunabilme dü�üncesi olu�turmaktad�r.  

Tarihsel geli�im süreci içerisinde incelendi�inde Adam Smith (1776) taraf�ndan ortaya konulan ve 
Milton Friedman taraf�ndan geli�tirilen anlay�� çerçevesinde toplumsal sorumluluklar�n önemi yads�narak, 
i�letmelerin hay�r kurulu�lar� olmad�klar� ve esas sorumluluklar�n�n ise karl�l�k düzeylerinin artt�r�lmas� 
gerekti�i dü�üncesi önem kazanm��t�r. Modern görü� ise klasik yakla��m�n baz� eksikliklerini göz önünde 
bulundurarak geli�tirilmi�, temel dü�üncesini ise; i�letmelerin karlar�n� maksimize etmelerinin yan�nda,  bu 
topraktan kazand���n� bu toplumun insanlar�na geri veren kurumlar olarak görülmesi gerekti�i hususu 
olu�turmu�tur. Sözkonusu görü� i�letmelerin ekonomik sorumluluklar� yan�nda, çal��anlar�n�n i� güvenli�ini 
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sa�lamas�, etik ve kültürel de�erlere sahip olmas�, tüketicilerini ürün ve hizmetleri konusunda aldatmamas�, 
vergilerini zaman�nda ödemesi, çal��anlar�na dürüst davranmas� ve onlara e�itim ve geli�tirme olana�� 
vermesi gibi etik, yasal ve gönüllü sorumluluklar�n� da vurgulamaktad�r. Literatürde Carroll (1991) taraf�ndan 
ele al�nan sosyal sorumluluk boyutlar� da bu görü�ler temelinde dört unsur çerçevesinde temellendirilmi�tir. 
Carroll yapm�� oldu�u çal��mas�nda i�letmelerin sosyal sorumluluk alanlar�n� ekonomik sorumluluk, yasal 
sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk çerçevesinde ele alm��, ekonomik sorumlulu�un öncelikli 
olmas� gerekti�ini vurgulam��, etik, yasal ve gönüllü sorumluluk faktörlerinin de önemine dikkat çekmi�tir.  
 Günümüzde ürün ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren i�letmelerin toplumsal sorumluluklar�n 
önemine özen gösterdikleri hususu dikkat çekicidir. Toplumsal sorumluluklar�n çi�nenmesinin olas� hukuki 
müeyyideleri i�letmeleri olumlu davran��larda bulunmaya yönelten nedenlerden en önemlisini 
olu�turmaktad�r. ��letmelerin devaml�l���n�n sa�lanabilmesi ise mü�teriler taraf�ndan tercih edilmelerinin olas� 
bir sonucu olarak gerçekle�ebilecektir. Bu dü�ünceler çerçevesinde i�letmeler gerek iç payda�lar�na 
(çal��anlar, yöneticiler, hissedarlar vb.) gerekse de d�� payda�lar�na (mü�teriler, rakipler, hükümet, 
tedarikçiler, sivil toplum kurulu�lar� vb.) kar�� toplumsal sorululuklar�n�n fark�nda olduklar� ve bu amaçla 
birtak�m kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerini desteklediklerini ifade etmektedirler. Bu faaliyetlerle toplumsal 
sorunlarda etkin rol ald�klar�n� belirten i�letmeler, rakiplerinden öne geçebilmenin yollar�n� aramakta, ayn� 
zamanda kendilerinin reklamlar�n� da yapabilmektedirler. Günümüzde i�letmelerin kal�c� mü�teri memnuniyeti 
olu�turabilmek, ürün ve hizmet sat��lar�n� artt�rabilmek, sosyal sorunlara duyarl� i�letmeler olarak 
tan�nabilmek dü�ünceleri, kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerine önem vermelerini beraberinde getirmektedir. 

 
Kurumsal Sosyal Giri�im Kavram� 
Literatürde kurumsal sosyal giri�im kavram�; sosyal amaçlar� desteklemek ve kurumsal sosyal 

sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirmek amac�yla bir kurum taraf�ndan giri�ilen faaliyetler olarak ifade 
edilmektedir (Kotler ve Lee, 2008: 23). Bu topraktan kazand���n� bu topra��n insan�na geri verme 
yükümlülü�ünü ta��yan i�letmeler için kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri önem arzetmektedir. Kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetleri ise ekonomik sorumluluk, etik sorumluluk, yasal sorumluluk ve gönüllü 
sorumluluk isimleri alt�nda ifade edilmektedir. 

��letmelerin toplumun bir parças� oldu�unun ve sosyal amaçlara olumlu katk�lar verme potansiyeli 
ta��d�klar�n�n fark edilmesi üzerine “kurumsal sosyal sorumluluk” kavram� ortaya ç�km��t�r (Jones vd., 2005: 
882). Literatürde, kurumsal sosyal sorumluluk; i�letmelerin kar elde etme yükümlülüklerinin yan� s�ra 
çal��anlar, hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip oldu�u k�t 
kaynaklar� en iyi biçimde kullanarak,  toplumun istek ve arzular�na uygun üretimde bulunmas� olarak ifade 
edilmektedir (Sabuncuo�lu, 2008: 26). Kurumsal sosyal sorumluluk; i�letmenin, toplumun uzun vadeli istek 
ve ihtiyaçlar�n� göz önüne alarak, toplumun yararl�l��� hususuna pozitif katk� verebilme e�ilimidir. Sözkonusu 
dü�ünce kurumun politika ve uygulamalar�ndan etkilenen tüm payda�lara kar�� olan sorumluluk dü�üncesini 
içermektedir (Lantos, 2001: 600). Literatürde, dört parçal� model halinde sunulan sosyal sorumluluk 
boyutlar�; ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk olarak 
adland�r�lm��t�r (Carroll, 1991: 40). Ekonomik sorumluluklar i�letmelerin ilk düzey sorumluluklar� olarak kabul 
edilmekte ve hissedar kazançlar�n�n maksimizasyonuna odaklanmaktad�r. Yasal sorumluluklar, i�letmelerin 
kanuni düzenlemelere uygun hareket etmesini ifade etmektedir. Etik sorumluluklar toplumun belirlemi� 
oldu�u kurallar ve de�er yarg�lar� çerçevesinde i�letmelerin davran�� e�ilimi göstermeleridir. Gönüllü 
sorumluluklar i�letmelerin imaj�n� güçlü k�lacak yard�msever politikalar� gerçekle�tirebilmelerine 
odaklanmaktad�r (Top ve Öner, 2008: 103-104).  

Gönüllü sorumluluk kategorisinde i�letmenin toplumda olu�turdu�u iyi niyeti güçlendiren veya 
i�letmenin içinde bulundu�u sosyal çevrede iyi bir yurtta� olarak alg�lanmas�na yard�m eden faaliyetler söz 
konusudur. ��letmelerin kaynaklar�ndan bir k�sm�n�, e�itsel, sanatsal ve toplumsal projelere ay�rmas� bu 
türden bir sorumlulu�a i�aret etmektedir. Gönüllü sorumluluklar i�letmeler aç�s�ndan bir zorunluluk de�ildir. 
Ne yasal, ne de etik aç�dan gönüllü sorumluluklar� üstlenmeye gerek yoktur. Ancak ço�u firma, i�letmelerin 
içinde bulunduklar� toplumda iyi bir yurtta� olarak alg�lanmas� için gönüllü sorumluluklar� özellikle 
önemsemektedir (Özdemir, 2007: 22).Bu ba�lamda ekonomik sorumluluklar en temelde, gönüllü 
sorumluluklar en üst düzeyde yer al�r. Ekonomik ve yasal sorumluluklar sosyal gereklerdir yani zorunludurlar, 
etik sorumluluklar sosyal olarak umut edilir, beklenir, gönüllü sorumluluklar ise arzu edilir (Windsor, 2001: 
233). 

��letmeler taraf�ndan uygulanmakta olan gönüllü sorumluluklar�n ise bir tak�m sosyal sorumluluk 
giri�imleri ile yerine getirilmeye çal���lmakta oldu�u görülmektedir. Bu ba�lamda i�letmeler taraf�ndan 
gerçekle�tirilen gönüllü sorumluluk kategorilerinin i�levlerinin farkl� olabilece�i dü�üncesi Kotler ve Lee 
taraf�ndan ele al�narak incelenmi�, kurumsal sosyal giri�im faaliyetleri �eklinde grupland�r�lm��t�r. Gönüllü 
sorumluluk boyutunun alt bile�enleri olarak adland�r�lan kurumsal sosyal giri�imler ise; sosyal amaç 
te�vikleri, sosyal amaç ba�lant�l� pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal hay�rseverlik, toplum 
gönüllülü�ü ve sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar� boyutlar�  alt�nda kategorile�tirilmi�tir.  
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Sosyal Amaç Te�vikleri 
Sosyal amaç te�viklerinde bir kurum sosyal bir amaç hakk�ndaki fark�ndal��� ve ilgiyi artt�rmak için ya 

da bir amaca yönelik fon toplamay�, gönüllü kat�l�m� veya gönüllü toplamay� desteklemek için fon, mal ve 
hizmet yard�m� ya da ba�ka kaynaklar sa�lamaktad�r. �kna edici ileti�imler, sosyal bir konuya ili�kin 
fark�ndal�k ve ilgi yaratma, potansiyel ba���ç�lar� ve gönüllüleri bu amaca katk�da bulunmaya ya da bu amac� 
destekleyen faaliyetlere kat�lmaya ikna etme hedefi sözkonusu giri�imin ana odak noktalar�d�r (Kotler ve Lee, 
2008: 51). British Airways kurumu sosyal amaç te�vi�inde; tüm dünyadaki muhtaç çocuklara yard�m 
faaliyetlerini dü�ünerek, hedef kitlesi olarak British airways uçu�lar� ile ziyaret edenleri hedef kitle olarak 
belirlemi�, sözkonusu amaç te�vi�ine yönelik olarak bozuk paralar� toplamak için zarflar tedarik etmi� ve 
uçu� ekibi te�vikleri gibi örnek faaliyetleriyle gönüllü bir sorumluluk üstlenmi�tir.      
 

Sosyal Amaç Ba�lant�l� Pazarlama 
 Sosyal amaç ba�lant�l� pazarlama kampanyalar�nda bir kurum, özel bir sosyal amaca, ürün 
sat��lar�na dayal� gelirlerinin bir yüzdesini ba���lama ya da katk�da bulunma sorumlulu�u üstlenmektedir. En 
yayg�n olarak bu teklif, belirli bir zaman dönemi için ve özel bir ürün için belirlenmi� bir hay�r i�idir (Kotler ve 
Lee, 2008: 81). Bu durumda kurum genellikle kar amac� gütmeyen bir kurumla ortak çal��arak,  hay�r 
kurumuna yarar sa�lar,  ayn� zamanda kendi ürünlerinin sat���n� da artt�rarak, her iki kurum da kar��l�kl� yarar 
sa�lam�� olur. Sosyal amaç ba�lant�l� pazarlama kavram�n�n ana dü�üncesi; i�letmelerin, mü�terilere kendi 
ürünlerini sat�n almalar� durumunda, hay�rseverlik kurulu�lar�na belirli miktarlarda yard�mda bulunaca��n� 
önermesine dayanmaktad�r (Ta�k�n ve Kahraman,  2008 :238). Avon firmas�n�n 1993 y�l�nda ba�latm�� 
oldu�u Meme kanseri hakk�nda bilinç yaratma giri�imi sosyal amaç ba�lant�l� bir pazarlama örne�idir. 
Sözkonusu giri�im ABD’de Ulusal Meme Kanseri’yle Mücadele Örgütleri Birli�i ile ortakla�a ba�lat�lm��t�r. 
Böylece binlerce Avon sat�� temsilcisi konu hakk�nda e�itimlerini tamamlad�ktan sonra kampanyaya özgün 
ürünleri (kampanya logosu olan pembe kurdeleden bir i�ne, logonun oldu�u kalem, gibi) satarak kanser 
hakk�nda bilinç yaratma, e�itim, ve erken te�his gibi faaliyetlere yönelik kullan�lan 37 milyon dolar kadar fon 
yaratm��lard�r. Bu ortakl�k ve uygulanan sosyal pazarlama stratejileri sayesinde  Ulusal Meme Kanseri’yle 
Mücadele Örgütleri Birli�i çok daha fazla kad�na- özellikle de imkanlar� s�n�rl�, ekonomik durumu iyi olmayan 
kad�na ula�abilmi�tir (www.marketingturkiye.com). 
 
 Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�  
 Sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�, kurumun benimsedi�i ve yürüttü�ü,  toplumun 
refah�n� iyile�tirme ve çevreyi koruma sosyal konular�n� destekleyen iste�e ba�l� i� uygulamalar� ve 
yat�r�mlar�d�r. Sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�na ili�kin ço�u giri�imler ürün hediyeleri, 
hizmet tesisleri tasar�m�, üretim, birle�tirme ve çal��an deste�ine ili�kin olanlar kadar �irket içi prosedürlerin 
ve politikalar�n de�i�tirilmelerine de ili�kindir. Bu ba�lamda i�letmelerin sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� 
uygulamalar�n� a�a��daki gibi belirtmek mümkündür (Kotler ve Lee, 2008: 203): 

� Fazla enerji tasarrufu için oldu�u kadar çevresel ve güvenlik talimatlar�na uymak için hizmet tesisleri 
tasarlamak, 

� Tehlikeli at�k malzemelerin kullan�m�n�n kald�r�lmas�, mahsül de�i�tirmede kullan�lan kimyasallar�n 
miktar�n� azaltmak ya da derin ya�da k�zartmak için baz� tip ya�lar�n kullan�m�n� önlemek gibi 
uygulamalar� içerebilen süreç iyile�tirmelerini geli�tirmek, 

� At�k azaltma hedeflerini, yenilenebilen kaynaklar�n kullan�m�n� ve zehirli gaz yay�l�mlar�n�n 
kald�r�lmas�n� göz önüne alarak çevre ile en fazla dost imalat ve paketleme malzemelerinin seçimi, 

� Çal��anlar�n refah�n� desteklemek için i� yeri fiziksel al��t�rma tesisleri, yerinde günlük tedavi ve 
al��kanl�k yapan maddelere kar�� ba��ml�l��� olanlar için Çal��anlara Yard�m Programlar� gibi 
programlar geli�tirmek. 

 
Toplum Gönüllülü�ü Çal��malar�  
Toplum gönüllü�ü faaliyetleri, kurumun çal��anlar�n�, perakende ortaklar�n� ve acentalar�n� gönüllü 

olarak sivil toplum kurulu�lar�n� ve sosyal amaçlar� desteklemek üzere zamanlar�n� ay�rmalar� için 
destekledi�i ve te�vik etti�i bir giri�imdir. Gönüllü çabalar� çal��anlar�n bilirki�iliklerini, yeteneklerini, fikirlerini 
ve fiziksel i� güçlerini gönüllü olarak ba���lamalar�n� kapsayabilir. Kurum deste�i, i�ten ücretli izin vermeyi, 
çal��anlar�n ilgilenecekleri f�rsatlar� bulmalar�na yard�mc� olmay� ve kurumun hedefledi�i özel sosyal amaçlar� 
desteklemek için ekipler düzenlemeyi gerektirebilir (Kotler ve Lee, 2008: 171).  

Kurumsal Sosyal Pazarlama 
Sosyal pazarlaman�n pazarlamadan fark� bir ürün ya da hizmeti de�il, bir davran�� de�i�ikli�ini 

benimsetmeyi amaçlamas�d�r. Farkl�la�t�r�lmas� istenilen davran���n ki�isel veya toplumsal fayda sa�lamas� 
gerekmektedir. Bu davran�� de�i�ikli�inin yasal, ekonomik ya da ba�ka zorlay�c� bir etken taraf�ndan de�il, 
gönüllü olarak yap�lmas� için sosyal pazarlaman�n yarat�c�l�k ve inand�r�c�l�k yönünün güçlü olmas� gerekir 
(Aydede, 2007 :51). Bu amaç do�rultusunda BP’nin düzenlemi� oldu�u yol güvenli�i projesi kurumsal sosyal 
pazarlama örne�idir. Bir asra yak�n bir süredir Türkiye`de akaryak�t sektöründe hizmet vermekte olan BP, 
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faaliyetlerini "kaza yapmadan, insana ve çevreye zarar vermeden" yürütmeyi, öncelikli bir çal��ma ilkesi 
olarak belirlemi�tir. Emniyet kemeri kullan�m�n� yayg�nla�t�rmak amac�yla Emniyet Genel Müdürlü�ü 
i�birli�iyle “Emniyet kemerinizi tak�n... Hayata ba�lan�n!” kampanyas�n� düzenlemi�tir (www.bp.com). 

 
Kurumsal Hay�rseverlik 
Türk Dil Kurumu’na göre hay�rseverlik kavram�; yoksullara, dü�künlere, yard�ma muhtaç olanlara 

iyilik ve yard�m yapabilme,  iyiliksever, yard�msever, hay�rperver olabilme durumu olarak ifade edilmektedir. 
Halk�n yarar� için okul, çe�me, hastane vb. kurumlar� yapt�ran ki�iler ise hay�rsever ki�iler isimlendirilmi�tir 
(www.tdk.gov.tr). Bir firma, kurum veya ki�i olarak kar��l�k beklemeksizin bir firmaya, kuruma veya ki�iye 
yap�lan ba���lar hay�rsever faaliyetler olarak belirtilmektedir (Çetindamar vd., 2010: 12). 

 Kurumsal hay�rseverIik, bir kurum taraf�ndan bir hay�r kurumuna ya da bir sosyal amaca, ço�unlukla 
nakit yard�m, ba���lar veya mal ve hizmetler �eklinde do�rudan yap�lan katk�lar olarak adland�r�lmaktad�r. 
Tüm kurumsal sosyal giri�imler içerisinde en geleneksel olan�d�r ve geçmi�te toplum sa�l��� ve insani hizmet 
kurumlar�, e�itim ve sanat�n yan� s�ra çevreyi koruma misyonuna sahip organizasyonlar için büyük bir destek 
kayna�� olmu�tur. Sözkonusu kurum ba���lar�, programlardan ve bireysel ba��� yapanlar�n katk�lar�ndan 
gelen gelirler ile harcamalar aras�ndaki bo�lu�u doldurarak kar amac� gütmeyen organizasyonlar�n i�letme 
bütçesi, sermaye masraflar� ve özel projeleri için ço�unlukla hayati önem ta��maktad�r (Kotler ve Lee, 2008: 
141).  

Kurumsal hay�rseverlik; toplum taraf�ndan i�letmeden beklenilen, i�letme taraf�ndan zorunlu olmasa 
bile gönüllü olarak yerine getirilebilen faaliyetlerden olu�maktad�r. Sözkonusu faaliyetler ile toplum içerisinde  
i�letmeye olumlu bir imaj kazand�rmak, uzun vadede kârl� çal��arak, ya�am�n� sürgit k�lmas� 
amaçlanmaktad�r (Çar�kç� vd., 2009: 5). L’Etang’a göre hay�rseverlik kavram�, yasal gerekliliklerin veya görev 
olarak hayata geçirilenlerin ötesinde hay�rsever ve kar amac� ta��mayan eylemleri ifade etmektedir. 
(L’Etang’dan aktaran Varol, 2010: 57).  

Literatürde kurumsal hay�rseverlik faaliyetleri, toplumsal yarar� gözetmenin ötesinde uzun vadeli 
kârl�l�k ve rekabetçi üstünlük yaratmak amac�yla benimsenen bir strateji olarak ifade edilmektedir. ��letmeler 
taraf�ndan uygulanan hay�rseverlik faaliyetlerinin amac�n�n topluma yarar sa�lamas� ve bunun ötesinde 
i�letmeye de anlaml� katk�lar sa�layabilme dü�üncesi olarak belirtilmektedir (Bal�kç�o�lu ve Karacao�lu, 
2007: 121).  

Varadarajan ve Menon (1988); iyi i�lerde gönüllü olabilmenin do�u�u olarak adland�r�lan kurumsal 
hay�rseverlik kavram�n�n, kurumsal sosyal sorumluluk kavram� içerisinde do�du�unu, kar elde edebilme 
güdüsüne dayanmakta oldu�unu belirtmi�lerdir. Buna ilaveten pazarlama stratejisi teorisyeni olan Baron 
(1995); kurumsal hay�rseverlik faaliyetleri ile rekabetçi pazarlarda rekabet avantaj� elde edebilmenin firman�n 
ba�ar�s�na etki edece�ini belirtmi�tir (Luo, 2005:  392). 

Literatürde kurumsal hay�rseverlik kavram�n�n yararlar� üzerinde;  Collins (1993), Smith (1994), 
Bennett (1998), McAlister ve Ferrel (2002) s�kl�kla durmaktad�rlar. Sözkonusu çal��malarda yararlar�n 
çe�itlili�i üzerinde durulmakta ve i�letmelerin mü�terileri, çal��anlar�, sad�k mü�terileri ve hükümet ile 
ili�kilerinin sözkonusu hay�rseverlik faaliyetleri ile geli�tirilebilece�i vurgulanmaktad�r (Rampal and Bawa, 
2008: 24).  

Kurumsal hay�rseverli�in ç�k�� noktas�n� ba�kalar�n� dü�ünme, fedakarl�k bir di�er ifadeyle 
di�ergaml�k kelimeleri aç�klamaktad�r. Kurumsal hay�rseverlik modeli i�letmenin yürütmekte oldu�u 
pazarlama faaliyetlerinden ziyade kurumsal sosyal performans�n� içermektedir (Polonsky ve Speed, 2001: 
1364).   

Kurumsal hay�rseverlik uygulayan firmalar acaba neden bu tür faaliyetlerle ilgilenmektedirler? 
Firmalar�n üst düzey yöneticileri neden bu tür faaliyetlere izin vermektedir? Bu sorulara verilecek yan�tlardan 
ilki; kurumsal hay�rseverlik faaliyetinde bulunan i�letmenin di�er i�letmelere göre rekabet avantaj� elde 
edebilece�i dü�üncesi üzerinde odaklanmaktad�r. Bunun yan�nda kurumsal hay�rseverlik faaliyetinde 
bulunan bir i�letme sivil toplum kurulu�lar� ve hükümet ile de ili�kilerini geli�tirebilecektir (Henderson and 
Malani, 2009: 576). 
 Kurumsal hay�rseverlik faaliyetlerinin ABD’den di�er ülkelere yay�ld��� görülmektedir. ��letmelerin 
gönüllü ve di�er birimleri taraf�ndan geli�tirdi�i hay�rseverlik faaliyetleri ile;  mü�teriler taraf�ndan i�letmenin 
isminin haf�zalarda yer etmesi sa�lan�r, i�letmelerin önüne ç�kan engellerin bertaraf edilmesi 
gerçekle�tirilerek, i�letmenin tüm departmanlar�nda bir sinerji atmosferinin olu�turulmas� te�vik edilir. 
Kurumsal hay�rseverlik stratejilerinin, i�letmeler taraf�ndan güçlü rekabet avantaj� kazanmalar� amac�yla 
gerçekle�tirildi�i görülmektedir (Smith, 1994: 105).   

Ekonomik ve sosyal amaçlar�n rekabet avantaj� olarak s�kl�kla ikiye ayr�ld��� görülür. Fakat 
sözkonusu ikiye bölünme hususu yanl�� bir dü�üncedir, ileriyi görebilme dü�üncesi olmayan, terk edilmi� bir 
perspektiften i�letmelerin dü�ünmelerini ifade etmektedir. Rekabetçi bir yap� elde edebilmek dü�üncesi, 
sosyal ve ekonomik faydalar�n her ikisinin de  mü�terilere sunulmas� ile mümkün olabilecektir (Porter and 
Kramer, 2002: 59). 

Pek çok insan gibi ekonomist Milton Friedman (1962) da i�letmelerin hay�rsever kurumlar olarak 
görülmesini uygun bulmam��t�r (Raiborn, 2003: 48). Milton Friedman’�n bak�� aç�s�, öncelikli olarak 
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karl�l�klar�n� artt�rma dü�üncesi içerisinde olan i�letmelerin oyunu kural�na göre oynad�klar�n�  ifade etmi�tir 
(Collins, 1992: 48). Friedman’a göre, i�letmenin hedefi, kar�n�n ya da pazar de�erinin maksimizasyonudur. 
��letme yöneticisinin sosyal sorumlulu�u da çal��anlar�n de�il pay sahiplerinin ç�karlar�na göre hareket 
etmekle s�n�rl� olmal�d�r. Yöneticiler sözkonusu davran��larla pazar de�erini yükseltebilecek, rekabeti 
geli�tirecek ve toplumsal refah� artt�rmaya katk�da bulunmu� olabileceklerdir (Torlak 2007: 41). Klasik 
yakla��ma göre hay�rseverlik faaliyetleri i�letmenin karlar�n�n dü�mesine, i�letme maliyetlerinin ço�almas�na, 
i�letme amaçlar�n�n gerçekle�memesine, i�letme için haddinden fazla sosyal güce, toplumda i�letme 
sorumlulu�unun azalmas�na neden olabilecektir. (Y�lmaz, 2006: 69). Oysa sözkonusu yakla��m günümüzde 
pazarlama bak�� aç�s� ile önünü göremeyen i�letmelerin bak�� aç�s� olarak adland�r�lmaktad�r. Günümüzde 
firmalar�n de�i�en yüzü toplumsal sorumluluklar�n önemini vurgulamaktad�r. Bu tarz bak�� aç�s�yla pazarlama 
stratejilerinde rekabet avantaj� yarat�lmas� hay�rsever yakla��mlarla mümkün olabilecektir (Collins, 1992: 
48).Bununla birlikte Michael Porter (2002) iyi dü�ünülmü� sosyal veya ekonomik amaçlar etraf�nda 
i�letmelerin rekabetçi yap�lar�n� geli�tirebilece�ini ifade etmi�tir (Raiborn vd., 2003: 48).  

Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu/yabanc� sermayeli �irketlerin say�s� gün geçtikçe artmakta, 
sözkonusu �irketlerin pek ço�unun kendi ülkelerinde vak�flar� bulunmaktad�r. Vak�flar arac�l���yla  merkez 
�irketin faaliyette bulundu�u ülkede yap�lacak fon tahsisi için kriterler, uygulama usulleri, harcamalar 
belirlenmektedir. Sivil toplum kurulu�lar�na do�rudan katk�da bulunan �irketler; gençlik ve kad�ndan, çevre ve 
sanata kadar çe�itli konularda destek sa�lama e�ilimindedir. Sözkonusu hay�rseverlik faaliyetleri ise 
sponsorluk ve reklam ile hedef kitleyi ifade etmektedirler. Bu durum ise �irketlerin ba��� yapma ile ba���� 
pazarlama kampanyalar� için kullanma aras�ndaki etik çizgiyi riske sokabilme ihtimalini güçlendirmektedir 
(http://www.tusev.org.tr). 

Michael Porter ve Mark Kramer, i�letmelerin rekabetçi yap�lar�nda kurumsal sosyal yat�r�mlar�n etkili 
oldu�unu belirtmi�lerdir. Sözkonusu dü�ünce do�rultusunda i�letmelerin toplumu tatmin edici faaliyetleri 
desteklemesi önerilmektedir. Buna ilaveten bir i�letmenin rekabetçi yap�s� için gerekli olan en az dört bile�eni 
vurgulamaktad�rlar (Leisinger, 2007: 323). 

� Faktör ko�ular�: Faktör ko�ullar� ile ifade edilen; yüksek kalite, nitelikli insan kaynaklar�, yönetim ve 
finansal alt yap� unsurlar�d�r. Uzun dönemlik süreçte i�letmenin finansal altyap�s�na dayanarak 
e�itime destek verme faaliyetleri ve teknolojik yat�r�mlarda bulunabilmesi rekabetçi yap�s� üzerinde 
etkili olabilecektir.  

� Talep ko�ullar�: Talep ko�ullar� yaratabilmek mü�terileri tan�mak ve mü�terilerin ihtiyaçlar�n� 
tan�yabilmekten geçmektedir. Bunun yan�nda i�letme taraf�ndan uygulanan hay�rseverlik 
faaliyetlerinin say�s� ve niteliklerinde art�� da talep ko�ullar�n� etkileyebilecektir. 

� Firma stratejisi ve rekabet yap�s�: ��letmenin savundu�u politikan�n varl���, te�vikler, hükümet 
taraf�ndan konulan yasalara uymak ve yolsuzluklar�n ya�anmamas� firman�n rekabetçi yap�s� 
üzerinde etkilidir. Rekabetçi yap�n�n varl��� uygulanan hay�rseverlik faaliyetleri ile i�letmenin 
çevresine kar�� �effaf olmas�n� ve daha karl� olmas�n� beraberinde getirebilmektedir. 

� �li�kili ve destekleyici endüstriler: Sözkonusu kavram ile tedarikçi ve ili�kili endüstri kümelerinin 
varl��� vurgulanmaktad�r. Ba�ka bir deyi�le ili�kili endüstri kümelerinin te�vik edilmesi ve bu 
endüstrilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi ile i�letmelerin uzun dönemdeki rekabetçi yap�s� 
korunabilecektir.  

 
Ara�t�rma Bölümü 
Bu bölümde ara�t�rman�n amac�, yöntemi, evreni ve örnekleme yöntemi, veri toplama tekni�i ve 

verilerin analizine ait bilgilere yer verilecektir.  
 

Ara�t�rman�n Amac� 
 Ara�t�rman�n amac�; GSM sektöründe faaliyette bulunan Turkcell, Vodafone ve Avea i�letmelerinden 
hangisinin sektörde daha fazla kurumsal sosyal giri�im faaliyetinde bulundu�unu tespit edebilmek ve 
sözkonusu i�letmelerin kurumsal sosyal giri�im faaliyet alanlar�n� tespit edebilmektir.  
 

Ara�t�rman�n Yöntemi 
Çal��mada nitel ara�t�rma yöntemlerinden birisi olan betimsel ara�t�rma modeli kullan�lm��t�r. GSM 

sektöründe faaliyette bulunan i�letmelerin e�itim, spor, engelliler, teknoloji, istihdam ve çevre kategorilerinde 
gerçekle�tirmi� ve/veya gerçekle�tirmekte olduklar� projeler betimlenerek topluma yans�tt�klar� anlaml� 
katk�lar tespit edilmeye çal���lm��t�r.  

 
Ara�t�rman�n Evreni ve Örnekleme Yöntemi 
Ara�t�rman�n evreni; GSM sektöründe faaliyette bulunan Avea, Turkcell ve Vodafone i�letmelerinin 

gerçekle�tirdikleri toplumsal sorumluluk projeleridir. Ara�t�rman�n örneklemini ise sözkonusu GSM 
sektöründe faaliyette bulunan i�letmelerin e�itim, spor, engelli, teknoloji, istihdam ve çevre konular�ndaki 
kurumsal sosyal giri�im projeleri olu�turmaktad�r. Sözkonusu kurumsal sosyal giri�im faaliyetleri ise Philip 
Kotler ve Nancy Lee taraf�ndan (2008) yaz�lan kurumsal sosyal sorumluluk isimli kitab�nda ele al�nan 
kurumsal sosyal giri�im faaliyetleri olarak ele al�nm��t�r. Çal��mada Kotler ve Lee taraf�ndan ele al�nan 
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kurumsal sosyal giri�im boyutlar� (sosyal amaç te�vikleri, sosyal amaç ba�lant�l� pazarlama, sosyal aç�dan 
sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�, toplum gönüllülü�ü çal��malar�, kurumsal sosyal pazarlama ve kurumsal 
hay�rseverlik) kullan�lm��t�r. Sponsorluk çal��malar� ise sosyal amaçtan ziyade ticari bir amaca yönelik olmas� 
nedeniyle sözkonusu kategoriler içerisinde de�erlendirilmemi�tir. 

 
Veri Toplama Tekni�i  
Çal��madaki veriler; Avea, Turkcell ve Vodafona ait operatörlerin web siteleri üzerinden içerik analizi 

yap�larak elde edilmi�tir, Avea, Turkcell ve Vodafone operatörlerinin toplumsal sorumluluk projeleri e�itim, 
spor, teknoloji, çevre, engelli ve istihdam boyutlar�nda kategorile�tirilmi�tir. Sözkonusu projeler ise Kotler ve 
Lee taraf�ndan (2008) ele al�nan kurumsal sosyal giri�im boyutlar�  (hay�rseverlik, sosyal aç�dan sorumluluk 
ta��yan i� uygulamalar�, toplum gönüllü�ü çal��malar�, kurumsal sosyal pazarlama, sosyal amaç ba�lant�l� 
pazarlama ve sosyal amaç te�vikleri) çerçevesinde incelenmi�tir.  

�çerik analizi, metin içeri�i toplama ve analiz etme tekni�idir. Bu yöntemle içerik iletebilen sözcükler, 
anlamlar, resimler, semboller, dü�ünceler, temalar veya herhangi bir iletiye gönderme yap�l�r (Neuman, 2008: 
466). 
 
 Ara�t�rma Bulgular� 
 Bu bölümde Avea, Turkcell ve Vodafone operatörlerinin toplumsal sorumluluk bile�enlerinden olu�an 
gönüllü sorumluluk boyutunda ele al�nan kurumsal sosyal giri�im faktörleri tespit edilmeye çal���lm��t�r.  
 

Avea Taraf�ndan Gerçekle�tirilen Projeler 
Avea taraf�ndan gerçekle�tirilen ve/veya gerçekle�tirilmekte olan kurumsal sosyal giri�im projelerinin 

kurumsal hay�rseverlik, toplum gönüllülü�ü çal��malar� ve sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar� 
ve kurumsal sosyal pazarlama boyutlar� olup, sözkonusu projeler e�itim, teknoloji, istihdam, engelliler ve 
çevre kategorilerinde gerçekle�tirilmektedir.   

 
Hay�rseverlik Faaliyeti: E�itim (Milli E�itim Bakanl��� ��birli�inde Avea Bili�im Teknolojisi 

S�n�flar� Projesi) 
Avea, 2005 y�l�nda Milli E�itim Bakanl��� (MEB) ile ba�latt��� "Avea Bili�im Teknolojileri S�n�flar�" 

projesi kapsam�nda Haziran 2007'de Türkiye genelinde 100 okula 100 bilgisayar s�n�f� kurulumunu 
tamamlam�� ve toplam 2100 adet bilgisayar� tüm gerekli donan�m�yla birlikte ö�rencilerin hizmetine 
sunmu�tur. Projenin devam�nda 100 s�n�f daha kurarak bili�im teknolojileri s�n�flar� say�s�n� 200'e ç�kartmay� 
hedefleyen Avea, ayn� zamanda "Avea Bili�im Teknolojileri S�n�flar�"n�n hepsini Avrupa Birli�i standartlar�na 
uygun olarak ak�ll� tahta, projeksiyon ve çe�itli ekipmanla donatm��t�r. Böylece, AB standartlar�nda 200 
Bili�im Teknolojisi S�n�f� ve toplam 4200 adet bilgisayar� 200 bin çocu�un kullan�m�na sunmu�tur. 
 

Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�:  Teknoloji (Avea-Bo�aziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara�t�rma Enstitüsü Deprem Acil Müdahale Projesi)  

Avea ve Bo�aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Ara�t�rma Enstitüsü-Deprem 
Mühendisli�i Anabilim Dal�, olas� bir depremde acil kurtarma hizmetlerinin do�ru bir �ekilde yönlendirilmesi 
amac�yla, "Deprem Acil Müdahale Projesi"ni hayata geçirmi�lerdir. Temelleri 2002 y�l�nda at�lan ve hala bir 
ilk uygulama olan proje, o tarihten günümüze kesintisiz olarak sürmekte ve projenin ileti�im hizmetleri Avea 
taraf�ndan sa�lanmaktad�r. Proje kapsam�nda �stanbul'un yo�un yerle�im, sanayi ve ticaret bölgelerinden 
seçilmi� konumlara 100 adet deprem kay�t cihaz� kurulmu�tur Olas� bir depremde bu cihazlar taraf�ndan 
kaydedilecek olan deprem hareketleri, her bir cihazda ayr� ayr� de�erlendirilecek ve elde edilen veriler Avea 
�ebekesi üzerinden, k�sa mesajlar halinde Kandilli Veri ��lem ve De�erlendirme Merkezi'ne aktar�lacakt�r. 
Yap� envanterleri ve hasar görebilirlik ili�kileri, iletilen bu deprem verileri ile birlikte de�erlendirilmektedir. 
Böylece, depremin �stanbul'da nerede, ne kadar hasara neden oldu�u tahmini olarak hesaplan�p "�stanbul 
Deprem Acil Müdahale Ön Bilgi Haritas�" olu�turulmaktad�r.  

Olu�turulan bu "�stanbul Deprem Acil Müdahale Ön Bilgi Haritas�" radyo modem ve Avea GPRS a�� 
üzerinden de yedeklenerek, ilgili sivil savunma birimlerine iletilmektedir. Bu harita, e�zamanl� olarak �stanbul 
Valili�i Afet Yönetim Merkezi, Birinci Ordu Komutanl��� Do�al Afet Kontrol Karargah� ve �stanbul Büyük�ehir 
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde bulunan bilgisayar sistemlerine aktar�larak görüntülenmektedir.  

Avea, sistemin süreklili�ini sa�lamak için 100 noktaya yerle�tirilen deprem kay�t cihazlar�n�, GSM 
�ebekesi üzerinden k�sa mesajla hergün düzenli olarak kontrol etmektedir. Sistemin güvenirli�i, Kandilli'deki 
Veri ��lem ve De�erlendirme Merkezi ile Avea aras�nda yedeklemeli ileti�im yollar� ve her iki merkezde 
yedekli olarak çal��an sunucular ile garanti alt�na al�nm�� bulunmaktad�r.  

Avea, bu projesi ile GSM Association'�n her y�l düzenledi�i Dünya GSM Kongresi'nde Fransa'n�n 
Cannes �ehrinde 2003 y�l�nda yap�lan yar��mada, "Acil Durumlarda En �yi GSM Teknolojisi Kullan�m�" 
kategorisinde, dünyan�n en iyi dört operatöründen biri seçilmi�tir.  
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 Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: Teknoloji  (Avea-Bo�aziçi Üniversitesi, 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara�t�rma Enstitüsü "Depreme Duyarl�l�k Günleri Projesi") 

Türkiye’de deprem bilincini olu�turmak için e�itim çal��malar� gerçekle�tiren Bo�aziçi Üniversitesi, 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara�t�rma Enstitüsü, �stanbul Valili�i ve �stanbul Büyük�ehir Belediyesi ve 
Avea i�birli�i ile hayata geçen; Depreme Duyarl�l�k Günleri Projesi'yle ba�ta �stanbul'da olmak üzere 
depremden korunma kültürü bilincini geli�tirmek ve sürdürülebilir bir altyap� olu�turmak hedeflenmektedir.  

Proje kapsam�nda tasarlanan Gezici Deprem E�itimi T�r� gerçek deprem ko�ullar�n�n kontrollü olarak 
olu�turulabildi�i, deprem e�itimleri için kullan�lan özel donan�ml� bir araçt�r.  Avea, olas� bir depremde acil 
kurtarma hizmetlerinin do�ru bir �ekilde yönlendirilmesi amac�yla 2002 y�l�nda hayata geçirdi�i "Deprem Acil 
Müdahale Projesi"ni Gezici Deprem E�itimi T�r�'nda kamuoyuna sunmaktad�r.  
 

Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�:  Teknoloji-Çevre (IFC Çevre Yönetim 
Özeti)  

Avea, IFC (International Finance Corporation) ile birlikte bilançosunun yeniden yap�land�r�lmas�, 
i�letme sermayesi finansman� ve toplam GSM a��n�n entegrasyonu, geni�letilmesi ve bak�m� amac�yla bir 
proje ba�latm��t�r. Avea ve IFC bu projenin çevresel ve sosyal konulardaki muhtemel etkilerini gözden 
geçirmi�tir. Yap�lan incelemeler sonras� IFC, projenin IFC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre ve sosyal 
politikalar� ve çevre, sa�l�k ve güvenlik ko�ullar� ile uyumlu oldu�u sonucuna varm��t�r. 
 

Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: �stihdam (Do�u Anadolu'daki 
Gençlerimize Hem �� Hem Ki�isel Geli�im F�rsat�: Avea Erzincan Ça�r� Merkezi Projesi)  

Avea, sosyal sorumluluk çal��malar�nda önceli�i ülkemizin temel sorunlardan ba�l�ca ikisi olan e�itim 
ve i�sizlik konular�na vermekte ve gelece�imizi temsil eden gençlere f�rsat yaratmak amac�yla uzun vadeli ve 
sürdürülebilir projelerinin içinde yer almaktad�r.  

Avea Ça�r� Merkezi ofisi toplam 36 operasyon terminali, 65 ki�ilik i�gücü ve idari i�ler ekibi ile hizmet 
vermektedir. Avea'n�n Bilinmeyen Numaralar (11855) hizmeti ile ba�layan proje, faturas�z hat mü�teri 
hizmetleri ça�r�lar�n� da desteklemektedir.  

Vardiyal� çal��ma düzeninde 7/24 çal��ma altyap�s�na sahip olan Avea Erzincan Ça�r� Merkezi, 
öncelikle Türkiye'nin tüm noktalar�ndan gelen Bilinmeyen Numaralar ça�r�lar�n� yan�tlamaktad�r. �stanbul ve 
Ankara'da bulunan mevcut Avea Ça�r� Merkezlerinin bir parças� olarak, geli�mi� bir teknolojik altyap� ile 
çal��anlar�n rahat� ve konforu dikkate al�narak planlanan Erzincan Avea Ça�r� Merkezi sa�l�k odas�, 12 ki�ilik 
bilgisayarl� ve projektörlü e�itim ve toplant� salonu, kafeterya alan� gibi çe�itli olanaklar içermektedir.  
 

Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: Engelliler (Fiziksel Engellilerimize 
�stihdam F�rsat�) 

Fiziksel Engelliler Vakf� (FEV) taraf�ndan hayata geçirilen "Özrümüzle Üretiyoruz Projesi", özürlüler 
için tasarlanm�� en geni� kapsaml� projedir. Proje, ayn� zamanda kamuoyunun engelliler ve engellilik 
konular�nda bilinçlendirilmesine de olumlu katk� sa�lamaktad�r.  

Avea'n�n projeye destek vermeye ba�lad��� 2005 y�l�nda, projeye kat�lan 1286 engellinin insan 
kaynaklar� ve halkla ili�kiler uzmanlar� refakatinde i� görü�meleri 6 ay içinde gerçekle�tirilmi� ve 1286 
engelliden 408'inin gerçekle�tirilen i� görü�meleri sonucunda i�verenler taraf�ndan i�e kabulü sa�lanm��t�r. 
"Özrümüzle Üretiyoruz Projesi" Ba�bakanl�k taraf�ndan "Özürlü �stihdam Y�l�" ilan edilen 2005 y�l�nda k�s�tl� 
imkanlara ra�men en çok engelli istihdam�n� sa�layan proje olmu�tur.  
 

 Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: Çevre (Sürdürülebilir Kaynak Kullan�m� 
ve Geri Dönü�ümü) 

Avea, çevre sorumlulu�unun bir yans�mas� olarak sürdürülebilir kaynak kullan�m� ve geri dönü�üme 
yönelik uygulamalara önem vermektedir. 2007 sonunda uygulamaya ba�lanan at�k ka��t program� 
kapsam�nda 2009 y�l�nda ofislerde toplanan yakla��k 14 ton at�k ka��t TEMA taraf�ndan geri 
dönü�türülmü�tür. 2009 y�l�nda ofis içi ka��t kullan�m� 2008 y�l�na göre 47 ton azalt�larak kaynak kullan�m� 
konusunda önemli bir ad�m at�lm��t�r. Tehlikeli at�k s�n�f�na giren pillerin geri dönü�ümü için ofislere 
yerle�tirilmi� olan kutular arac�l���yla 2009 y�l�nda 10.318 adet pil geri dönü�türülmü�tür.  
 

Toplum Gönüllü�ü Çal��mas�: �stihdam (Avea-Toplum Gönüllüleri ��birli�inde Hayat�m�n Fikri 
Gençlik için Giri�imcilik Projesi) 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gündeminin ba�l�ca maddesi olan i�sizlik konusuna proaktif bir 
çözüm önerisi sunmay� amaçlayan Avea, Hayat�m�n Fikri Projesi'yle üniversite ö�rencilerine, mezun olup i� 
ya�am�na at�ld�klar�nda, yarat�c� fikirlerini hayata geçirme yönünde önemli bir birikim ve altyap� sa�lamay� 
hedeflemektedir. Avea ve Toplum Gönüllüleri i�birli�iyle 2006 y�l�ndan bu yana sürdürülmekte olan proje ile 
genç giri�imci adaylar�n� daha üniversitedeyken destekleyerek, sahip olduklar� enerji ve potansiyellerinin 
fark�na varmalar� ve bunlar� hakk�yla de�erlendirerek istihdam konusunda kendilerine alternatifler 
yaratmalar�na yönelik bir f�rsat sunmaktad�r. 
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Kurumsal Sosyal Pazarlama: Çevre (E-Fatura) 
Avea kurumsal sorumluluk anlay��� kapsam�nda i� süreçlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeye 

yönelik çal��malar yapmakta, bu süreçleri bu kapsamda �ekillendirmektedir. Avea abonelerine faturay� 
çevreye ödetmemekte, e-fatura hizmetini sunmaktad�r. �lk kez Avea taraf�ndan ba�lat�lan ve 2008 y�l�ndan 
beri uygulanmakta olan e-fatura uygulamas�yla isteyen aboneler, ayl�k faturalar�n� yaln�zca elektronik 
ortamda almaktad�rlar. 1 milyonu a�k�n abone e-fatura hizmetini kullanmakta olup, böylece faturalar için 
2007'de y�ll�k 1.010 ton olan ka��t tüketiminin 2009'da y�ll�k 763 tona dü�mesini sa�lam��lard�r.  

Çevre sorumlulu�unun bir yans�mas� olarak Avea ofislerinde sürdürülebilir kaynak kullan�m� ve geri 
dönü�üme yönelik uygulamalar gerçekle�tirilmektedir.  2007 sonunda uygulamaya ba�lat�lan at�k ka��t 
program� kapsam�nda 2009 y�l�nda da ofislerde toplanan yakla��k 14 ton at�k ka��t TEMA taraf�ndan geri 
dönü�türülmü�tür.  

2009 y�l�nda ofis içi ka��t kullan�m� 2008 y�l�na göre 47 ton azalt�larak kaynak kullan�m� konusunda 
önemli bir ad�m at�lm��t�r.Tehlikeli at�k s�n�f�na giren pillerin geri dönü�ümü için ofislere yerle�tirilmi� olan 
kutular arac�l���yla 2009 y�l�nda 10.318 adet pil geri dönü�türülmü�tür.  
 

Turkcell Taraf�ndan Gerçekle�tirilen Projeler  
Turkcell taraf�ndan gerçekle�tirilen ve/veya gerçekle�tirilmekte olan kurumsal sosyal giri�im 

projelerinin kurumsal hay�rseverlik, toplum gönüllülü�ü çal��malar� ve sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� 
uygulamalar� boyutlar� olup, sözkonusu projeler e�itim, çevre ve istihdam kategorilerinde 
gerçekle�tirilmektedir.   
 

Hay�rseverlik Faaliyeti: E�itim (Kardelenler Projesi) 
Turkcell taraf�ndan ba�lat�lan Kardelenler projesi ile Türkiye'de nitelikli insan kayna��na yat�r�m 

yapmak amac�yla her y�l onbinlerce gencin e�itimine destek sunulmaktad�r. 28 A�ustos 2000 tarihinde Kad�n 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl���, Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i ve Turkcell taraf�ndan 
gerçekle�tirilen  proje, Türkiye genelinde, okuma azmi ve kararl�l��� gösteren 5.000 k�z ö�renciye e�itim 
bursu  vererek çal��malar�na ba�lam��t�r. 2007 y�l�nda ise Turkcell projenin kapsam�n� geni�leterek her y�l 
burs say�s�n� 10.000'e ç�karm��t�r. "Kardelenler" projesinin amac�, ailelerinin ekonomik maddi yetersizli�i 
nedeniyle ö�renimlerine devam edemeyen k�z çocuklar�na e�itimde f�rsat e�itli�i sa�lanmas�, meslek sahibi, 
ufku aç�k "birey"ler haline getirilebilmeleridir.  

2000 y�l�ndan günümüze sözkonusu proje ile  yakla��k 20.000 ö�renciye Turkcell bursu verilmi�, 
8666 Kardelen ise liseden mezun olmu�tur. Sözkonusu ö�rencilerden 1.902' si üniversite giri� s�navlar�n� 
kazanarak,  755’i üniversiteden mezun olmay� ba�arm��t�r. 

 
Hay�rseverlik Faaliyeti: Spor  (Gelece�e Ko�anlar) 
Turkcell, Gençlik Spor Genel Müdürlü�ü ile geli�tirdi�i “Gelece�e Ko�anlar” projesi kapsam�nda 11 

ilde, 12-16 ya� aras�ndaki 160 yetenekli sporcuya destek vermektedir. 
 Birle�mi� Milletler projesi olan Medeniyetler �ttifak� Ulusal Plan� kapsam�na al�nan “Gelece�e 
Ko�anlar” projesinde bireysel spor dallar�nda ba�ar�ya ula�abilecek potansiyeldeki 12-16 ya� aras�ndaki 
sporculara özel bir e�itim sa�lanarak Türkiye'ye ba�ar�l� milli sporcular kazand�r�lmas� hedeflenmektedir.   
 

 Hay�rseverlik Faaliyeti: E�itim (Gönül Köprüsü) 
Gönül Köprüsü projesi, Milli E�itim Bakanl��� ve Turkcell i�birli�iyle hayata geçirilmi�tir. Türkiye'nin 

81 ilinden gelen yüzbinlerce ö�rencinin, Türkiye’yi daha iyi tan�malar�n� sa�lamak ve kendilerine güvenen 
sorumluluk sahibi bireyler olarak yeti�melerine destek olmak amac�yla Millî E�itim Bakanl��� ve Turkcell'in 
i�birli�iyle hayata geçirilmi�tir.  

 
Toplum Gönüllülü�ü :  (Turkcell Gönüllüleri) 
2003 y�l�nda kurulan Turkcell Gönüllüleri, bugüne dek sadece Turkcell çal��anlar�n�n maddi manevi 

katk�lar�yla pek çok projeye destek vermi�tir. Turkcell Gönüllüleri 2008 y�l�nda dernekle�erek faaliyetlerini 
"Hayat Orman� Derne�i" alt�nda sürdürmeye ba�lam��t�r.  

Turkcell Gönüllüleri taraf�ndan günümüze kadar "Diyarbak�r 75. Y�l Yat�l� �lkö�retim Bölge Okulu 
(Y�BO) Restorasyonu", "Engelli Ça�r� Merkezi", "Oyunca��n� Payla��r m�s�n?", "Yukar� Tand�r Köyü S�cac�k 
Olsun", "Kitaplar Kutuya Çocuklar Okula", "Ayval�k'� Ye�illendiriyoruz", "Batman Ü�ümesin", "Yakac�k Yuvas� 
Renovasyonu", "Tekman'a Hayat Veriyoruz", "Her Çocu�un bir Kitab� Olsun", "K��� rahat geçirsinler diye 
Damal'l� çocuklara küçük bir hediye", "�lk Tatilim", "Bir Tatl� Huzur", "��rnak Fatih �lk Ö�retim Okulu 
Renovasyonu"  projeleri gerçekle�tirilmi�tir.  
  Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: (�stihdam) 
          Turkcell, do�u illerinde binlerce gence istihdam olana�� yaratm��, Erzurum ve Diyarbak�r illerinin en 
büyük i�veren firmas� olmu�tur. Turkcell 2006 y�l�nda Erzurum'da açt��� ve son 15 y�lda sözkonusu kentte 
yap�lan yat�r�mlar�n en büyü�ü olan Erzurum Ça�r� Merkeziyle 1000 gence istihdam olana�� sunmu�tur. 
Dünya Bankas�'n�n 2009 y�l� Kalk�nma Raporu'nda Erzurum'un ilk teknoloji yat�r�m� olan Erzurum Ça�r� 
Merkezi, örnek proje olarak gösterilmi�tir. 
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Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: Çevre  (Cep Telefonu Geri Dönü�üm 
Projesi) 
 Turkcell taraf�ndan gerçekle�tirilen cep telefonu geri dönü�üm projesi ile eski cep telefonlar� geri 
dönü�türülerek, do�al kaynaklar�n korunmas�na katk�da bulunulmas� hedeflenmi�tir. Do�aya sayg�l� �ekilde 
geri dönü�türülen cep telefonlar� sayesinde, hem ekonomik olarak az geli�mi� üçüncü dünya ülkelerindeki 
ileti�im ihtiyac� kar��lanabilecek, hem de yeni üretim sürecinde do�al kaynaklar�n tüketilmesinin önüne 
geçilebilinecektir. 
 

Vodafone Taraf�ndan Gerçekle�tirilen Projeler 
Vodafone topluma ve çevreye kar�� sorumluluklar�n� yerine getirmek amac�yla cep telefonlar� ve 

sa�l�k, �ebekenin çevreye uyumunun geni�letilmesi, enerji tasarrufu ve cihaz geri dönü�ümü ve yeniden 
kullan�m� konular�na önem verdi�ini vurgulamakta ve sektörde kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerinden birisi 
olan sosyal sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�na önem verdi�ini ifade etmektedir.  
 

Sosyal Aç�dan Sorumluluk Ta��yan �� Uygulamalar�: Çevre (Cep Telefonlar� Baz �stasyonlar� 
ve Sa�l�k) 

Vodafone firmas�n�n vizyonu, insanlar�n cep telefonlar�, antenler ve sa�l�k ile ilgili endi�elerine yan�t 
vermek konusunda sektöre öncülük etmek ve bu amaçla baz� uygulamalar ba�latarak di�er firmalar için 
örnek te�kil etmektir.  

Vodafone, Dünya Sa�l�k Örgütü'nün belirledi�i öncelikli alanlarda çal��malar yürüten ba��ms�z 
ara�t�rma firmalar�na fon deste�i sa�lamaktad�r. Ba��ms�zl�k kriterini güvence alt�na almak için fonu 
do�rudan de�il; ulusal ara�t�rma programlar� ve fon kurulu�lar� (örn, Almanya'daki Radyo Uygulamalar� 
Ara�t�rma Derne�i-FGF ve GSM Association) arac�l���yla verilmektedir. Vodafone firmas�,  1999 y�l�ndan 
günümüze cep telefonlar�, antenler ve sa�l�k alan�nda ba��ms�z olarak yürütülen bilimsel ara�t�rmalara 9 
milyon Avro'dan fazla destek sunmu�tur. 

Telekomünikasyon sektörünün pek çok temsilcisini bir araya getiren etkinlikler kapsam�nda 
düzenlenen panellerde sektörün durumu ve gelece�ine yönelik çe�itli konular tart���lm��t�r.  
 

Sonuç ne Öneriler 
Kurumsal sosyal sorumluluk; i�letmelerin kar elde etme yükümlülüklerinin yan� s�ra çal��anlar, 

hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip oldu�u k�t kaynaklar� en iyi 
biçimde kullanarak,  toplumun istek ve arzular�na uygun üretimde bulunmas� olarak adland�r�lmaktad�r.  Dört 
parçal� model halinde sunulan sosyal sorumluluk boyutlar�n� Carroll (1971); ekonomik sorumluluk, yasal 
sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk olarak ifade etmi�tir. ��letmeler taraf�ndan uygulanmakta 
olan gönüllü sorumluluklar�n ise bir tak�m sosyal sorumluluk giri�imleri ile yerine getirilmeye çal���lmakta 
oldu�u görülmektedir. Kotler ve Lee; kurumsal sosyal giri�imleri; sosyal amaç te�vikleri, sosyal amaç 
ba�lant�l� pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal hay�rseverlik, toplum gönüllülü�ü ve sosyal 
aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar� olarak alt� boyutta kategorize etmi�tir. Bu ba�lamda i�letmeler 
taraf�ndan gerçekle�tirilen gönüllü sorumluluk kategorilerinin i�levlerinin farkl� olabilece�i dü�üncesi dile 
getirilmi�tir. Günümüzün i� dünyas�nda faaliyette bulunan i�letmelerin gerek topluma kar�� olan 
yükümlülüklerini yerine getirebilmek, gerekse de sözkonusu yükümlülerle iç ve d�� payda�lar gözünde 
i�letme imaj�n� yükseltebilmek ve uzun dönemde kal�c� mü�teri memnuniyeti yaratabilmek dü�ünceleri ile 
gönüllü faaliyetlere a��rl�k verdikleri görülmektedir. ��letmeler topluma kar�� olan yükümlülüklerini  e�itim, 
çevre, spor, teknoloji, istihdam ve engelliler olmak üzere farkl� alanlarda destekledikleri projeler ile yerine 
getirme u�ra��s� içerisinde bulunmaktad�rlar.  

Çal��mada GSM sektöründe faaliyette bulunan i�letmelerin uygulad�klar� kurumsal sosyal giri�im 
faaliyetleri kategorize edilmi�tir. Literatürde de ifade edildi�i gibi sözkonusu faaliyetler i�letmelerin kurumsal 
sosyal sorumluluk boyutlar� içerisinde ele al�nan gönüllü sorumluluk boyutunun alt bile�enlerini 
olu�turmaktad�r.  

Avea taraf�ndan önem verilen kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerinin kurumsal hay�rseverlik, sosyal 
aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar�, toplum gönüllülü�ü çal��mas� ve kurumsal sosyal pazarlama 
olmak üzere dört i�lev üzerinde yo�unla�t��� görülmektedir. Avea taraf�ndan gerçekle�tirilen kurumsal sosyal 
giri�im projeleri toplam 9 adet olup, sözkonusu projelerde e�itim, çevre, teknoloji, istihdam ve engelli  
boyutlar�na önem verilmektedir.  

Turkcell taraf�ndan önem verilen kurumsal sosyal giri�im faaliyetlerinin kurumsal hay�rseverlik, 
toplum gönüllülü�ü ve sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar� olmak üzere üç i�lev içerisinde 
yo�unla�t��� görülmektedir. Turkcell taraf�ndan gerçekle�tirilen kurumsal sosyal giri�im projeleri 6 adet olup, 
sözkonusu projelerde çevre, e�itim, spor ve istihdam boyutlar�na önem verildi�i dikkat çekmektedir. 
Vodafone firmas�n�n ise sosyal aç�dan sorumluluk ta��yan i� uygulamalar� üzerinde çevre boyutundaki 
faaliyetlere a��rl�k vermekte oldu�u görülmektedir. Sonuç olarak;  Avea i�letmesinin di�er firmalara nazaran 
daha fazla kurumsal sosyal giri�im faaliyetinde bulundu�u gözlenmektedir. Sözkonusu i�letmeyi akabinde 
Turkcell ve Vodafone i�letmeleri izlemektedir. 2009 ve 2010 y�llar�nda Capital dergisinin yapm�� oldu�u 
Türkiye’nin sosyal sorumluluk liderleri ara�t�rmas�nda halk taraf�ndan en ba�ar�l� bulunan �irketler  tespit 
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edilmeye çal���lm��t�r. Ara�t�rma sonuçlar�na göre de�i�ik faaliyet alanlar�na mensup 20 i�letme aras�ndan 
2009 y�l�nda Avea onikinci s�ray� ve Turkcell’in ise ikinci s�ray� payla�makta oldu�u tespit edilmi�tir. 2010 
y�l�nda yap�lan ayn� ara�t�rma sonuçlar�na göre Avea’n�n yedinci s�ray�, Turkcell’in ise ikinci s�ray� 
payla�makta oldu�u  görülmektedir.  

Gerek kurumsal sosyal giri�im projelerindeki say� miktarlar�, gerekse de halk taraf�ndan önemli 
bulunulmas� gibi özellikler i�letmelerin sözkonusu s�ralamadaki konumunu de�i�tirebilir görünmektedir. Tüm 
boyutlar de�erlendirildi�inde GSM i�letmeleri uygulad�klar� pek çok proje ile gündeme gelmekte, medyada 
bahsedilebilmekte ve mü�teri haf�zalar�nda yer edinebilmeleri gerçekle�ebilmektedir. Tüm bu unsurlar�n di�er 
faktörlerle de�erlendirildi�inde i�letmenin performans�na da anlaml� katk�lar sa�layabilece�ini dü�ünmek 
mümkündür. Yap�lan çal��ma bir durum tespiti niteli�inde olup, di�er çal��malarda sözkonusu kurumsal 
sosyal giri�im faaliyetlerinin i�letme performans�na etkileri konulu ara�t�rmalar�n yap�lmas� önerilmektedir.  
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Özet 
Piyasa ko�ullar�n�n tam rekabet alt�nda çal��mad��� ekonomilerde, devlete çok fazla sorumluluk 
yüklenmekte, artan sorumluluksa piyasan�n aksine kamu ba�ar�s�zl���na dikkatleri çekerek, devletten 
beklentileri azaltmaktad�r. Kamu ba�ar�s�zl�klar�na, yüksek vergi oranlar� da eklenince devletten 
beklentiler daha da azalmaktad�r. Ancak vergilerin aksine kamu harcamalar�n�n artmas�, kamu aç�klar� 
ve borcunun Gayri Safi Yurt �çi Has�lâya oran�n�n yükselmesine neden olmaktad�r. Ekonomide 
ya�an�lan geli�meler devleti; e�itim, sa�l�k, sosyal güvenlik, i�sizlik gibi en önemli konular�n� öteleyerek 
makro ekonomik istikrar�n sa�lanmas�n� daha öncelikli hale getirmesine neden olmaktad�r. Devlet 
anlay���nda ya�anan de�i�imse, isteyerek veya istemeyerek devleti hay�rseverlik anlay���na 
yöneltmekte, baz� �eyleri hay�rseverlerinden, hay�rseverlerin de baz� �eyleri devletten bekler olmas�na 
neden olmaktad�r.  
Bu çal��mada yaz�n taramas� yöntemi kullan�lm��, genelde dünya’da özelde ise Türkiye’de devlet 
anlay���nda ya�anan de�i�im ekonomik nedenleriyle ortaya konularak, devlet anlay���nda 
hay�rseverli�e yönelmenin; devlet ve hay�rseverler aç�s�ndan olumlu ve olumsuz yönleri ortaya 
konularak, gelecekte kar��la��lacak sorunlara çözüm aranmas� temel amaç olmu�tur.  
Anahtar Kelimeler: Kamu ba�ar�s�zl���, hay�rseverlik, vergi. 

 
DECLINE OF EXPECTATIONS FROM THE STATE: PHILANTROPHY IN TURKEY 

 
Economies with a dysfunctional market mechanism where there is no perfect competition suffers from 
high levels of pressure over the state and then increased pressure cause state failure to meet its 
responsibilities and cause decline of expectations from the state. When high levels of tax rates are 
added to state failures then the expectations from the state decline more. However, contrary to the 
increase of taxes, increase of public expenditures cause high ratio rates of public deficits and debts to 
gross domestic product. Economic agenda of the state also direct state to ignore issues of education, 
health, social security and unemployment and to concentrate on establishing macro-economic stability. 
Change in the state understanding lead state to accept philanthropy where state expects some 
demands from donators and where donators expect some demands from the state. 
This study is based on literature review and change in the administration of state with respect to world 
in general and Turkey in particular has been put forward by giving its economic causes. Moreover, as 
the main purpose, its positive and negative results in relation to state and donators are stated to take 
possible cautions before hand for the future problems.  
Keywords: State Failure, Philanthropy, Tax 

 
Giri� 
Dünya’da vatanda�lar�n�n devletten beklentileri; i�, e�itim, sa�l�k, gibi birçok alanda her geçen gün 

görünürde artarken, finansman s�k�nt�s� ya�an�lan ülkelerde bunlar�n gerçekle�tiremeyece�i dü�üncesiyle, 
reel anlamda azalmaktad�r. Beklentilerin azalmas� ve/veya azalt�lmas� ihtiyaçlar�n kar��lanmas�ndan 
kaynaklanmad��� için de gereksinimleri gerçek anlamda ortadan kald�rmamakta, bu da toplumu kendi 
ba��n�n çaresine bakma aray���na itmektedir. Bu aray��ta çözüm yollar�ndan birisi de hay�rseverliktir. 

Hay�rseverlik; toplumun kendi dini, vicdani ve duygusal güdülerine dayanarak ön plana ç�kmas� 
gerekirken, devletin bütçesinde yer almayan harcamalar� gerçekle�tirme ve sosyal devlet gereksinimlerine 
cevap verme aray��� nedeniyle, isteyerek ve/veya istemeyerek de olsa hay�rseverlik anlay���n�n ötesine 
geçilmesine neden olmaktad�r. Devletin e�emenli�ine dayal� olarak amaçlar�na ula�mak istemesi, mali ve 
mali olmayan te�vikleri kullanmas�n� gerektirmektedir. Bu durum yeni hay�rseverler yaratt��� gibi, var olan 
hay�rseverli�in yayg�nla�mas�na da neden olmaktad�r.  

Hay�rseverlikteki bu anlay���, planlanmadan yap�lan her i� gibi, yap�lmas� gereken i�in, ya a��r�ya 
kaç�larak yap�lmas�na, ya da eksik yap�lmas� neden olmakta ayr�ca hay�rseverli�i yapanda, hay�rseverli�e 
gereksinim duyanda ve hay�rseverlik anlay���na yöneltende farkl� beklentilere neden olmakta ayr�ca acil 
gereksinimlere k�sa vadeli çözümler sunmaktan da öteye geçememektedir.  

Bu nedenle, çal��mada temel amaç, neden hay�rseverlik anlay���na yönelildi�ini dünyada ve 
Türkiye’de, devlet anlay���nda ya�anan de�i�im ile birlikte ortaya koyarak, bu anlay���n beraberinde 
getirece�i sorunlara dikkat çekerek, as�l yap�lmas� gerekenin sosyal adalet için hay�rseverlik oldu�unu 
gerekçesi ile vurgulamak olmu�tur. 
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Devletten Beklentilerin Azalt�lmas� 
Frans�z �air Paul Vallery “...e�er devlet güçlüyse, bizi ezer; zay�fsa bundan zarar gören yine biz 

oluruz..” demi�tir. Bu da bize devletin ideal rolünün ne olmas� gerekti�i sorusu soruldu�unda, bu iki uç 
aras�nda olmas� gerekti�ini ifade eder (Tanzi, 1997: 4). Ancak ya�an�lan ekonomik buhranlar, büyük sava�lar 
ve geçmi�te komünizm tehdidi gibi dayat�lan baz� deneyimler devletlerin toplumdaki bugünkü rolünü 
�ekillendirmi�, bu �ekillendirmede ise (Stern, 1997: 149); 
 

� Kültürel miras ya da din taraf�ndan belirlenebilen sosyal davran��lar, 
� Piyasan�n ve özel kurulu�lar�n geli�mi�li�ine ba�l� olan ekonomik kalk�nma seviyesi, 
� Ekonominin aç�kl�k derecesi, 
� Do�al monopolleri yaratan ya da bozan finansal piyasalar,  
� �leti�im ya da ula��m gibi belirli yeni faaliyetleri düzenleme ihtiyac� yaratan veya bu ihtiyac� art�ran 

teknolojik geli�meler,  
� Devletin müdahale alan�na s�n�rlamalar getiren kamu yönetiminin kalitesi gibi, 

 
birçok faktör etkili olmu�tur. Çok say�da iç ve d��, siyasi, sosyal, ekonomik faktörlere ba�l� olarak 

ama her ülkenin kendi gerçekleri do�rultusunda devletlerin üstlendi�i görevler �ekillenmi�tir (Tanzi, 4). 
Temelde devletlerin üstlenmi� oldu�u görevler benzerdir. Bu görevler devlete; bireylerin toplumdan 

d��lanmas�n� ya da toplumda yer almas�n� engelleyecek; e�itim, sa�l�k, açl�k, i�sizlik, gibi birçok alanda 
merkezi bir rol yüklemektedir. Bireylerin, toplumun ya da piyasa mekanizmas�n�n bu temel mahrumiyet 
konusu olan alanlarda tek ba��na etkili alternatif mekanizmalar üretmesi her zaman mümkün olamamaktad�r. 
Bu nedenle özellikle; e�itim, sa�l�k, i�, beslenme ve bar�nma konular�nda devlet müdahaleleri bir zorunluluk 
halini almakta, vatanda�lar�n standart bir ya�am seviyesine ula�malar�n� sa�lamak ve kendi 
yetersizliklerinden korunmalar�n� sa�lamak görevlerini üstlenmesi gerekmektedir (Stern, 149). 

1960’l� y�llarda sanayi ülkelerinde bu anlamda farkl� derecelerde sanayi politikalar� uygulanm��, 
neticesinde gelir da��l�m� aç�s�ndan, emeklilik maa�lar�, i�sizlik sigortas�, sa�l�k sigortas� ve bu planlar 
d���nda kalanlar alanlar ile minimum hayat standard�n�n alt�nda yer alanlar için, net bir güvenlik a�� 
olu�turulmas� devletten beklenir olmu�tur. Bu beklentiler devletin savunma, yönetim, kanun ve kurallar� 
içeren kurumsal bir bünye olu�turma gereklili�inin de ötesine geçmi�tir. Devlete yüklenen sorumluluk sadece 
devlet harcamalar�nda ve vergilerde önemli bir rol oynamakla kalmay�p, ayn� zamanda ekonomik 
faaliyetlerde a��rl�kl� olarak önemli bir rol üstlenen “büyük devleti” de zorunlu k�lm��t�r. Geli�mekte olan 
ülkelerde ise devletin görev alanlar� çok daha geni� olmu�tur. Çünkü do�rudan yat�r�m sorumlulu�u ve 
üretim kararlar�n�n koordinasyonunu da görevlerine eklemlenmi�tir. Zira piyasan�n  genellikle çok önemli 
alanlarda yat�r�mlar� ve üretimi tek ba��na belirleyemeyecek kadar zay�f ya da karars�z bir yap�ya sahip 
oldu�u dü�ünülürken, bu konudaki görü� birli�i de 1970’lerde zay�flam��t�r (Stern, 144). 

1970’lere kadar ulus devletler, etkin bir kamu maliyesi anlay��� ile ba�ar�l� bir maliye politikas� 
yürütürken, küreselle�menin de etkisiyle 1970 sonras�nda kamu mali anlay���nda de�i�imler ya�an�r, 
olmu�tur (Eker, 10). Dünya genelinde ticaret, sermaye, emek ve bilgi alanlar�nda ba�layan yo�un 
küreselle�me hareketleri; ticari ve finansal liberalizasyon içeren bir a�amada yo�unla�m��, devletlerin 
ekonomideki rolüne yönelik kamu müdahalesinin azalt�lmas�n�, kamu ekonomisinin küçültülmesini, 
özelle�tirmeyi, d�� ticaretin serbestle�tirilmesini, para ve sermeye piyasas� serbestisine yönelik düzenlemeleri 
daha da artt�rm��t�r (Onur, 2005: 129). 

Piyasan�n kamu ekonomisinin küçültülmesi taleplerine ra�men, toplumda kamu hizmetlerine duyulan 
ihtiyaç artm��, artan ihtiyaçlar�n da vergi gelirleriyle kar��lanamamas� mali disiplinden uzakla��lmas�na, 
dolay�s�yla mali yap�da bozulmalara neden olmu�tur. Çünkü artan kamu harcamalar� vergi gelirleri ile 
kar��lanamay�nca ço�u ülke yüksek bütçe aç�klar� ile kar�� kar��ya gelmi�, birço�u da 1970’lere kadar 
dengeli bir kamu mali yap�s�na sahipken, 1973 y�l�nda birinci petrol krizinin de etkisiyle cari aç�klar ve kamu 
aç�klar� verir duruma gelmi�tir. Ya�anan bu de�i�imler beraberinde; enflasyon, dü�ük büyüme, i�sizlik, dü�ük 
yat�r�m, ödemeler dengesinde bozulma, yüksek faiz oranlar� ve artan borç yükü gibi pek çok ekonomik 
problemi getirmi�tir (Eker, 10). 1980’li y�llara gelindi�inde, ABD’de Reagan ve �ngiltere’de Thatcher 
dönemlerinde, hem kamu harcamalar�n�n ölçüsünü, hem de devletin iktisadi hayattaki rolünü azaltmak için 
güçlü siyasi hareketler yo�unla�m��t�r. Devletten beklentilerinin azalt�lmas�, sadece piyasa ba�ar�s�zl�klar�n�n 
san�ld��� kadar kötü olmad��� ya da yeni çözümler getirece�i anlay���yla ortaya ç�kmam��, hem çok fazla 
sorumluluk üstlenen devletlerin yetersizli�inin fark�na var�lmas�ndan, hem de yüksek vergi oranlar�na kar�� 
tepki gösterilmesinden de kaynaklanm��t�r (Stern, 150). Özellikle 1980’li y�llardan sonra artan borç yükü ve 
buna ba�l� yüksek faiz politikas� geli�mekte olan ülkelerin mali yap�s�nda önemli bozulmalara neden olmu�, 
bunun sonucu d�� borçlar� daha da artm��, yüksek kamu aç�klar� yurt içi ekonomik dengeyi tehdit etmeye 
ba�lam�� ve borçlanma konusunda s�n�rlar� zorlayarak gittikçe daralan bir yola girilmesine neden olmu�tur 
(Eker, 10).  

1980’li y�llar ve sonras�nda özellikle dünya ekonomisinde ya�anan d��sal �oklar, 1979-1983 
döneminde ortaya ç�kan petrol �oku ve sonras�nda; büyük cari aç�klar, yüksek enflasyon  kamu mali 
dengelerinin sürdürülemez hale gelmesine yol açm��t�r (�im�ek, 2009: 10). Geli�mekte olan birçok ülkenin 
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1980 öncesinde varolan makroekonomik sorunlar�na kar��n büyüme yolunda ç�k��� sadece piyasa 
ekonomisinde ve yeni liberal iktisat politikas� anlay��� içerisinde görmeleri berberinde daha fazla sorun ya�ar 
duruma gelmelerine neden olmu�tur.  

Gerek ekonomik büyümeyi artt�rmada, gerekse kalk�nmay� h�zland�rmada kamu kesiminin rolü 
incelendi�inde burada sadece minimalist bir devlet, büyük bir devletten daha iyidir, �eklinde yorum yapmak 
ku�kusuz yanl�� olacakt�r. Çünkü geli�mekte olan ülkelerin esas sorunu: mülkiyet haklar�n� koruyan, özel 
sözle�meleri yerine getiren ve bireylerin piyasa ko�ullar�ndan serbestçe avantaj elde etmelerini sa�layan 
temel yasal ve kurumsal altyap�y� olu�turamamalar�ndan kaynaklanmaktad�r. Asl�nda, devletin yapabilece�i 
ve yapmas� gereken çok �ey vard�r. Bunlar: kamusal mallar�n tedariki, piyasa ba�ar�s�zl�klar�n�n ve 
düzensizliklerinin giderilmesi, gelir ve f�rsat e�itsizliklerinin azalt�lmas�, a��r� ekonomik dalgalanmalar�n 
stabilize edilmesi, �eklinde s�ralanabilir (Tabellini, 2004: 1). 
 

Türkiye’de Devletten Beklentilerin Azalmas� 
1980 sonras�nda ekonomik anlamda sorun ya�ayan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Çünkü 1980’li 

y�llardan itibaren küresel ekonomik sisteme entegre olabilmek için çok büyük çaba sarf etmi�, bu do�rultuda 
önceki y�llarda uygulanan politikalar�n aksi yönünde ekonomik reformlar yapm��t�r. Bu reformlar sonucunda 
ithal odakl� sanayile�me yerine, ihraç odakl� bir sanayile�me modeli esas al�nm��, kamu sektörünün genel 
ekonomideki pay�n�n azalt�lmas� çal��malar�na girilmi�tir. Bu reformlar�n en temel bile�enleri; artan ihracat, 
serbestle�en ithalat yöntemleri, yabanc� sermaye serbestisi, esnek döviz kuru ve giderek artan özelle�tirme 
çabalar� içeren neoliberal politikalar a��rl�kl� olmu�tur (Ayud, 2008: 5).  Bu sürecin geli�iminde ise 1980–1989 
aras� birinci dönemi, 1989 sonras� da ikinci dönemi olu�turmu�tur. Birinci dönemde, özellikle mal ve ticaret 
hadlerinde gerçekle�tirilmek istenen serbestle�me ile dünya ekonomisiyle bütünle�me hedeflenmi�, al�nan 
24 Ocak kararlar�yla da bu amaca yönelik yap�sal reformlar yap�lm��t�r (Güçlü ve Ak, 2001: 917). 1989 
sonras� dönemde de, 32 say�l� Kararla sermaye hareketleri üzerindeki k�s�tlamalar�n kald�r�lmas� belirleyici 
olmu�, d�� aç�l�m süreci, reel üretim sektöründeki art��la de�il, finans ve kambiyo alanlar�nda aranarak, 
denge bozukluklar� k�sa vadeli sermaye hareketleri ile ertelenebilir bir yap�ya büründürülmü�tür (Ertuna, 
2001: 491-492). 

1980 sonras� de�i�en hükümetlerin k�sa dönem odakl� politikalara yönelmeleri, kamu finansman� ve 
yönetimi alanlardaki yap�sal reformlar�n zaman�nda yap�lamamas� (Ayud, 5), enflasyonun uzun süre kontrol 
alt�na al�namamas�, makro dengelerin iyile�tirilememesi, kamu kesimi aç�klar� ile cari i�lemler aç�klar�n�n 
büyümesi, iç ve d�� borçlar�n artmas� gibi birçok neden; e�itim, sa�l�k, kültür, i� ve toplum refah�n�n 
artt�r�lmas� gibi birçok alana devlet kaynaklar�n�n yeterince ayr�lamamas�na neden olmu�tur. 2000 y�l� sonras� 
vergi gelirleri ve faiz ödemeleri aras�ndaki ili�ki bu durumu Tablo 1’de daha aç�k olarak vermektedir. 

 
Tablo 1: Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Faiz Ödemeleri  (2000–2009) (Bin TL)

Y�llar Faiz Harcamalar�n�n Vergi Gelirlerine Oran� (%)
2000 77 
2001 103 
2002 85,7 
2003 71,0 
2004 56,3 
2005 38,2 
2006 33,4 
2007 31,9 
2008 30,1 
2009 30,9 

Kaynak: (T.C. Maliye Bakanl���, 2010: 3). 
 

Tablo’da da görüldü�ü gibi devletin vergi gelirleri yeterli olmad��� için borçlanmaya a��rl�k vermesi 
devletin faiz yükünü artt�rarak, yapmas� geren görevlere yeterince kaynak ay�ramamas�na neden olmaktad�r. 
Ayr�ca küreselle�me zaten politika yap�c�lar�n i�tahlar�n� çok büyük vergi muafiyetlerine olanak tan�d��� için 
kabartmakta, teknolojik de�i�imse de�i�ik biçimlerdeki sermayenin vergilendirilmesini daha da 
zorla�t�rmaktad�r. Bunlar da mevcut ulusal vergi tabanlar�n� erozyona u�ratmaktad�r (Nellor, 1999: 20). Bu 
nedenle Türkiye’de varolan vergilerin a��rl���, uygulanan liberal politikalar�n sonucu olarak, dolays�z 
vergilerden dolayl� vergilere kayarken, vergi yükü de giderek artm��t�r. Dolayl� ve dolays�z vergi oran�ndaki 
de�i�im y�llar itibariyle s�ras�yla; 2000’de %59, %41, 2001’de %60, %40, 2002’de %66, %34, 2003’de %67, 
%33, 2004’de %67, %33, 2005’de %69, %31, 2007’de %66, %34, 2008’de %65, %35,ve 2009 y�l�nda ise 
%64, %36 olmu�tur (G�B, 2010).  Vergi yükündeki art�� ise y�llar itibariyle; 2000’de %15,9 iken, 2001’de 
%16,5’e, 2002’de %17,0’e, 2003’de %18,5’e, 2004 y�l�nda %19,9’a, 2005’de %20,3’e, 2006’da %19,9’a, 
2007’de %20,3’e, 2008’de %19,5, 2009 y�l�nda ise %20,6’a artm��t�r (T.C. Maliye Bakanl���, 2009: 41 ve 
G�B, 2010). Gerek vergilerin dolays�z vergilerden dolayl� vergilere kaymas�, gerekse vergi yükünün giderek 
artmas�, mükellefin vergiye olan güvenine daha da fazla zarar vermi� ve vermektedir.  
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Türkiye’de devletin bütçesinde ya�ad��� s�k�nt�lar yapmakta oldu�u harcamalarda öncelik s�ras�n� ve 
yap�lacak harcamalar�n miktar�n� da de�i�tirmi�, bu de�i�im devletin üstlenmi� oldu�u baz� görevlere 
yeterince kaynak ay�ramamas�n� veya ay�rm�� oldu�u kaynaklar�nda y�llar itibariyle bir geli�me 
sa�lanamamas�na neden olmu�tur. 2010 y�l� bütçe gerekçesinde, yap�lan fonksiyonel s�n�fland�rmaya göre 
bütçe giderlerinin da��l�m� Tablo 2’de bu durumu ortaya koymaktad�r. 

Tablo 2: Fonksiyonel S�n�fland�rmaya Göre Bütçe Giderleri  (2006-2009)
 GSYH’ye Oranlar� (%) Bütçe �çindeki Paylar� (%) 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Genel Kamu Hizmetleri 9,3 9,0 8,6 8,8 39,5 37,2 36,2 37,6 
Savunma Hizmetleri 1,5 1,4 1,4 1,3 6,5 5,8 5,7 5,6 
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1,4 1,5 1,5 1,4 5,9 6,1 6,2 6,1 
Ekonomik ��ler ve Hizmetler 2,8 2,8 3,1 2,3 11,9 11,6 12,8 10,0 
Çevre Koruma Hizmetleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
�skan ve Toplum Refah� Hizmetleri 0,5 0,6 0,4 0,3 2,2 2,3 1,7 1,3 
Sa�l�k Hizmetleri 1,2 1,3 1,4 1,2 5,2 5,5 5,7 5,2 
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 1,6 1,7 1,6 
E�itim Hizmetleri 2,9 3,1 3,2 3,1 12,5 12,6 13,4 13,3 
Sosyal Güvenlik ve Sos. Yard. Hizm. 3,5 4,1 4,0 4,5 14,7 17,1 16,6 19,2 
Toplam 23,5 24,2 23,9 23,3 100 100 100 100 
Kaynak: (T.C. Maliye Bakanl���, 2009: 28). 

 
Tablo 2’de görüldü�ü gibi, sa�l�k hizmetlerinin bütçe içindeki pay� 2009 y�l�nda, 2008 ve 2007 

y�llar�na göre azalarak 2006 y�llar�ndaki seviyesinde kalm��, iskan ve toplum refah� hizmetleri bir önceki y�la 
göre bütçedeki pay� azalm��, çevre koruma hizmetlerinin pay� son dört y�l içinde hep ayn� kalm��, dinlenme 
ve kültür hizmetleri ile e�itim hizmetleri bir önceki y�lla göre azalm�� sadece sosyal güvenlik ve sosyal yard�m 
hizmetleri 2008 y�l�nda 2007 y�l�na göre azal�rken, 2009 y�l�nda artm��t�r. Bunda ise ku�kusuz 2008 y�l�n�n 
sonunda ba�layan ekonomik krizin etkisi olmu�tur. 

Yoksulluk aç�s�ndan da 2008 y�l�nda fertlerin yakla��k %0,54’ü (374 bin ki�i) sadece g�da 
harcamalar�n� içeren açl�k s�n�r�n�n, %17,11’i (11.933 ki�i) ise g�da ve g�da d��� harcamalar� içeren yoksulluk 
s�n�r�n�n alt�nda ya�ar, duruma gelmi�tir. Ücretli-maa�l� çal��anlarda yoksulluk oran� %5,93 iken, yevmiyeli 
çal��anlarda %28,56, i�verenlerde %1,87, kendi hesab�na çal��anlarda %24,10 ve ücretsiz aile i�çisi 
olanlarda yoksulluk oran� %32,03 olmu�tur. Burada en yüksek yoksulluk riskine sahip olan tar�m sektöründe 
çal��anlar olup, yoksulluk oran� 2007 y�l�nda %32,05 iken, 2008 y�l�nda %37,97 olarak tahmin edilmi�tir. 
Sanayi sektöründe çal��anlarda yoksulluk oran� 2008 y�l�nda % 9,71 iken, hizmet sektöründe çal��anlarda bu 
oran %6,82 olmu�tur (TÜ�K, 2009: 2).  

Yoksulluk oran�n�n yan� s�ra i�sizlikte Türkiye’de ciddi boyutlara ula�m��t�r. ��sizlik oran�, 2000 y�l�nda 
%6,5 iken, 2001 y�l�nda %8,4’e, 2002 y�l�nda %10,3’e, 2003 y�l�nda %10,5’e, 2004 y�l�nda %10,8’e, 2005 
y�l�nda %10,6’ya, 2006 y�l�nda %10,2’ye, 2007 y�l�nda %10,3’e, 2008 y�l�nda %11,0’e, 2009 y�l�nda ise 
%14,0’e ula�m��t�r. 2010 y�l�n�n Nisan ay�nda ise %12,0 olmu�tur (BUMKO, 2010 ve TÜ�K, 2010: 1).  

Türkiye’de bütçe giderlerinin da��l�m�, yoksulluk oranlar�, i�sizlik oranlar�, vergi yükü gibi birçok faktör 
sosyal bir devletin gereklerinin yeterince yerine getirilemedi�ini ortaya koymaktad�r. Bu durum vatanda�lar ve 
devlette farkl� beklentilere neden olmaktad�r. Bu beklentileri içine girilmesinde; 
 

� Devletin, vergiler ile üstlenmi� oldu�u görevlerini yerine getiremeyece�ini anlamas�, 
� Toplumun, vergi yükünün daha da yükseklece�i ve her yeni sosyal talebin vergi olarak kendilerine 

geri dönece�i endi�esi ta��mas�, 
� Toplum taraf�ndan, artan kamu ba�ar�s�zl���n�n (politik ç�kar, yolsuzluk, yoksulluk, gelir da��l�m�n�n 

bozulmas� gibi birçok faktör) fark�na var�lmas�, 
� Devletin uygulam�� oldu�u vergi indirimleri, istisnalar� gibi te�viklerin vatanda�lar� hay�rseverlik 

anlay���na yöneltmesi, 
� Türkiye’de ya�ayan vatanda�lar�n örf ve adetlerden kaynakl� hay�rseverlik duygular�n�n yüksekli�i, 
� Toplumun, i�letmelerden ve kurumlardan hay�rseverlik beklentisi içerisine girmesi, 
� Gibi birçok faktör etkili olmu�tur. 

 
Türkiye’de Hay�rseverlik 
�ngilizce kar��l��� “philanthropy” olan hay�rseverlik, Türkiye’de ço�unlukla, bireylerin dini, vicdani 

ve/veya duygusal güdülerinden hareketle yapt�klar� yard�m faaliyetlerini ça�r��t�rmaktad�r. Bu nedenle de 
hay�rseverlik kelimesi ingilizce kar��l���n� tam anlam�yla kar��lamamaktad�r. Çünkü uluslararas� düzeyde 
philanthropy, birey ve kurumlar�n içinde bulunduklar� toplumlar�n refah seviyelerini yükseltmek amac�yla 
ço�unlukla (sivil toplum kurulu�lar�na ve stratejik bir planla) ba���ta bulunmalar� �eklinde tan�mlanmaktad�r 
(Ergüder, 2006: 8). Bu nedenle geleneksel anlamda hay�rseverlik yaln�zca acil gereksinimlere k�sa vadeli 
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çözümler sunmakta iken, sosyal adalet için hay�rseverlik, ço�unlukla e�itsizlik ve güç da��l�m� sorunlar�na 
çözümler bularak, sosyal sorunlar�n temel nedenlerine yönelerek çözümler üretmeye çal��maktad�r (Bikmen, 
2006: 9). 
 

Birçok ülkede devlet, bir tak�m özel haklar�n tüm “Kâr Amac� Gütmeyen Kurulu�lara” ay�r�m 
gözetmeksizin sa�lanmas�n� istememekte, bunun yerine genellikle “Kâr Amac� Gütmeyen Kurulu�un” amaç 
ve faaliyetlerine dayal� olarak bu kurulu�lara özel baz� haklar sa�lamakta bunu ise ço�unlukla baz� öncelikli 
faaliyetleri te�vik ederek hak sa�lamaktad�r. Söz konusu faaliyetleri yürüten Kâr Amac� Gütmeyen Kurulu�lar� 
tan�mlamak için pek çok isim kullan�lm��t�r. Örne�in hay�r kurumlar� ve kamu yarar�na çal��an kurulu�lar 
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu anlamda ilk defa 1601 y�l�nda amac�, hay�r amac�n� belirlemek ve 
suiistimalleri  ortadan kald�rmak olan �ngiliz Hay�rseverlik Kanunu olu�turulmu�tur. Zaman içerisinde ise hay�r 
amac� �ngiltere’de dört esas kategoride toplanm��t�r. Bunlar (TÜSEV, 2004: 3-6); 
  

� Yoksullu�un giderilmesi, 
� E�itim düzeyinin yükseltilmesi, 
� Dinin geli�tirilmesi ile 
� Topluma yararl�, 

 
di�er amaçlar olmu�tur. Hay�rseverlik alt�nda kamu yarar� faaliyetlerini esas al�rsak, kanunda öngörülen bir 
veya birden fazla amac� destekleyen veya te�vik eden herhangi bir yasal faaliyet olarak kamu yarar�n� 
tan�mlanmak mümkündür. Kamu yarar�n� tan�mlayan tek bir yakla��m�n olmamas� nedeniyle, kamu yarar� 
faaliyetlerinin uluslararas� alanda iyi uygulamalarla geli�en bir e�ilim gösterdi�ini ifade etmek mümkündür. 
Kamu yarar� faaliyetlerini daha da açmak gerekirse (TÜSEV, 5); 
 

� Hay�r faaliyetleri, 
� Yoksullu�un önlenmesi, 
� Bedensel veya zihinsel engellilere yönelik yard�mlar, 
� Kültür, 
� Amatör atletizm, 
� Demokrasi, 
� Dini faaliyetler, 
� Sosyal dayan��ma, 
� Yararl� ve savunmas�z hayvanlar�n korunmas�, 
� Hükümet yükünün hafifletilmesi, 
� Bilimsel faaliyetler, 
� Sosyal ve ekonomik kalk�nma, 
� �nsani ve afet yard�m�, 
� Çocuklar�n, gençlerin ve çaresizlerin korunmas�, 
� Vb. her türlü faaliyetler olarak bunlar� s�ralamak mümkündür. 

 
Kamu yarar� statüsünün tan�nmas� için kamu yarar�na çal��an kurulu�lar�n çal��malar�n� 

kolayla�t�racak ve ayakta kalmalar�n� sa�layacak devlet yard�mlar� gerekmektedir. Bunun içinde devlet; 
genellikle i�letme gelirlerine vergi istisnalar� uygulamakta veya kamu yarar�na yap�lan ba���lar� vergi 
indirimine tabi tutmak gibi çe�itli yollara ba�vurmaktad�r. Burada vergi istisnalar� ise genellikle gelirin sadece 
hay�r maksad� için kullan�lmas� durumunda uygulanmaktad�r. Bu uygulama (TÜSEV, 14); 
 

� Hibe, ba��� ve üyelik aidatlar�ndan elde edilen gelirlerin, 
� Ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, 
� Yat�r�m gelirlerinin, 
� Gayrimenkul gelirlerinin, 
� Hediyeler ve intikal vergisinin, 
� KDV gibi gelir kategorilerinin, 

 
vergiden muaf tutulmas� �eklinde uygulanmaktad�r. 1982 Anayasas�na göre (m.2)  “Türkiye 

Cumhuriyeti......... sosyal bir hukuk devletidir”. T.C. sosyal devlet olmas�na ra�men, kamu finansman� 
alan�nda ya�ad��� sorunlar nedeniyle görevlerini tamam�yla yerine getirememektedir. Oysa pareto kriteri 
toplumdaki iyile�tirmelerle ilgilenmektedir. Ayr�ca pek çok kamu tercihi teorisi daha çok idarecilerin ya�mac� 
bencillikleri ile politikac�lar aras�nda harcama kararlar�n�n verilmesindeki bu ili�kinin k�r�lmas�nda dengeli bir 
bütçeyi esas alan yakla��m�n varl��� ile ilgilenmektedir (Premchand, 1993: 5). Ancak bu ili�kinin k�r�lamamas� 
devletin görevlerini yerine getirememesine neden olmakta ve politik kayg�lar ön plana ç�kacak �ekilde devleti 
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geçici çözümlere yöneltmektedir. Bu noktada devletin gerek kendisi hay�rseverlik anlay���na yönelmekte, 
gerekse vatanda�lar�ndan hay�rseverlik anlay��� beklemektedir.  
 

Devletin kendisi; para, kömür, beyaz e�ya, mobilya ve g�da yard�mlar� ba�ta olmak üzere 
vatanda�lar�na çe�itli yard�mlar yaparak ya da vergi harcamalar� yoluyla; vazgeçti�i muafiyet, istisna ve 
indirim gibi yollarla gerek do�rudan gerekse dolayl� olarak hay�rseverlik anlay���n� gerçekle�tirmeye 
çal��maktad�r. Devletin yapm�� oldu�u do�rudan yard�mlar�n ele�tiri noktas� ise; 
 

� Politik nitelik ta��mas�, 
� E�it yap�lmamas�, 
� �htiyac� olmayanlara yard�m yap�lmas�, 
� �htiyaca yönelik yap�lmamas�, 
� Toplumda sürekli hay�rseverlik beklentisine sebep olmas�, 
� Toplumda verginin israf edildi�i duygusuna neden olmas�, 
� Toplumda çal��an kesimde moral bozuklu�una ve devlet dü�manl���na neden olmas� (örne�in prim 

yat�rmayan sosyal güvenlik kurulu�u alt�ndaki bir ki�inin hastane hizmetlerinden yararlanamaz iken, 
ye�il kart� olan�n bu anlamda s�k�nt� ya�amamas�) 

� Rant ekonomisine neden olmas�, 
� Toplumda baz� kesimleri tembelli�e itmesi, 
� Hay�r yap�lan ki�ilerin toplumda bir bask� grubu olu�turmalar�na zemin haz�rlanmas�, 
� Toplumda herkesten hay�rseverlik yapmas� beklentisine neden olarak yapan ve yapmayan 

ayr��t�rmas�na neden olmas�, 
� Yard�m alan ki�ilerin rencide olmas� gibi birçok endi�eyi bereberinde getirmesi, 

 
ifade edilebilir. Tüm bu sorunlardan ar�nd�r�lm�� yard�mlar ku�kusuz sosyal amaca hizmet edecektir. 

Ancak yine de bu çözümler k�sa vadeli olup, uzun vade de yoksullu�un, gelir da��l�m�n�n, i�sizlik gibi birçok 
sorunu gerçekci anlamda çözücü de�ildir. Bu nedenle devlet gerek yapaca�� do�rudan, gerekse dolayl� 
yard�mlar ile hedefi uzun vade de kal�c� çözümler üretici nitelikte olmal�d�r. 

Devletin yapm�� oldu�u vergi harcamalar� ile vazgeçti�i vergi gelirleri ile yapm�� oldu�u veya 
yapt�rd��� hay�rseverlik anlay��� ile de toplumda hay�rseverli�e zemin haz�rlamaktad�r. Tablo 3’de Türkiye’de 
2007 y�l�nda yap�lan sadece vergi harcamalar�n* boyutu ortaya konulmaktad�r. Devlet bu vergi harcamalar� 
ile kendisi do�rudan hay�rseverlik yapt��� gibi sa�lam�� oldu�u indirim, istisna ve muafiyetler yoluyla da 
bireyleri, toplumu, dernekleri ve vak�flar� hay�rseverlik anlay���na yöneltmi�tir. 
 

Tablo 3: Vergi Türleri �tibari ile Toplam Vergi Harcamas� Tutarlar� (2007)
Kanunun Ad� 2007 Y�l� Toplam Vergi Harcamas�
Gelir Vergisi Kanunu 
Kurumlar Vergisi Kanunu 
Katma De�er Vergisi Kanunu 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
Di�er Kanunlar 
Toplam 

7.107.631.294 
3.173.053.321 

401.807.590 
199.588.615 

1.070.387.255 
11.952.468.075 

Kaynak: (T.C. Maliye Bakanl���, 2007: 31.) 
 

Örne�in Türkiye’de, 2004 y�l�nda g�da bankac�l���na % 100 vergi te�viki getirilmesinin ard�ndan 20 
g�da bankac�l��� derne�i kurulurken vak�flar�n da %42’si sosyal yard�m alan�nda faaliyet göstermeye 
ba�lam��t�r. Kamu yarar�na çal��an kurulu� statüsüyle vergi te�viki getirilmesinin ard�ndan g�da 
bankac�l���n�n y�ld�z� parlam��, 20 derne�in 2007 y�l� beyannamelerine göre ald�klar� yard�m ve ba��� miktar� 
y�ll�k en az 897 bin TL olmu�, 20 derne�in her y�l bu miktardaki yard�m� yönetti�i dikkate al�nd���nda 2003’ten 
sonra 4 milyon 485 bin TL’lik ‘g�da bankac�l���’ sektörü olu�mu�tur. G�da bankac�l���n�n bu geli�iminde 
ku�kusuz devletin sa�lam�� oldu�u vergi avantajlar� yönlendirici olmu�tur. Ancak bu yönlendirmede devlet 
eliyle hay�rsever yapacaklar aras�nda haks�z rekabete de neden olunmu�tur. Çünkü; Gelir vergisi mükellefi 
olan (A) ve (B) 200.000 TL ba��� yapmak istedi�inde, bunlardan (A), g�da bankac�l��� yapan bir vakfa, 
200.000 TL, (B) ise Mehmetçik Vakf�’na 200.000 TL de�erinde g�da, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi 
ba���lad���nda, g�da bankac�l���na ba��� yapan vakfa ba���ta bulunan (A), yapt��� ba����n tamam�n� 
kazanc�ndan indirecek ve 1 TL dahi vergi ödemeyecekken, Mehmetçik Vakf�’na ba���ta bulunan (B), yapt��� 
ba����n % 5’ini yani 15.000 TL’sini kazanc�ndan dü�ebilecek, kalan 285.000 TL’nin de gelir vergisini ödemek 
zorunda kalacakt�r. Bu durum devlet eliyle haks�z rekabete sebep olmaktad�r (�SSMM, 2009: 1-2). Ayr�ca 
devlet taraf�ndan belli konu ve alanlarda i�letmelere sa�lanan bu te�vik ve destekler, sosyal sorumluluk 
amaçl� faaliyetlerde bulunan firmalar için getirilen vergi indirimleri, ithalat avantajlar�, muafiyet vb. te�vikler bir 

                                                 
* Vergi harcamalar� raporu sadece 2007 y�l�nda yay�nlanm��t�r. Bu alanda istatistiki veri sorunu vard�r. 



STAKEHOLDERS OF GOVERNANCE AND PHILANTROPY 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

379

yandan �irketlere sosyal sorumluluklar�n� hay�rseverlik odakl� yerine getirmelerini sa�larken (Yönet, 2005: 
240, 258-259);  
 

� Para kazanma,  
� Prestij,  
� Markala�ma,  
� Masraflar�n� vergiden dü�me ve 
� Çe�itli resmi kurulu�lar�n�n sempatisini kazanarak uzun vade de bir tak�m kolayl�klar elde etme, 

 
gibi avantajlar da sunmaktad�r. Bu durum baz� i�letmeleri toplumsal yard�mlar�n� hay�rseverlikten 

stratejiye yöneltmelerine neden neden olmaktad�r. Oysa hay�rseverlik odakl� sorumluluklar topluma bir 
kar��l�k beklemeden katk�da bulunmay� gerektirmektedir. 

Benzer �ekilde Sa�l�k Bakanl���nca yat�r�m program�na al�nan ve yap�m� devlet veya hay�rsever 
taraf�ndan gerçekle�tirilen hastaneler ile mevcut hastanelere ad verilmesine ili�kin usul ve esaslar� belirlemek 
üzere “Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Hastaneler ile hastanelerin baz� bölümlerine ad verilmesi hakk�nda 
yönergenin 3. maddesinde “binas� hay�rsever vatanda�lar taraf�ndan in�a edilen hastanelere hay�rseverin 
iste�i do�rultusunda ismi verilebilir..…” �eklinde düzenleme ile hay�severlik devlet eliyle te�vik edilmi�tir (T.C. 
Sa�l�k Bakanl���, 2003: 3). Yine Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan sa�l��a tam destek kampanyas� çerçevesinde, 
hay�rseverlerden hastane, sa�l�k merkezi gibi fiziki yap�lar ya da sa�l�k kurulu�unun t�bbi cihaz, donan�m ve 
di�er yard�mc� ekipman ihtiyaçlar�n� sa�layabilecekleri ya da parasal yard�mda bulunabilecekleri 
belirtilmektedir (T.C. Sa�l�k Bakanl���, 2005: 2). 
 

Sonuç 
E�itim, sa�l�k, yoksulluk, gelir da��l�m�, i�sizlik gibi birçok alanda bireylerin toplumdan d��lanmas� ya 

da toplumda yer almas�n� engelleyecek nedenlerin bulunmas�, devletlere tüm dünyada merkezi roller 
yüklemekte, yüklenilen bu görev ve beklentilerin zamanla yerine getirilememesi ise, ister istemez  devletten 
beklentileri azaltmaktad�r. Beklentilerin azalt�lmas�n�n nedenleri çok olup, en temel olan�; hem çok fazla 
sorumluluk üstlenen devletin yetersizli�inin fark�na var�lmas�, hem de yüksek vergi oranlar�na kar�� tepki 
gösterilmesidir. Buna ilgili ülkelerde finansman alan�nda ya�an�lan sorunlarda eklenince, birçok devlet 
yapmas� gereken temel görevlerini toplumda olu�an alg�ya da bahane ederek, kendi d���ndakilere yapt�rma 
yollar�n� arar konumuna gelmektedir. 

Türkiye’de de benzer �ekilde hükümetler, her geçen gün; e�itim, sa�l�k, i�, spor, kültür, vb. alanlarda 
kendi yapaca�� görevleri daha fazla vatanda�lar�ndan bekler duruma gelerek, bunu sa�lamak içinde mali ve 
mali olmayan araçlardan yararlanmaktad�r. Bu durum mevcut sorunlar�n giderilmesine çözüm olmad��� gibi, 
hay�rseverlik anlay���nda da olumsuz yönde de�i�ime neden olmaktad�r. Çünkü sosyal psikolojide 
hay�rseverlik (di�erkam) kavram�, ba�kalar�n�n yarar�na olan ve hiçbir kar��l�k beklemeksizin yap�lan 
davran��lar� kapsamaktad�r. Ancak vergi oranlar�n�n dü�ürülmesi, indirimler uygulanmas�, istisnalar verilmesi, 
devlet ve vatanda�lardan gelen d�� bask� sonucu yard�m yap�lmas� ya da ilerde sa�lanacak bir menfaat için 
hay�rseverlik anlay��� içerisine girilmektedir. 

Bu durum hay�rseverli�i kurumlar aç�s�ndan sosyal sorumluluk kavram�n�n ötesine ta��yarak bir 
stratejiye dönü�türebilmekte, bireyler için ise; dini, vicdani ve/veya duygusal güdülerinin a��nmas�na yol 
açmaktad�r. Bu nedenle hay�rseverlik anlay���nda yaln�zca acil gereksinimlere k�sa vadeli çözümler sunmak 
yerine, sosyal adalet için hay�rseverlik anlay���n� yerle�tirmeye çal���lmal�, devlet politikas� da bu do�rultuda 
yeniden �ekillendirilmelidir. 
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Özet 
Sosyal devlet, devletin sosyal bar��� ve sosyal adaleti sa�lamak amac�yla sosyal ve ekonomik hayata 
aktif müdahalesini me�ru ve gerekli gören bir anlay��t�r. Sosyal devletin en belirgin özellikleri, ki�iyi 
ekonomik hayatta yaln�z b�rakmayan; ki�inin huzur ve refah�n� gerçekle�tirmek, güvence alt�na almak, 
sosyal adaleti sa�lamak için ekonomik hayata müdahale eden; böylece ekonomik sosyal ve kültürel 
kalk�nmay� gerçekle�tirip adalete, tam çal��ma esas�na ve herkes için insanl�k onuruna yara��r bir 
hayat seviyesi sa�lamaya yönelik bir devlet biçimi olmas�d�r. 20.yy.’da Bat� demokrasilerinde ortaya 
ç�km�� olan sosyal devlet, devletin sosyal bar��� ve sosyal adaleti sa�lamak amac�yla sosyal ve 
ekonomik hayata aktif müdahalesini me�ru ve gerekli gören devleti ifade eder. Sosyal devlet bu 
anlamda geçen yüzy�l�n “jandarma devlet” anlay���ndan ayr�l�r. Genel olarak sosyal devlet, devletin 
sosyal ve ekonomik hayata müdahalesi yoluyla s�n�f çat��malar�n� yumu�atan ve milli bütünle�meyi 
sa�lamaya çal��an bir devlet anlay���d�r. 
Sosyal devletin say�lan amaçlar�n� uygulamaya aktarabilmesi aç�s�ndan en önemli uygulamas� ise, 
bireylere ki�isel ve siyasal haklar�n yan� s�ra sosyal haklar�n da tan�nma gereklili�idir. Bu bak�mdan 
sosyal devletin uygulamaya geçirilebilmesi için sosyal haklar hayati niteliktedir. Sosyal haklar�n ne 
anlama geldi�i hususunda ise, de�i�ik görü�ler bulunmaktad�r. Bir görü�e göre, sosyal haklar bireyin 
toplum üzerinde sahip oldu�unu varsayd���, bu nedenle devlete kar�� ileri sürdü�ü bir çe�it alacak 
haklar�na denmektedir. Di�er haklarda özellikle ki�i hak ve hürriyetlerinde bireyin pasif kalmas�na 
kar��, sosyal haklarda birey aktiftir. Ayn� �ekilde ki�i hak ve hürriyetlerini devlet korurken, sosyal 
haklardan yararlanmak için birey devletin yard�m�na ihtiyaç duyar. �htiyaçlar�n�n bir k�sm�n�n devletçe 
kar��lanmas�n� ister. 
Anahtar Kelimeler:Sosyal Haklar, Anayasa,  

 
I-SOSYAL HAK KAVRAMI  
Sosyal haklar�n tan�m� konusunda de�i�ik görü�ler vard�r. Bir görü�e göre, sosyal haklar bireyin 

toplum üzerinde sahip oldu�unu varsayd���, bu nedenle devlete kar�� ileri sürdü�ü bir çe�it alacak haklar�na 
denmektedir(DEM�R ve KARATEPE, 1986;197). Di�er haklarda özellikle ki�i hak ve hürriyetlerinde bireyin 
pasif kalmas�na kar��, sosyal haklarda birey aktiftir. Ayn� �ekilde ki�i hak ve hürriyetlerini devlet korurken, 
sosyal haklardan yararlanmak için birey devletin yard�m�na ihtiyaç duyar. �htiyaçlar�n�n bir k�sm�n�n devletçe 
kar��lanmas�n� ister. 

Di�er bir tan�ma göre, ister olumlu ister olumsuz edim gerektirsinler, ister toplu ister bireysel 
kullan�labilsinler sosyal adaleti sa�lamaya, sosyal e�itsizlikleri azaltmaya, toplum içinde ekonomik yönden 
zay�f olanlar� korumaya yönelik haklara sosyal haklar denir(ÖZBUDUN, 1998;110).  

Sosyal haklar�n tan�m�n� yapman�n güçlü�ü, bu haklar�n geli�en sosyal olaylara ba�l� olarak de�i�en 
ve farkl� yorumlara tabi tutulan haklar olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. Sosyal haklar�n, di�er klasik haklar ve 
ekonomik haklar kümesi içinde kesi�en, çifte karakterli haklar� da kapsamas� tan�mlama i�ini daha da 
güçle�tirmektedir. Bunun bir sonucu olarak hukuki metinlerde, ayr� kategoride olan haklar tek ba�l�k alt�nda 
düzenlenmi�tir. 1982 Anayasas� da ‘Ekonomik ve Sosyal Haklar’ ba�l���n� kullanm��t�r. 

Sosyal haklar�n tan�mlanmas�nda daha çok teknik kriter kullan�lmaktad�r. Yani, devletin sosyal 
haklar� gerçekle�tirmede olumlu edim yüklendi�i varsay�m�yla aç�klanmaktad�r. Bu manada, devlete olumlu 
edim yükleyen bütün haklar sosyal haklar kategorisinde say�lm��t�r. Ancak, bu kriter de sosyal haklar�n 
tan�mlanmas�nda yeterli görülmemektedir. Çünkü, Devlete sadece kar��mama edimi yükleyen, grev hakk� 
gibi sosyal haklar�n oldu�u da bir gerçektir. 

 
II- SOSYAL HAKLARIN TASN�F� 
Sosyal haklar, sosyal devletin en önemli unsurlar�ndan biridir. Klasik haklar devlete olumsuz bir 

edim, dokunmama mükellefiyeti yüklerken sosyal haklar devletin olumlu edimlerini gerektiren, ba�ka bir 
deyimle isteme haklar�d�r. Yukar�da da belirtti�imiz gibi, bütün sosyal haklar devlete olumlu bir edim 
yüklemezler. Sendika kurma, toplu i� sözle�mesi ve grev hakk� gibi sosyal haklar devlete olumsuz bir edim 
yükleyen negatif statü haklar�d�r. Sosyal haklar� devlete, devlete olumlu veya olumsuz edim yüklemesine 
göre ay�rt etmek tam anlam�yla mümkün de�ildir(ÖZBUDUN, 1998;110). 

Sosyal haklar konular� bak�m�ndan da tan�mlanmakta ve ayr�ma tabi tutulmaktad�r. Sosyal haklar, 
klasik hürriyetlerin aksine ekonomik ve sosyal içerikli haklard�r. Ancak, bu görü�te sosyal haklar�n niteli�ine 
uygun dü�memektedir. Çünkü, bu ayr�ma göre mülkiyet hakk�, özel te�ebbüs hürriyeti gibi toplumun 
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ekonomik bak�mdan güçlü olan kesimlerini koruyan haklarla, sosyal adaleti sa�lama amac�na yönelik dar 
anlamda sosyal haklar� ayn� kategoriye sokmaktad�r(ÖZBUDUN, 1998;110). 

Sosyal haklar�n di�er bir ayr�m� da, klasik haklar�n fertlere tan�nm�� olmas�na kar��l�k, sosyal haklar�n 
özellikle korunmas� gereken s�n�f, grup veya kategorilere tan�nm�� oldu�u, yani kolektif oldu�u yönündedir. 
Sosyal haklar�n kullan�labilmesi aç�s�ndan kolektif olduklar� do�rudur. Ancak, bu haklar�n hukuki aç�dan ve 
yarg�sal güvenceleri bak�m�ndan ayn� zamanda ki�isel haklar oldu�unu da belirtmek gerekir(ÖZBUDUN, 
1998;110). 

Sosyal haklar� amaçlar�na göre ay�rt etmek daha do�ru olur. Bu haklar, ister olumlu ister olumsuz 
edim gerektirsinler, ister toplu ister bireysel olarak kullan�labilsinler, sosyal adaleti sa�lamaya, sosyal 
e�itsizlikleri azaltmaya, toplum içinde ekonomik bak�mdan zay�f olan s�n�f ve gruplar� korumaya yönelik 
haklard�r(ÖZBUDUN, 1998;110). 

Görüldü�ü gibi, sosyal haklar�n tasnifinde de tan�m�nda oldu�u gibi de�i�ik fikirler ileri sürülmü�tür. 
Ayr�ca, eskiden yap�lan tasnif ile günümüzde kabul edilen tasnif aras�nda farkl�l�klar mevcuttur. 

Ki�i aç�s�ndan ele al�nd���nda sosyal haklar, toplumda sosyal ve ekonomik bak�mdan güçsüz ve 
korunmaya muhtaç durumda olanlar�, yani çal��anlar�, kad�n�, çocu�u ve aile kurumunu koruyan haklard�r. 
Bu koruma konusunda devlete ödevler dü�mektedir. Devlet bu güçsüz, korunmaya muhtaç insanlar� 
korumak üzere gerekli önlemleri alacak veya ald�racakt�r(GÖZE,1976;116). 

Ki�i aç�s�ndan de�il de, devlet aç�s�ndan ele al�nd���nda devletin rolü ne olacakt�r? Bir k�s�m sosyal 
haklar çal��anlarla çal��t�ranlar aras�ndaki ili�kileri düzenler. Devlet sadece bu ili�kileri pozitif hukuk 
kurallar�yla düzenler. Bundan sonra bu ili�kiler özel hukuk çerçevesi içinde de�erlendirilir. Bu haklar�n 
tan�nmas�yla devlet de�il, fakat ki�iler bir tak�m borçlar yüklenmi� olurlar. Buna kar��l�k di�er bir tak�m sosyal 
haklar�n tan�nm�� olmas�, devlete bir tak�m borçlar yükler. Devlete yüklenen bu borçlar her zaman ayn� 
nitelikte de�ildir. �öyle ki, devletin bir sosyal hakk�n kullan�labilir olmas� için bir yapma borcu alt�na girmesi 
halinde, sosyal hak sahibine kar�� devlet bir edimde bulunma yükü alt�na girmi�tir. Örne�in ki�inin e�itim ve 
ö�retim görme hakk� kar��s�nda, devlet yeterince okul açma, yeterince e�itim ve ö�retim kadrosu yeti�tirme 
ödevi vard�r. Devlete bir kar��mama borcu yükleyen sosyal haklar kar��s�nda ise, iktidar�n ho�görülü olmas� 
gerekir. Örne�in sendika kurma hakk�nda oldu�u gibi(GÖZE,1976;118-119). 

Devletin sosyal haklar�n uygulanabilirlik kazanmas� bak�m�ndan yüklendi�i borcu ile kar��mama 
borcunun hukuki sonuçlar� fakl�d�r. Bir sosyal hakk�n kullan�labilir olmas� için, devletin bir edimde bulunmas� 
zorunlu oldu�u hallerde, devlet bu borcu yerine getirmesi için zorlanamaz. Ancak yasama organ� bu alanda 
bir kanuni düzenlemeye gitmi�se, bu halde devletten bunun yerine getirilmesi yarg� yoluyla istenebilir. Alt 
anayasal düzenleme ki�ilere bu haklar� talep hakk� vermez. Sosyal haklar� düzenleyen anayasa hükümleri 
do�rudan do�ruya uygulanabilir hükümler de�il, yasama organ�na siyasal nitelikte direktifler veren veya yol 
gösteren program hükümler niteli�indedir. Buna kar��l�k, devletin kar��mama ödevi söz konusu oldu�unda, 
iktidarlar�n buna uymamalar� halinde yarg�sal denetim söz konusu olur(GÖZE,1976;119). 

 
III- 1982 ANAYASASINDA SOSYAL HAKLARIN DÜZENLEN��� 
Toplum hayat�nda, sosyal adaleti sa�lamak ve sosyal e�itsizlikleri azaltmak amac�yla, anayasalarda 

ki�ilere sa�lanan ekonomik ve sosyal haklar�n anayasa ile olu�turulacak kurumlarla koruma alt�na al�nmal�, 
de�i�en ve geli�en bir dünyada birey ve toplumun ihtiyaçlar�n� kar��layacak düzeyde düzenlenmelidir(EKER, 
1992;35). 

1982 Anayasas� da bu anlay��a uygun olarak, sosyal haklar�, �kinci k�sm�n üçüncü bölümünde 
‘Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ‘ ba�l��� alt�nda düzenlemi�tir. Ekonomik ve sosyal haklar bölümü, 
devletin, vatanda�lar�n maddi ve manevi varl���n�n geli�mesi için gerekli �artlar� sa�lamaya ili�kin, 
Anayasan�n 5. maddesinin bir gere�idir.   

1982 Anayasas�, üçüncü bölümde, 41–64. maddeleri aras�nda sosyal ve ekonomik hak ve 
hürriyetleri düzenlerken, 65. maddesiyle devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlar�na uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklar�n�n yeterlili�i ölçüsünde 
yerine getirece�i düzenlenmi�tir. De�i�iklikten önceki düzenleme �u �ekilde idi: “Devlet, sosyal ve ekonomik 
alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrar�n korunmas�n� gözeterek, mali kaynaklar�n�n 
yeterlili�i ölçüsünde yerine getirir”. 

 
A- Ailenin Korunmas� 
Ailenin korunmas�na yönelik Anayasam�zdaki düzenleme “Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, 

ailenin huzur ve refah� ile özellikle anan�n ve çocuklar�n korunmas� ve aile planlamas�n�n ö�retimi ve 
uygulanmas�n� sa�lamak için gerekli tedbirleri al�r, te�kilat� kurar �eklindedir”. (An. md. 41). Bu maddeye 
Anayasada 2010 y�l�nda yap�lan de�i�iklikle “Her çocuk, korunma ve bak�mdan yararlanma, yüksek yarar�na 
aç�kça ayk�r� olmad�kça, ana ve babas�yla ki�isel ve do�rudan ili�ki kurma ve sürdürme hakk�na sahiptir.” ve 
“Devlet, her türlü istismara ve �iddete kar�� çocuklar� koruyucu tedbirleri al�r.” f�kralar� eklenmi�tir. 
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�lgili madde, devlete baz� yükümlülükler yüklemekle birlikte Anayasa Mahkemesi’nin vermi� oldu�u 
bir kararda maddenin düzenleni� amac� “Devlete yüklenen tüm koruma görevlerinin aile içi ko�ullar�n 
düzeltilmesi, iyile�tirilmesiyle ilgili oldu�u aç�kt�r. Amaç kar�, koca ve çocuklardan olu�an ailenin birlik ve 
bütünlü�ünü korumakt�r.” �eklinde ifade edilmektedir(Anayasa Mahkemesinin 12.11.2002 tarihli, 1999/35 
Esas 2002/104 Karar say�l� karar�.) Gerek Anayasa’da gerekse Anayasa Mahkemesi Kararlar�nda 
düzenleni�i kar��s�nda ailenin bir “anayasa kurumu” (Anayasa Mahkemesinin 12.11.2002 tarihli, 1999/35 
Esas 2002/104 Karar say�l� karar�.) oldu�u söylenebilir.  

1982 Anayasas�, ailenin korunmas� konusunda 1961 Anayasas�ndaki düzenlemeyi benimsemi�tir. 
1982 anayasas�n�n bu maddesinde, ayr�ca devletin alaca�� tedbirler aras�nda ‘aile planlamas�n�n ö�retimi ile 
uygulanmas�n� sa�lamak’ da gösterilmi�tir. Asl�nda Anayasam�z�n ailenin korunmas�na yönelik bu 
düzenlemelerinin temelinde evlenme hakk�n�n yatt��� ifade edilebilir. Zira ailenin olu�umu evlenme hakk�n�n 
varl���na ve korunmas�na ba�l�d�r. A�HS’nin 12. maddesinde evlenme hakk� erkek ve kad�n�n ergin ya�tan 
itibaren evlenme ve aile kurma olana��d�r. Asl�nda evlenme hakk�n�n ya�am tarz�n� seçmenin bir uzant�s� 
olarak görebiliriz. Zira ya�am tarz�n� seçebilme her bireyin yaln�z kalma seçene�i yan�nda ba�kas�yla ya�am 
birlikteli�i kurma serbestliklerine sahip olmas� demektir. (KABAO�LU,1994;294).  

Anayasam�zda öngörülen sosyal devlet ilkesi, aileyi Türk toplumunun temeli olarak kabul etmektedir. 
Gerçekten de toplu ya�am�n ilk modeli, e�itim, yard�mla�ma ve ulusal ya�am�m�z�n için kutsal bir temel 
say�lan ailenin devlet taraf�ndan huzur ve refah�n�n korunmas� anayasal bir zorunluluktur(KORKUSUZ, 
1998;295).Aileyi koruma dü�üncesinin, her �eyden önce Medeni Kanun anlam�nda evliliklerin kurulmas�n� 
yayg�nla�t�rmak, kolayla�t�rmak ve desteklemek oldu�u ku�kusuzdur. Yine Anayasam�za göre, ailenin 
korunmas� yan�nda, anan�n ve çocu�unda korunmas� gerekir(DUMAN,1997;128). 

Anayasam�z�n 41. maddesindeki ailenin korunmas� ile ilgili ilkeleri �u �ekilde s�ralayabiliriz 
(KORKUSUZ, s. 296): 

1-Anayasam�z, aileyi Türk toplumunun temeli kabul etmekle, aileyi reddeden dü�ünceleri 
benimsememektedir. 

2-Anayasam�za göre devlet, ana ve çocuklar�n korunmas� için, ba�ta onlar�n t�bbi bak�mlar� olmak 
üzere her türlü korunma tedbirini almakla yükümlüdür. 

3-Nitekim bu maddeye göre, devletin gerekli te�kilat� da kuraca�� ifade edilmi�tir. Bu konudaki ana 
te�kilatta �üphesiz Aileden Sorumlu Devlet Bakanl���d�r. 

4-Maddeye 2010 y�l�nda yap�lan de�i�iklikle çocuk haklar�na ili�kin esaslar�n eklenmesi, çocu�un 
kendi ailesiyle ili�ki kurmas�n� ve çocu�un istismara kar�� korunmas�n� temin etmeye çal��m��t�r. 

 
B-E�itim ve Ö�renim Hakk� ve Ödevi 
E�itim ve ö�renim hakk�, dünya üzerinde pek çok ülkede anayasal güvence alt�na al�nmas�n�n 

yan�nda53, ayn� zamanda evrensel insan haklar� belgelerinde de düzenlenmi� bulunmaktad�r. Bu noktada bu 
belgelerdeki düzenlemeler gerek Anayasa madde 90/son54, gerek 2. maddedeki hukuk devleti ve insan 
haklar�na sayg�l� devlet ilkelerinin bir gere�i olarak iç hukukumuzu da etkilemektedir. Bu konudaki 
düzenlemelere BM �nsan haklar� Evrensel Bildirisi’nin 26. maddesinde,  BM Ekonomik ve Sosyal ve Kültürel 
Haklara �li�kin Sözle�me’nin 13. maddesinde, BM Çocuk Haklar� Bildirisi’nin 51. Maddesinde ve A�HS’e ek 1 
No’lu protokolün 2 maddesinde yer verilmi�tir55 Söz konusu uluslararas� belgelerde belirtildi�i üzere, e�itim 
hakk�, devletin e�itim olanaklar�n� herkese nitelikli olarak paras�z sa�lamas�n� gerektirmektedir. Her türlü 
e�itim, sosyal s�n�f, �rk, renk, cinsiyet, dil, din, politik görü�, ulus, etnik köken gibi ayr�mlara girmeden herkese 
sa�lanmal�d�r (GÖK, 2004). 

1961 Anayasas�nda ö�renimin sa�lanmas� ba�l���n� ta��yan, 50. madde hükmü, 1982 Anayasas�nda 
e�itimi de kapsayacak �ekilde düzenlenmi�tir. Getirilen önemli yenilikler aras�nda ö�retim kurumlar�nda 
okutulacak dillerle ilgili yeni bir f�kra da eklenmi�tir. Bu f�kraya göre, ‘türkçeden ba�ka hiçbir dil, e�itim ve 
ö�retim kurumlar�nda Türk vatanda�lar�na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö�retilemez. E�itim ve ö�retim 
kurumlar�nda okutulacak yabanc� diller ile yabanc� dille e�itim ö�retim yapan okullar�n tabi olaca�� esaslar 
kanunla düzenlenir. Milletleraras� andla�ma hükümleri sakl�d�r’ (An.md.42/son). 

Bir ba�ka yenilik ise, ‘e�itim ve ö�retim hürriyeti Anayasaya sadakat borcunu ortadan kald�rmaz’ 
�eklindeki hükümdür. Ayr�ca,’ e�itim ve ö�retim kurumlar�nda sadece e�itim, ö�retim, ara�t�rma ve inceleme 
                                                 
53 Örne�in; �spanya Anayasas� m.27,  Güney Afrika Cumhuriyeti m.29, Ukrayna Anayasas� m.53, �talya Anayasas� m.34 
e�itim ve ö�retim hakk�n� düzenlemektedir 

      54 Anayasa m.90/son : “Usulüne göre yürürlü�e konulmu� milletleraras� andla�malar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakk�nda Anayasaya ayk�r�l�k iddias� ile Anayasa Mahkemesine ba�vurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) 
Usulüne göre yürürlü�e konulmu� temel hak ve özgürlüklere ili�kin milletleraras� andla�malarla kanunlar�n ayn� konuda 
farkl� hükümler içermesi nedeniyle ç�kabilecek uyu�mazl�klarda milletleraras� andla�ma hükümleri esas al�n�r.” 

      55 E�itim hakk� ülkemiz aleyhine yap�lan baz� ba�vurularda da gündeme gelmi�tir. Bunlardan Leyla �ahin (Ba�vuru no. 
44774/98, 10.11.2005) karar�nda ba�vuru reddedilirken Hasan & Eylem Zengin (Ba�vuru No: 1448/04, 09.10.2007) 
karar�nda ise ba�vuru kabul edilmi�tir.   
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ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez’ denilmektedir (An. md. 
42/ 8).  

1982 Anayasas�n�n bu maddesiyle getirilen bir ba�ka yenilik de, özel okullar hakk�ndad�r. Bu f�kraya 
göre,’özel ilk ve orta dereceli okullar�n ba�l� oldu�u esaslar, Devlet okullar� ile eri�ilmek istenen seviyeye 
uygun olarak, kanunla düzenlenir’ (An.md.42/ 6). 

Anayasam�za göre, ‘Kimse, e�itim ve ö�renim hakk�ndan yoksun b�rak�lamaz. E�itim ve ö�retim, 
Atatürk ilkeleri ve ink�laplar� do�rultusunda, ça�da� bilim ve e�itim esaslar�na göre, Devletin gözetim ve 
denetimi alt�nda yap�l�r. Bu esaslara ayk�r� e�itim ve ö�retim yerleri aç�lamaz (An. md. 42/ 1-3). 

 
C- Çal��ma Hayat�na �li�kin Haklar 
1982 Anayasas�nda yer alan çal��ma hayat�na ili�kin hükümleri iki grupta toplamak mümkündür. 

Birinci grupta, bireysel çal��ma ili�kilerini düzenleyen hükümler yer almaktad�r. Bunlar: Çal��ma hakk� ve 
ödevi (An.md.49), Çal��ma �artlar� ve dinlenme hakk� (An.md.50) ve ücrette adalet sa�lanmas�d�r 
(An.md.55). �kinci grupta ise, toplu çal��ma ili�kilerini düzenleyen hükümler yer almaktad�r. Sendika kurma 
hakk� (An.md.51), toplu i� sözle�mesi hakk� (An.md.53), grev ve lokavt hakk� (An.md.54) gibi haklar bunlar 
aras�nda yer al�r(DEM�R ve KARATEPE, 1986;197).   

Anayasal "hak ve ödev" (49. madde) olarak düzenlenmi� bulunan çal��ma hakk�, i� bulma yan� istihdam hakk�n�, 
ya�a, cinsiyete ve güce uymayan i�lerde çal��t�r�lmama hakk�n�, i�e almada �rk, renk, cinsiyet, inanç, siyasal 
dü�ünce ayr�mc�l��� yap�lmama hakk�n�, istedi�i alan ve i�te çal��ma hakk�n� içerir. Bu haklar�n 
kullan�labilmesi istihdam olanaklar�n�n yarat�lmas�, e�itim hakk�, i� güvencesi ve koruyucu standartlar�n 
sa�lanmas�, çal��ma ya�am�nda belirli bir gelir güvencesi sa�lanmas�, i�çi sa�l��� ve güvenli�inin 
sa�lanmas�, i�çilerin örgütlenme hakk�n�n sa�lanmas�, i�sizli�e kar�� korunma, i�gücünün toplumsal risklere 
kar�� korunmas�n� içeren sosyal güvenlik ve refah devleti anlay��lar�n�n geli�mesi ve uygun mevzuat�n 
haz�rlanmas� demektir(YURT,2009). 

Anayasal ilke olan çal��ma hakk�, herkesin çal��ma ödevi ve bir i�i elde etmeye hakk� oldu�unu ifade 
etmektedir. Çal��ma hakk�nda, di�er hak ve hürriyetlerden ayr�lan önemli bir özellik, bu hakk�n 
kullan�lmas�n�n, hak öznesinin d���nda olu�an etkenlere ba�l� olmas�d�r. Ki�iler bu haktan ancak i� ve 
çal��ma ortam ve imkan� mevcutsa yararlanabilir(KABAO�LU, s. 253). 

Anayasam�za göre, ‘Çal��ma, herkesin hakk� ve ödevidir. Devlet, çal��anlar�n hayat seviyesini 
yükseltmek, çal��ma hayat�n� geli�tirmek için çal��anlar� korumak, çal��may� desteklemek ve i�sizli�i 
önlemeye elveri�li ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri al�r. Devlet, i�ci-i�veren ili�kilerinde 
çal��ma bar���n�n sa�lanmas�n� kolayla�t�r�c� ve koruyucu tedbirleri al�r (An.md.49). 

Sosyal devlette çal��ma hakk� ki�ilerin sahip oldu�u temel haklardan biridir. Ki�inin kendisinin ve 
ailesinin ya�am�n� sürdürebilmesi için, yararl� ve verimli bir i�te çal��maya ihtiyac� vard�r. Devletin de, 
çal��may� desteklemek ve i�sizli�i önlemeye elveri�li ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
almak ödevi vard�r(KORKUSUZ,1998;283). Öte yandan çal��ma hakk� dinamik bir toplumsal süreç olup, kay�t 
d��� ekonominin ölçe�iyle de do�rudan ilgilidir. Türkiye’de de bir yandan i�sizlik sigortas�, i� güvencesi, 
kad�nlar�n e�itli�inin sa�lanmas� yolunda hukuki düzenlemeler sürdürülürken, ba�ta i�sizli�in boyutu ve 
sendikac�l���n gerilemesi ile sosyal devlet anlay���ndan vazgeçilmesi nedenleriyle, çal��ma hakk� 
kapsam�ndaki birçok talebin gündeme getirilmesinin zorla�makta oldu�u ifade edilmektedir(YURT,2009). 

Çal��ma hakk�, nas�l olursa olsun bir i�e sahip olmakla s�n�rl� de�ildir. Çal��ma hakk�n�n gerçek anlamda 
uygulanabilir ve kullan�labilir bir hak olmas� için, birer alt kategori hak olan belli haklar�n da sa�lanmas� 
gerekir. Örne�in i� güvenli�i hakk�, i�yerlerinin çal��ma ve sa�l�k �artlar�na uygun olmas�n� isteme hakk�, 
çal��an çocuk ya da gençlerin özel olarak korunmas�yla ilgili haklar, adil ücret hakk�, ücretli tatil, dinlenme 
hakk�; ya��na, gücüne, gücüne, cinsiyetine uygun i�lerde çal��t�r�lmay� isteme hakk� ve sosyal güvenlik hakk� 
gibi haklar(KABAO�LU,1994;254). 

Bunlardan çal��ma �artlar� ve dinlenme hakk� Anayasam�z�n 50. maddesinde düzenlenmi�tir. Bu 
maddeye göre, ‘Kimse, ya��na, cinsiyetine ve gücüne uymayan i�lerde çal��t�r�lamaz. Küçükler ve kad�nlar ile 
bedeni ve ruhi yetersizli�i olanlar çal��ma �artlar� bak�m�ndan özel olarak korunurlar. Dinlenmek çal��anlar�n 
hakk�d�r. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli y�ll�k izin haklar� ve �artlar� kanunla düzenlenir’. 

Yine 1982 Anayasas�, ücrette adaletin sa�lanmas� ve di�er sosyal yard�mlardan faydalanmalar� için 
gerekli önlemleri almakla devleti yükümlü k�lm��t�r. Anayasam�z�n 55.maddesine göre, ‘Ücret eme�in 
kar��l���d�r. Devlet, çal��anlar�n yapt�klar� i�e uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di�er sosyal 
yard�mlardan yararlanmalar� için gerekli tedbirleri al�r. Asgari ücretin tesbitinde çal��anlar�n geçim �artlar� ile 
ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur’. 

Toplu i� ili�kilerini düzenleyen hükümlerin ba��nda, sendika kurma hakk� ile sendikal faaliyet hakk� 
gelmektedir. Anayasam�za göre,’ ��ciler ve i�verenler, üyelerinin çal��ma ili�kilerinde, ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaatlerini korumak ve geli�tirmek için önceden izin almaks�z�n sendikalar ve üst kurulu�lar kurma 
hakk�na sahiptirler’ (An.md.51/1). Anayasam�z�n bu hükmünden anla��laca�� gibi, sendika kurmak serbesttir. 
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Sendika kurmak için önceden izin almaya gerek yoktur. Kanunun arad��� bilgi ve belgeler yetkili makama 
verildi�i an, sendika kurulmu� olur ve tüzel ki�ilik kazan�r. Bilgi ve belgelerde kanuna ayk�r� bir durum 
bulundu�u zaman, sendikan�n ve üst kurulu�un faaliyetinin durdurulmas� ve kapat�lmas� için mahkemeye 
ba�vurma imkan� vard�r (An.md.51/2). Anayasam�z�n 51. maddesi 2001 y�l�nda de�i�ikli�e u�ram��t�r. Buna 
göre: eski madde metninin ilk f�kras�nda yer alan "i�çiler ve i�verenler" ibaresi, "çal��anlar ve i�verenler" 
olarak düzenlenerek, i�çiler d���nda di�er çal��anlara da sendika kurma hakk� tan�nm��t�r.  

Maddenin be�inci f�kras�nda, i�çi niteli�i ta��mayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklar�n�n 
kapsam, istisna ve s�n�rlar� gördükleri hizmetin niteli�ine uygun olarak kanunla düzenlenece�i 
belirtilmi�tir(�REN, 2009). 51. Maddenin dördüncü f�kras�nda yer alan "ayn� zamanda ve ayn� i�kolunda 
birden fazla sendikaya üye olunamaz" �eklindeki hüküm, 2010 de�i�ikli�iyle anayasadan ç�kart�lm��t�r. 

Anayasam�z�n 53. maddesinde toplu i� sözle�mesi hakk� düzenlenmi�tir. Toplu i� sözle�mesi hakk�, 
anayasam�zda 1995 y�l�nda yap�lan de�i�ikliklere kadar sadece i�ci ve i�verenlere tan�nm�� iken, bu 
de�i�iklikle bu hak tüm çal��anlara tan�nm��t�r(ÖZVER�, 2009).  Bu maddeye göre, “��ciler ve i�verenler, 
kar��l�kl� olarak ekonomik ve sosyal durumlar�n� ve çal��ma �artlar�n� düzenlemek amac�yla toplu i� 
sözle�mesi yapma hakk�na sahiptirler. Toplu i� sözle�mesinin nas�l yap�laca�� kanunla düzenlenir. Memurlar 
ve di�er kamu görevlileri, toplu sözle�me yapma hakk�na sahiptirler. (De�i�ik:Ek f�kra: 07.5.2010 – 5982/6 
md.)Toplu sözle�me yap�lmas� s�ras�nda uyu�mazl�k ç�kmas� halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem 
Kuruluna ba�vurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlar� kesindir ve toplu sözle�me hükmündedir. 
(De�i�ik:Ek f�kra: 07.5.2010 – 5982/6 md.)Toplu sözle�me hakk�n�n kapsam�, istisnalar�, toplu sözle�meden 
yararlanacaklar, toplu sözle�menin yap�lma �ekli, usulü ve yürürlü�ü, toplu sözle�me hükümlerinin emeklilere 
yans�t�lmas�, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun te�kili, çal��ma usul ve esaslar� ile di�er hususlar kanunla 
düzenlenir.” 

1961 Anayasas�nda grev hakk�, ‘Toplu Sözle�me ve Grev Hakk�’ ba�l��� alt�nda düzenlenmi�ti. 1982 
Anayasas�nda ise grev hakk�, lokavt ile birlikte düzenlenmi�tir. 1982 Anayasas� grev hakk� konusunda geni� 
düzenleme getirdi�i gibi, lokavt� da bir anayasal hak düzeyine ç�karm��t�r (An.md.54). Grev hakk� sadece 
i�çiler taraf�ndan kullan�lan bir hakt�r. Grev, i�çilerin aralar�nda anla�arak veya bir kurulu�un alm�� oldu�u 
karara uyarak i�yerinde faaliyeti durdurmak veya i�in niteline göre önemli ölçüde aksatmak amac�yla topluca 
i�i b�rakmalar�d�r. Grev hakk�yla i�çiler, i�vereni, ekonomik aç�dan kay�plara u�ratarak toplu i� sözle�mesinin 
istekleri do�rultusunda meydana gelmesini sa�larlar(DUMAN,1997;163). 2010 de�i�ikli�inden önce, grev 
hakk�na önemli k�s�tlamalar getirmesi nedeniyle ele�tirilen baz� düzenlemeler(KABO�LU,1994;482), bu 
de�i�iklikle kald�r�lm��t�r. Bu ba�lamda 54/3 yer alan “Grev esnas�nda greve kat�lan i�çilerin ve sendikan�n 
kas�tl� veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan i�yerinde sebep olduklar� maddî zarardan sendika 
sorumludur.” Hükmü ile 54/7’de düzenlenen “Siyasî amaçl� grev ve lokavt, dayan��ma grev ve Iokavt�, genel 
grev ve lokavt, i�yeri i�gali, i�i yava�latma, verim dü�ürme ve di�er direni�ler yap�lamaz.” Hükmü 
kald�r�lm��t�r. 

 
D- Sosyal Güvenlik Hakk� 
Anayasam�za göre,’Herkes, sosyal güvenlik hakk�na sahiptir. Devlet, bu güvenli�i sa�layacak gerekli 

tedbirleri al�r ve te�kilat� kurar (An.md.60). Buna göre sosyal güvenlik, toplumsal ya�amdan kaynaklanan 
riskler kar��s�nda bireyleri korumay� amaç edinmektedir. Bu noktada esas olan ülke nüfusunun tümünü 
toplumsal güvenlik rejimi içerisine alabilmektir(KABO�LU,1994; 466). 

Sosyal güvenlik hakk�n�n sosyal devlet bak�m�ndan ta��d��� Anayasa Mahkemesi bir karar�nda �u 
�ekilde ifada edilmi�tir. Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler kar��s�nda koruyarak gerçek e�itli�i yani 
sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sa�lamakla yükümlü devlet demektir. Ça�da� devlet anlay���, sosyal 
hukuk devletinin, tüm kurumlar�yla Anayasa’n�n özüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmas�n� gerekli k�lar. 
Hukuk devletinin amaç edindi�i ki�inin korunmas�, toplumda sosyal güvenli�in ve sosyal adaletin sa�lanmas� 
yoluyla gerçekle�tirilebilir. Böylece sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi 
olu�turan temel kavramlardan birisidir.”56 

Sosyal güvenlik hakk�n�n özneleri bak�m�ndan iki ayr� gruptan söz edilebilir: Birincisi, özel olarak 
korunmas� gerekenler olup, bunlara özgü ve daha çok korunma sa�lanmas� gerekir(KABAO�LU,1994;256). 
Anayasam�zda 61. maddesinde özel olarak korunmas� gereken ki�ileri belirtmi�tir. Bu maddeye göre’ Devlet, 
harp ve vazife �ehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yara��r bir hayat 
seviyesi sa�lar (An.md.61/ 1). Anayasam�z bu kategoriye, sakatlar� (An.md.61/ 2), ya�l�lar� (An.md.61/ 3 ) ve 
korunmaya muhtaç çocuklar� da (An.md.61/ 4 ) eklemi�tir. Bu amaçla, yani hepsinin korunmas� amac�yla, 
devlete gerekli tesisleri ve te�kilat� kurma ve kurdurma (An.md.61/ son) görevi verilmi�tir. 

Sosyal güvenlik hakk�n�n özneleri bak�m�ndan ikinci grup ise, i�sizlerdir. Bunlar çal��anlara oranla 
daha s�n�rl� bir güvenlik sisteminden faydalan�rlar(KABAO�LU,1994;256). Buradan hareketle sosyal güvenlik 
hakk�n�n yaln�zca çal��anlara özgülenen bir hak olmad���, herkesin bu hakk�n öznesi oldu�u 
belirtilmektedir(KABAO�LU,1994;467). 
                                                 

    56 AYM 26.10.1988 tarihli, 1988/19 E, 1988/33 K. 
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E - Konut Hakk� 
20. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren azgeli�mi� ve geli�mekte olan ülkelerde sanayile�meyle birlikte 

bir kentle�me sürecine tan�k olunmu�tur. Kentle�me h�z�n�n yüksek oldu�u bu ülkelerde göçmenlerin 
kar��la�t�klar� en önemli sorunlar�n ba��nda bar�nma gereksinmesinin kar��lanmas� gelmektedir. Konut 
fiyatlar�n�n yüksek oldu�u ve yeni konut yap�m� için arazi alanlar�n�n yetersiz oldu�u kentlerde sorun kronik 
bir hal alm��t�r. Bu durumda kente göç eden bir çok ailenin bar�nabilmek için bar�nma gereksinimini alt 
yap�dan yoksun, dü�ük standartl� konutlarda kar��lamak zorunda kald��� belirtilmektedir (KARAKURT,2009). 
Bu durumda özellikle sosyal devlet ilkesi gere�ince düzenleme alt�na al�nan Anayasam�z�n 57. maddesi bu 
konuda devlete yükümlülük yüklemektedir. 

Anayasam�z�n 57. maddesine göre, ‘ Devlet, �ehirlerin özelliklerini ve çevre �artlar�n� gözeten bir 
planlama çerçevesinde, konut ihtiyac�n� kar��layacak tedbirleri al�r, ayr�ca toplu konut te�ebbüslerini 
destekler’. 

 
F - Sa�l�k ve Çevre Hakk� 
1982 Anayasas� sa�l�k ve çevre hakk�n� ayn� madde de düzenlemi�tir. Anayasam�z�n 56. Maddesinin 

birinci ve ikinci f�kras�na göre, ‘ Herkes, sa�l�kl� ve dengeli bir çevrede ya�ama hakk�na sahiptir. Çevreyi 
geli�tirmek, çevre sa�l���n� korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatanda�lar�n ödevidir’. 

Çevre hakk�n�n veya Anayasan�n tabiriyle sa�l�kl� ve dengeli bir çevrede ya�ama hakk�n�n sahibi 
herkestir. Yani ba�ta vatanda�lar olmak üzere, ülkedeki herkes bu hakk�n sahibi konumundad�rlar ve bütün 
bu ki�iler, çevre hakk�na sayg� gösterilmesini isteyebilir. Hakk�n konusu ise, sa�l�kl� ve dengeli bir çevrede 
ya�amakt�r. Hakk�n yükümlüleri konusunda Anayasam�z ilginç bir düzenleme öngörmü�tür. Anayasam�z 
hakk�n yükümlüsü olarak, devlet ve vatanda�� göstermektedir. Burada devletin hakk�n yükümlüsü olarak 
gösterilmesinde herhangi bir anormal durum yoktur. Ancak, devletin yan�nda yükümlü olarak sadece 
vatanda�lar�n gösterilmesini anlamak güçtür. Çünkü ülke üzerinde ya�ayan yabanc�lar�n, hak sahibi olarak 
kabul edilmesine ra�men, bunlar�n yükümlü olarak gösterilmemesi bir çeli�kidir(TUNÇ, ve 
GÖVEN,1997;115). 

Anayasam�z�n 56. maddesinin üçüncü f�kras�na göre, ‘Devlet, herkesin hayat�n�, beden ve ruh sa�l��� içinde 
sürdürmesini sa�lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi art�rarak, i�birli�ini gerçekle�tirmek 
amac�yla sa�l�k kurulu�lar�n� tek elden planlay�p hizmet vermesini düzenler’. Anayasam�z, sa�l�k hakk�n�, 
insan�n beden ve ruh sa�l��� içinde ya�am�n� sürdürme hakk� olarak tan�mlam��t�r. Sa�l�kl� toplum, ancak 
sa�l�kl� aile ve ki�ilerden meydana gelebilir. Bu nedenle genel sa�l�k i�leri ve haklar� kamu düzeniyle iç 
içedir. Temel hak ve hürriyetlerin genel sa�l���n korunmas� sebebiyle s�n�rland�r�lmas�, bu hakk�n kamu 
düzeniyle olan yak�n ilgisi dolay�s�ylad�r. Ki�ilerin ve toplumun huzur ve mutlulu�unun sa�lanmas�nda temel 
etken olan ki�i sa�l���n�n güvence alt�na al�nmas� konusunda devlete büyük görevler 
dü�mektedir(DUMAN,1997;172). 

 
IV- SOSYAL HAKLARIN SINIRI 
1982 Anayasas�n�n ‘Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ‘ bölümünün son maddesinde, sosyal ve 

ekonomik haklar�n s�n�r� düzenlenmi�tir.  Anayasam�z�n 65. maddesine göre, Devlet, sosyal ve ekonomik 
alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlar�na uygun öncelikleri gözeterek malî 
kaynaklar�n�n yeterlili�i ölçüsünde yerine getirir. De�i�iklikten önceki düzenleme �u �ekilde idi: “Devlet, 
sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrar�n korunmas�n� gözeterek, 
mali kaynaklar�n�n yeterlili�i ölçüsünde yerine getirir”57. Maddenin düzenleni� biçimi, sosyal ve ekonomik 
haklar�n de�erini azaltan ve devletin her zaman için kendisine dü�en ödevlerden kaç�nabilmesini mümkün 
k�labilecek bir �ekilde anla��lmaya müsaittir(KOCAO�LU,1997;99).  

Anayasam�z�n 65. maddesinin gerekçesinde, Anayasada düzenlenen sosyal ve ekonomik haklar�n 
gerçekle�tirilmesini isteme yetkisini hiç kimseye vermedi�i belirtilmi�tir. Buna göre devlet Anayasayla 
kendisine yüklenen bu görevleri yerine getirecek ancak getirmedi�i takdirde bireyler yerine getirilmesini 
devletten talep edemeyeceklerdir(UYGUN,1992;38).. Anayasan�n bu hükmünden, devletin kendi 
sorumlulu�unun bilincinde oldu�unu kabul etti�i anla��lmaktad�r.  

 

                                                 
      57 Maddenin gerekçesinde ise �öyle denilmektedir; “Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik haklar�n Devlet taraf�ndan 

gerçekle�tirilmesi ancak mali kaynaklar�n yeterlili�i ölçüsünde mümkündür. Mali kaynaklar�n yeterli�i Devletin 
kaynaklar�n� zorlamadan tabii bir s�n�r te�kil eder. Bu kaynaklar�n zorlanmas� halinde ekonomik istikrar�n bozulmas� 
mukadderdir. Ekonomik istikrar�n bozulmas� ise, her �eyden önce Devletin ekonomik ve sosyal ödevlerinin aksamas� 
sonucunu do�urur. Bundan ise, her �eyden önce bu haklardan yararlanacak olan �ah�slar zarar görür. Madde, hiç 
kimseye Devletten sosyal ve ekonomik haklar� gerçekle�tirmesini isteme hakk� vermedi�ini, bu haklar�n devlete yüklenen 
ödevlerden ibaret oldu�unu belirlemektedir”. 
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SONUÇ 
Bir toplum düzenine sosyal devlet niteli�ini kazand�ran en önemli unsur, vatanda�lara geni� kapsaml� 

iktisadi ve sosyal haklar�n birer temel hak olarak anayasa ile tan�nmak suretiyle teminat alt�na al�nm�� 
olmas�d�r. Günümüzün ça�da� anayasalar�, hukuk devleti ilkesinin gerekleri ile sosyal devlet ilkesinin 
gereklerini ba�da�t�rarak devletin sosyal bir hukuk devleti olmas�n� öngörmektedir. Sosyal hukuk devleti, 
temel hak ve hürriyetlerin yan�nda ayn� zamanda sosyal ve ekonomik haklar�nda teminat�n� üzerine alan bir 
toplum düzenini ifade eder. 

Günümüz ça�da� devleti, sadece maddi gücü yerinde olmayan vatanda�lar�n de�il, fakat bütün 
vatanda�lar�n yar�n�na güvenle bakmas�n� sa�layacak önlemleri olan devlettir. Bu devlet, bireyin temel hak 
ve hürriyetlerine zarar vermeden ve zarar verdirmeden, onun ve toplumun her türlü sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlar�n� dengeli bir �ekilde kar��may� amaç edinen devlettir. 

Ki�i hak ve hürriyetleri konusunda birey pasif durumdad�r. Devletin bu konudaki görevi, bu hak ve 
hürriyetleri korumakt�r. Sosyal ve ekonomik haklar konusunda ise, birey aktif durumdad�r. Yani, geli�en 
toplum içinde birey, kendisine tan�nan hak ve hürriyetlerden gere�i gibi yararlanabilmek amac�yla, devletin 
kendisine yard�mc� olmas�n�, ihtiyaçlar�n�n bir k�sm�n�n devletçe kar��lanmas�n� isteyebilmektedir. Ba�ka bir 
ifadeyle, toplum üzerinde sahip oldu�unu varsayd��� ve bu nedenle devlete kar�� ileri sürdü�ü bir çe�it 
isteme hakk� bulunmaktad�r. ��te, bu hakka sosyal hak, bu haklar�n tamam�na da sosyal ve ekonomik haklar 
denilmektedir(DEM�R-KARATEPE,1986;197). 

Sosyal haklar�n salt olarak anayasada yer almas� yeterli de�ildir. Bu haklar�n hayata geçirilebilmesi 
için devletin üzerine dü�en görevleri yerine getirmesi gerekir. Devlet üstlenmi� oldu�u geni� ölçüdeki sosyal 
ve ekonomik ödevlerini, ekonomik istikrar�n korunmas�n� gözeterek, mali kaynaklar�n yeterlili�i ölçüsünde 
yerine getirecektir. Milli geliri adil bir �ekilde da��t�rken çok dikkatli davran�p, sosyal tercihlerde öncelikleri 
belirleyecek, her �eyi yapmak isterken, sonuçta hiçbir �ey yapamaz duruma dü�meyecektir. 
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Özet 
Hay�rseverlik ve sosyal yard�mla�ma dü�üncesi giderek Türkiye’de sivil toplum faaliyetlerinin önemli bir 
eksenini olu�turmaya ba�lam��t�r. Bu konuda faaliyet gösteren STK’lar�n say�s� giderek artarken bu 
STK’lar taraf�ndan düzenlenen hay�rseverlik ve sosyal yard�mla�ma kampanyalar�na kamuoyunun 
gösterdi�i ilgi de yükselmektedir. Bu çal��ma bu tesbitten hareket ederek bu durumun nedenleri ve 
sonuçlar� hakk�nda bir tart��ma yapmak istemektedir. Sivil toplumun giderek yoksullukla hay�rseverlik 
yoluyla mücadele etmeyi hedefleyen örgütlerin alan� olarak an�lmaya ba�lamas�n�n en önemli sonucu 
Türkiye’de yoksullu�un bir siyasal mesele olarak ele al�n(a)mamas� olurken bu durumun nedenleri 
olarak çe�itli farkl� aç�klamalar aras�nda bu çal��ma Türkiye’de sivil toplum hakk�ndaki akademik 
literatüre ba��ndan itibaren damgas�n� vurmu� olan güçlü devlet-zay�f sivil toplum ikili�i hakk�ndaki 
tart��malara yo�unla�maktad�r.    
Anahtar Kelimeler: Hay�rseverlik, yoksulluk, sivil toplum, güçlü devlet 
 
Abstract  
Philantrophy has been a defining feature of civil society activism in Turkey as manifested by the 
increasing number of philantrophic civil society organizations and the increasing popularity of their 
activities. This study aims to discuss the causes and effects of this situation.  The most important 
consequence of association of civil society with philantrophy and  poverty reduction has been 
depoliticization of poverty in Turkey. This study suggests that a very important reason for this is the fact 
that the academic literature on civil society in Turkey has always been dominated by the discussion on 
“strong state-weak civil society dichotomy” as a characteristic feature of Turkish political life.  
Keywords: Philanthrophy, poverty, civil society, strong state 

 
Giri� 

 Hay�rseverlik ve sosyal yard�mla�ma dü�üncesi giderek Türkiye’de sivil toplum faaliyetlerinin önemli 
bir eksenini olu�turmaya ba�lam��t�r. Bu konuda faaliyet gösteren STK’lar�n say�s� giderek artarken bu 
STK’lar taraf�ndan düzenlenen hay�rseverlik ve sosyal yard�mla�ma kampanyalar�na kamuoyunun gösterdi�i 
ilgi de yükselmektedir. Bu çal��ma bu tesbitten hareket ederek bu durumun nedenleri ve sonuçlar� hakk�nda 
bir tart��ma yapmak istemektedir.  Al���lm���n biraz d���na ç�k�p önce sonuçlara bakacak olursak bunun en 
önemli yans�mas�n�n sosyal politika alan�nda ve özellikle de yoksulluk olgusunun kavramsalla�t�r�lmas�nda 
görülebilece�ini söylemek mümkündür. Ay�e Bu�ra (2008) kapitalist toplumlarda süregelen yoksulluk 
tart��malar�nda iki yakla��m�n ay�rdedilebilece�ini belirtir: “Bunlardan biri mülksüz insan�n asli i�levinin ücret 
kar��l��� çal��mak oldu�u ve bunun topluma kat�lman�n tek yolunu olu�turdu�u inanc� do�rultusunda 
biçimlenir. Kamu kaynaklar�n�n sosyal amaçlarla kullan�m� konusunda fevkalade ku�kucudur ve yoksullu�u 
yoksulu suçlayarak aç�klama imkan�n�n s�nr�lar�na dayand���nda hay�rseverlik vurgusuna geçer... �kinci 
yakla��m ... önce toplumu emek piyasas�n�n önüne koyar, sonra da baz� insanlar� di�erlerinin himmet ve 
merhametine muhtaç durumda b�rakan bir toplum düzenini sorgular. Söylemi hak temelli bir söylemdir ve 
insan�n topluma kat�lmas�n�n ko�ullar�n� baz� haklar�n siyasi yetki mercilerinin yüklendi�i sorumluluklar 
kanal�yla hayata geçirilmesinde arar. Ba�ka bir deyi�le, yoksullu�u, insani ve sosyal bir sorun olmas�n�n 
ötesinde politik bir sorun olarak ele al�r. Yani, ‘yoksullu�u politize eder’” (Bu�ra, 2008: 12-13). Türkiye’deki 
hâkim sosyo-politik dilde yoksulluk sosyal hak kavram� temelinde “siyasi bir mesele olarak” ele al�nmamakta, 
dolay�s�yla yoksullukla mücadele de devlet harcamas� gerektiren, devletin göreve ça�r�lmas�n� gerektiren bir 
soru(n) olarak de�il de hay�rseverlikle, �slamî yard�mla�ma ve dayan��ma v.b. de�erler ekseninde �ekillenmi� 
STK’lar ile çözümlenebilecek bir mesele olarak dü�ünülmektedir. Yoksullu�un siyasalla�amamas�”n�n en 
önemli sonucu ise “kapitalizmi saf haliyle korumaya çal��anlarla onu ‘ba�ka bir �ey’e dönü�türmeye 
çal��anlar  aras�ndaki  mücadele”nin galibinin birinciler olmas�d�r (Bu�ra, 2008: 14-15). Di�er bir deyi�le, 
yoksullu�u yaratan sistemik, yap�sal ko�ullar üzerinde durup bunlar� de�i�tirmenin yollar�n� aramak yerine, 
“sosyal sorumluluk projeleri” çerçevesinde yoksullu�un yaratt��� olumsuz sonuçlar�n nas�l ortadan 
kald�r�labilece�ine, yoksullar�n “toplumsal düzen” için bir tehdit unsuru haline gelmemesi için ne yap�laca��na 
dair bir �eyler söylemenin hâkim bak�� aç�s� haline gelmesi önemli bir sonuç olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
 Türkiye’de sivil toplum kavram�n�n giderek artan bir biçimde hay�rseverlikle an�l�r olmas�n�n bu kadar 
önemli sonuçlar� oldu�unu belirttikten sonra bunun neden kaynaklan�yor olabilece�ine dair bir analiz yerinde 
olacakt�r. Belki ilk akla gelen aç�klamalar,  
 
 i.Türkiye’de çok partili hayata geçi�ten bu yana merkez-sa� hükümetlerin a��rl��� ve muhafazakâr 
söylemde �slamî dayan��ma ve yard�mla�ma dü�üncesine yap�lan at�f,  
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 ii. 1980’ler ve sonras�nda küresel bir olgu olarak neo-liberal hegemonyan�n rolü,  
 iii.2000’li y�llarda Adalet ve Kalk�nma Partisi’nin �slamî referanslarla �ekillenen söylemi olacakt�r. 
 
 Ku�kusuz bu faktörlerin hepsinin çok önemli pay� vard�r. Ancak bu çal��man�n vurgulamak istedi�i 
husus mevcut durumun �ekillenmesinde Türkiye’de sivil toplum kavram� hakk�ndaki akademik literatürün rolü 
ve yap�lan analizlerde güçlü devlet- zay�f sivil toplum ikili�ine yap�lan a��r� vurgu olacakt�r. Türkiye’de 
akademik yaz�nda sivil toplum tart��malar� daha çok demokrasi-sivil toplum ili�kisi üzerinde yo�unla�makta 
ve neredeyse hepsi belli bir soru(n) tesbitinden kaynaklanmaktad�r. “Sivil toplum” demokratikle�tirici 
potansiyeli bak�m�ndan önemli ve anlaml� bulunman�n yan�nda ayn� nedenden ötürü tan�m� gere�i olumlu 
de�er atfedilen, normatif ideal olrak kavramsalla�t�r�lan bir olgu olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Dolay�s�yla da 
Türkiye’de sivil toplumun do�as�na dair bir tak�m de�erlendirmeler genellikle bu do�ada demokrasi-
demokratikle�me aç�s�ndan problem te�kil eden baz� hususlar�n alt�n�n çizilmesi �eklinde olmaktad�r.  

Son dönemlerde bu bak�� aç�s�yla üretilmi� akademik eserlerde kar��m�za tesbit edilmi� sorun 
alanlar� olarak �unlar ç�kabilmektedir: Bir grup çal��ma do�rudan Türkiye’deki STK’lar üzerine 
yo�unla�makta ve bu örgütlerin baz� özelliklerinin sivil toplum ve demokrasi aras�nda varsay�lan do�ru 
orant�sal ili�kiyi sorunlu hale getirdi�ini ortaya koymaya çal��maktad�r. Bu anlamda profesyonelle�me 
düzeyinin artmas�, “projecilik”, ço�unlukla iç demokrasi idealinin savunulmas�na ra�men hiyerar�ik bir 
örgütlenme biçiminin yayg�nl���, STK’lar�n birbirleriyle olan ili�kilerinin i�birli�inden ve ortak amaçlar u�runa 
birlilkte hareket etmekten ziyade rekabet temelinde �ekilleniyor olmas�, devlet kar��s�ndaki konumlanmalar� 
gibi alanlarda baz� problematik noktalar tesbit edilebilmektedir. Baz� çal��malar ise �slam ve sivil toplum 
olgusunun birlikteli�ini sorunsalla�t�rmakta, Türkiye’de bir olgu olarak kar��m�za ç�kan din temelli 
örgütlenmeler, cemaatler v.s.nin de STK statüsünde de�erlendirilip de�erlendirilemeyece�i tart���lmaktad�r. 
Bu ba�lamda �slam’�n bireysel hak ve özgürlüklerden ziyade toplulukçu vurgusunun a��r basmas�, farkl�l�ktan 
çok benze�meyi, bir olmay� vaz etti�i ve bu nedenle hareket noktas� �slam olan bu tür örgütlenmelerin sivil 
toplum-demokrasi aras�nda kurulan ili�ki aç�s�ndan sorun te�kil etti�i öne sürülmektedir. Di�er bir kategori ise 
Türk siyasi kültürünün temel baz� özellikleri ile demokrasi-dostu bir sivil toplum yap�lanmas� aras�nda 
uyu�mazl�klar oldu�unu öne süren çal��malardan olu�maktad�r. Buna istinaden de Türk siyasi kültüründe 
ki�iler-aras� güven duygusu eksikli�i ve bundan kaynaklanan örgütlenme ve birlikte hareket edebilme 
yetene�inin ve güdüsünün eksikli�i, devletin “devlet baba” olarak alg�lanagelmesi gibi  kültürel özellikler 
zikredilebilmektedir. Farkl� bir yakla��mla da baz� çal��malar sivil toplum kavram� ile milliyetçilik ideolojisi 
aras�nda kurulan ba��n demokrasi/demokratikle�me aç�s�ndan sak�ncalar�na de�inmektedir. Güçlü ve canl� 
bir sivil toplumun güçlü bir devlet olabilmek, uluslararas� arenada artan bir sayg�nl�k için bir önko�ul olarak 
öne sürüldü�ü bir yakla��m�n, milliyetçi bir tonlamayla sivil toplumun önemini vurgulaman�n sivil toplumun 
demokratikle�tirici potansiyelini eriten bir bak�� aç�s� oldu�u öne sürülmektedir. 
 Ku�kusuz bu örnekler ço�alt�labilir. Ancak hepsinden daha yo�un ve daha dikkat çekici bir �ekilde 
vurgulanan ve sürekli kar��m�za ç�kan en temel mesele, Türkiye’de sivil toplum-demokrasi ili�kisi aç�s�ndan 
en önemli problem olarak konu hakk�ndaki akademik çal��malar�n büyük ço�unlu�unda vurgulanan husus 
güçlü devlet-zay�f sivil toplum ikili�idir (dichotomy). Siyasî-felsefî olarak farkl� duru�lar� olan, ve  asl�nda farkl� 
sivil toplum kavramsalla�t�rmalar�ndan hareket eden bir çok çal��man�n hareket noktas�n� ve en temel 
iddias�n� bu ikilik olu�turmaktad�r. Yani bu yakla��mda Türkiye’de demokratikle�tirici rolü olan bir sivil toplum 
yap�lanmas� için en önemli ve öncelikli sorun “ceberrut” devletin toplum üzerindeki,  bask�c�, belirleyici, 
k�s�tlay�c�, �ekillendirici rolünün azalt�lmas�d�r. En önemli ve “esas” çat��ma bu s�fatlarla tam�mlanan devlet 
ile onun kar��s�nda hep c�l�z ve çelimsiz kalm��, özerk bir siyasal aktör olarak devletin kar��s�nda ondan 
ba��ms�z olarak var olamam�� ve o nedenle de devlet kar��s�nda onun gücünü dengeleyecek bir güç olarak 
geli�memi� bir (sivil) toplum aras�ndad�r. Dolay�s�yla esas sorun devletin bu dominant pozisyonunun 
sorgulanmas� ve devletin gücünün ve etki alan�n�n s�n�rlanmas� olarak formüle edilir ve bu s�kl�kla tekrar 
edilir. A�a��da gösterilece�i gibi bu vurgu muhafazakâr liberal kanatta da, liberal-sosyalist kanatta da, 
cumhuriyetçi-liberalizmde de sürekli olarak kar��m�za ç�kar. Bu çal��mada önce bu durum örnekleriyle 
gösterilecek, daha sonra bunun kuramsal düzeyde ne gibi sak�ncalar do�urabilece�ine ve sivil toplum 
tart��mas�n�n verimlili�ine ne gibi etkileri olabilece�ine de�inilecek ve bütün bu çözümlemeler �����nda 
akademik literatürün bu eksende �ekillenmesinin Türkiye’de hay�rseverlik olgusunun sivil toplum 
tart��malar�ndaki artan popüleritesini etkileyen, buna elveri�li bir zemin haz�rlayan önemli bir etken oldu�u 
vurgulanacakt�r. Çünkü Türkiye’de güçlü devletin ve onun sahip oldu�u söylenen toplumu sürekli olarak 
bask� alt�nda tutma, kontrol etme, yönlendirme, toplumdan ba��ms�z hareket etme gibi e�ilimlerinin bu kadar 
çok vurgulanmas� beraberinde devletin toplumsal ve siyasal rolünün olabildi�i kadar k�s�tlanmas� gereklili�i 
gibi bir anlay��a yol açmaktad�r.  
  
 Sivil Toplum Tart��mas�na Damgas�n� Vuran Mesele: “Güçlü Devlet - Zay�f Sivil Toplum” 
 Türkiye’de devlet- sivil toplum ya da sivil toplum-demokrasi ili�kisi söz konusu edildi�inde ilk akla 
gelen meselenin sürekli olarak Türkiye’de di�er toplumsal-siyasal-tarihsel ba�lamlardan farkl�, kendine özgü 
bir devlet gelene�i olmas�na kar�� ç�kanlar ve hatta bunun bir gerçeklik oldu�unu reddedenler olsa da bu tür 
ele�tirel yakla��mlar az�nl�ktad�r. Di�er taraftan bunun “Türk siyasal ya�am�n�n bir gerçe�i” olarak ele 
al�nmas� yukar�da da de�inildi�i gibi asl�nda farkl� politik-ideolojik duru�lara sahip birçok ara�t�rmac�n�n 
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bulu�tu�u ortak paydad�r. Ço�u ara�t�rmada bu durum sadece bir gerçeklik olarak ele al�nmakla da kalmaz, 
ayn� zamanda Türkiye’de demokratikle�meyi peki�tiren bir sivil toplum prati�inin geli�mesinin önündeki en 
büyük engel olarak alt� çizilir. ��te bu vurgu beraberinde “demokrasi/demoratikle�me için sivil toplumun 
geli�mesi, sivil toplumun geli�mesi için de devletin gücünün, özerkli�inin ve hareket alan�n�n s�n�rlanmas� 
gereklidir” �eklinde özetlenebilecek bir mant�k silsilesini getirir. �imdi verece�imiz örneklerle bu ba�lant�lar 
kurulurken izlenen dü�ünce sistematiklerini gözden geçirebiliriz. Burada bahsedece�imiz farkl� yakla��mlar 
bize farkl� saiklerle de hareket ediliyor olsa Türkiye’de sivil toplum tart���l�rken gündemin merkezine oturan 
ana meselenin güçlü devlet-zay�f sivil toplum ikili�i oldu�unu gösterecektir. Bu çal��malar neden bu güçlü 
devlet- zay�f sivil toplum gerçekli�inin bir sorun olarak ele al�nmas� gerekti�i konusunda birbirlerinden 
ayr��maktad�r. Asl�nda bu soruya verilen cevaplar farkl� siyasî-felsefî duru�lar aras�ndaki ayr�mlar�n en net 
olarak ortaya ç�kt��� nokta olarak görülebilir. Bu ba�lamda be� farkl� yan�t göze çarpmakta ve bu yan�tlar ayn� 
zamanda farkl� sivil toplum kavramsalla�t�rmalar�n� da ç�karsamam�za yard�mc� olmaktad�r. Yani asl�nda her 
cevaba belli bir sivil toplum kavram� e�lik etmektedir.  
 Rasyonalite/evrensellik yönelimli yakla��ma göre “güçlü devlet- zay�f sivil toplum gerçekli�i” temel bir 
sorundur çünkü bu durum toplumda toplumun uzun vadeli ve ortak ç�karlar� hakk�nda bir oyda�man�n 
olu�mas�n� engellemektedir.  Bu yakla��m böyle bir konsensüsün evrensellik ilkesi çerçevesinde, e�itimli ve 
ayd�nlanm��, ak�llar�n� bu yönde kullanabilme yetisini geli�tirmi� insanlar aras�ndaki rasyonel bir tart��ma 
ortam� neticesinde yarat�lmas� gerekti�ini savunur. Ancak Türkiye’de devletin toplum üzerindeki 
hâkimiyetinden dolay� sivil toplum geli�memi�, geli�mesine izin verilmemi�, toplumsal hedefler hep devlet 
taraf�ndan topluma empoze edilegelmi�tir. Böylelikle de toplum uzun vadeli ortak ç�karlar�n� rasyonel ve 
ayd�nlanm�� bir tart��ma ortam� neticesinde formüle etme ve onlara ula�ma yetisini geli�tirememi�tir. Bu 
durum, yani sivil toplumun evrensellik ilkesi çerçevesinde hareket etme becerisinin geli�memi� olmas�, ise 
güçlü devlet gelene�ini daha da besleyen, onu iyice peki�tiren bir etken olmu�tur. Rasyonalite, akl�n 
kullan�m�, özel ile everensel aras�nda bir ba�lant� kurma gereklili�i, devletin evrensellik ilkesinin temsilcisi 
olarak görülmesi, sivil toplumun asl�nda içinde böyle bir potansiyel bulundurmas�na ra�men halihaz�rda 
evrensellik ilkesi çerçevesinde hareket edemiyor oldu�una dair tespitler bu yakla��m� Hegel’in sivil toplum 
kavramsalla�t�rmas�na yakla�t�rmaktad�r. Çünkü Hegel de sivil toplum hakk�ndaki yaz�lar�nda asl�nda sivil 
toplumun ideal olarak kendi içindeki gerilim ve çat��malar� çözerek evrensellik ilkesini hayata geçirebilecek 
potansiyele sahip oldu�unu ancak realiteye bak�ld���nda bunun gerçekle�emedi�ini söylemektedir (Hegel, 
1967). Bunun gerçekle�ebilmesinin asl�nda nas�l mümkün oldu�unu da yine kendisi aç�klamaktad�r. Ona 
göre insanlar kendi ki�isel ve k�sa vadeli kayg�lar�yla toplumdaki di�er bireylerinkiyle do�rudan ba�lant�l� 
oldu�unu gördüklerinde, yani ki�isel olanla evrensel olan aras�ndaki ba�lant�y� kurduklar�nda bu konsensüs 
mümkündür. Bu ba�lant�y� ise bireyler kendilerini bu toplumsal ba�lant� zincirinin bir parças� olarak görecek 
�ekilde zihinlerini e�ittikleri zaman, e�itimi de sadece kendi amaçlar�na ula�mak için bir araç olarak 
görmedikleri zaman kurabilirler. Türkiye’deki çal��malar aras�nda Metin Heper’in konu hakk�ndaki çal��malar� 
ve önem verdi�i “rasyonel demokrasi” kavram�  bu yakla��ma örnek olarak gösterilebilir (Heper, 2003, 1998, 
1992, 1985). 
 Liberal demokrasinin peki�mesi yönelimli yakla��ma göre “güçlü devlet- zay�f sivil toplum gerçekli�i” 
temel bir sorundur çünkü bu durum ülkede liberal demokratik bir rejimin yerle�mesi ve peki�mesi önünde 
engel te�kil etmektedir. Bu ikili�in ülkede liberal anlamda bireysel hak ve özgürlüklerin ve devletin d���nda 
özerk bir örgütlü ya�am�n geli�mesi bak�m�ndan olumsuz sonuçlar� oldu�una dikkat çekilmektedir. Bu 
yakla��ma e�lik eden sivil toplum kavray��� üç temel ilke etraf�nda �ekillenen liberal-bireyci-ço�ulcu sivil 
toplum kavramsalla�t�rmas�d�r. Bu üç ilke ise devlet-sivil toplum ayr�m� (ikisinin birbirinde ayr� varl�klar olarak 
dü�ünülmesi), sivil toplumun devletin muhtemel despotik e�ilimlerini kontrol alt�nda tutmak için gerekli bir 
araç olarak görülmesi, ve toplumda ço�ullu�u bir ‘zenginlik’ olarak gören belli bir ço�ulculuk anlay���d�r. Sivil 
toplum bireysel hak ve özgürlüklerin devletten ba��ms�z olarak tecrübe edilebildi�i, ayn� zamanda kimlikler 
ve ç�karlar baz�nda ço�ulculu�un temsil edildi�i bir alan olarak dü�ünülür. Temsil imkân� bulan bu ço�ul 
kimlikler ve ç�karlar birbirleriyle etkile�imde bulunacak, rekabet edecek ancak bu durum yasal e�itlik 
çerçevesinde e�it imkanlarla gerçekle�ece�i için ortaya ç�kan manzara “harmoni” olarak adland�r�lacakt�r. Bu 
harmoni ise neticede farkl�l�klar�n, çat��malar�n uyum içerisinde bir konsensüse ba�lanmas�na vesile 
olacakt�r. Bu sivil toplum anlay���n�n klasik formülasyonunu Alexis de Tocqueville’de görmek mümkündür. 
Tocqueville sürekli olarak devletin toplum üzerindeki hâkimiyetini artt�rma çabas� içinde olmak gibi bir e�ilimi 
oldu�unu söylemekte ve bunun giderek despotik e�ilimlere dönü�ece�ini ve bunu engellemenin tek yolunun 
toplumun kendi kararlar�n� verebilir niteli�e kavu�mas� oldu�unu belirtmektedir. Bu yüzden de devlet d���nda 
özerk bir örgütlü ya�ama çok büyük önem atfetmekte ve bunu da demokrasinin vazgeçilmez önko�ulu olarak 
görmektedir. Türkiye’deki liberal demokrasi yönelimli yakla��ma da a��rl�kl� olarak bu sivil toplum 
kavramsalla�t�rmas� e�lik etmekte ve bu yakla��m �erif Mardin (1995); Ömer Çaha (2005, 2000, 1999, 
1996); Binnaz Toprak (1996); Ergun Özbudun (1997); Nilüfer Göle (2005, 1996, 1994) gibi akademisyenlerin 
çal��malar�nda gözlenmektedir. 
  Kendili�inden düzen/do�al geli�me yönelimli yakla��ma göre ise “güçlü devlet- zay�f sivil toplum 
gerçekli�i” temel bir sorundur çünkü bu durum toplumun do�al ve kendili�inden ortaya ç�kan geli�im 
sürecinin, spontane düzeninin devletin müdahalesi ile engellendi�ine, önüne ket vuruldu�una dair bir 
i�arettir. Yukar�da bahsedilen liberal-bireyci-ço�ulcu sivil toplum kavramsalla�t�rmas�n�n üç temel ilkesi 
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burada da aynen göze çarpmaktad�r. Ancak bu yakla��m�n en ay�rt edici özelli�i kendili�indenlik ve do�al 
geli�im süreçlerine yap�lan vurgudur. Alt� çizilen nokta toplumun do�al geli�im süreci sürecinde, (devletin ya 
da d��sal herhangi bir etkenin müdahalesi olmadan) kendili�inden ortaya ç�kan pratikler, kurumlar, zihniyet 
yap�s�, davran�� ve dü�ünce biçimleri, Hayek’in ifadesiyle “toplumdaki spontane güçlerden faydalanmak”t�r 
(1999). Sivil toplum i�te bu anlamda önem kazanmakta, toplumun kendisi hakk�ndaki kararlar� kendisinin 
veriyor olmas�n�n, kendi do�al geli�im sürecinin izleyece�i yolu kendisinin tespit ediyor olmas�n�n bir arac� 
olarak görülmektedir. Dolay�s�yla bu yakla��ma e�lik eden sivil toplum anlay��� Oakeshott ve Hayek’ten 
(1999, 1984) esinlenen muhafazakâr liberal-bireyci-ço�ulcu sivil toplum kavramsalla�t�rmas�d�r. Türkiye’den 
bu anlay��a örnek olarak Mustafa Erdo�an’�n çal��malar� zikredilebilir (2005, 2001, 2000). 
 Liberal-sosyalizm yönelimli yakla��m için “güçlü devlet- zay�f sivil toplum gerçekli�i” temel bir 
sorundur çünkü bu durum Türkiye’de sosyalist hareketin etkili ve geni� tabanl� bir siyasal hareket olarak 
ortaya ç�kmas�n�n önündeki en büyük engel olagelmi�tir. Devletin toplum üzerinde hep var olan bask�s� ve 
hâkimiyeti yüzünden sosyalizm statükoya meydan okuyan ve/ya da ona alternatif olu�turabilecek bir halk 
hareketi olarak geli�ememi�tir. Bu yakla��m�n en ilginç taraf� sosyalizme dair bu vurguya ra�men bu 
yakla��mda da kullan�lan sivil toplum kavram�n�n klasik liberal-bireyci-ço�ulcu sivil toplum 
kavramsalla�t�rmas� olmas�d�r. Bu kavramla�t�rman�n üç temel ö�esi burada da göze çarpmakta. Yine 
toplumdan ayr� ve farkl� ve toplum üzerinde hâkim, topluma hiçbir zaman gerçek anlamda inisiyatif 
vermemi�, “kendini toplumun d���nda ve üzerinde gören bir otorite” olarak devlete referansla çözümlemeler 
yap�lmakta; sivil toplum “resmî alanda devletle kar�� kar��ya gelebilecek bir siyasal özne” olarak 
görülmektedir. Sivil topluma bireysellik, heterodoksi, özgürlük, yarat�c�l�k, inisiyatif alan� olarak olumlu bir 
de�er atfedilmektedir. Resmi ideolojinin “birlik ve beraberlik”e yapt��� vurgu da bu de�erlendirmenin 
merkezinde yatmakta ve demokrasi “ço�ulcu toplum”a yönelik bir proje olarak tan�mlanmaktad�r. Sivil 
toplumun bu klasik liberal-bireyci-ço�ulcu kavramsalla�t�rmas�n�n yan� s�ra bu yakla��mda sosyalizme dair bir 
kayg� da dikkat çekmektedir. Ancak, sosyalizmin Türkiye’de geli�ebilmesi için öncelikli mücadele devletin 
toplum üzerindeki hâkimiyetinin sona erdirilmesini içeren mücadeledir.  Devlet ve toplum aras�ndaki e�itsiz 
ili�ki en acil olarak u�ra��lmas� gereken meseledir ve sivil toplum bu anlamda önem ta��maktad�r. Bu 
yakla��ma örnek olarak  Türkiye’de liberal solun önemli temsilcileri olan ve ayn� zamanda sivil toplum 
tart��malar�n� da derinden etkilemi� olan �dris Küçükömer (1994), Ahmet �nsel (2006, 2005, 2000) ve Murat 
Belge’nin (2004, 2003, 2001, 1993) konuyla ilgili çal��malar� örnek verilebilir. 
 Son olarak, vatanda�l�k eksenli yakla��ma göre “güçlü devlet- zay�f sivil toplum gerçekli�i” temel bir 
sorundur çünkü bu durum Türkiye’de cumhuriyetçi gelenek içinde tan�mlanan aktif vatanda�l�k nosyonunun 
geli�mesini engellemi�tir. Bu yakla��ma göre vatanda�l�k fikri toplumdaki bireylerin tüm kimlik ve farkl�l�k 
iddialar�yla birlikte aktif siyasal kat�l�m ekseninde yeniden canland�r�lmal�d�r. Burada sözü edilen aktif birey 
liberal-cumhuriyetçi anlamda hem bireysel hak ve özgürlükleri olan hem de toplumsal sorumluluklar�n 
bilincinde olan bireydir. Bu yakla��mda vurgu aktif kat�l�m vas�tas�yla ortaya ç�kan etkile�imde ve tüm 
kimliklerin ili�kisel niteli�indedir. Bu ba�lamda sivil toplum demokratik müzakere alan� olarak 
dü�ünülmektedir ve bu noktada ileti�imsel eylemin toplumsal anlamda birle�tirici gücüne, dü�ünce ve 
iradenin söylemsel olarak olu�tu�una, ve bireylerin birbirlerini ikna edebilmek ve böylelikle bir konsensüs 
yaratabilmek amac�yla argümanlar�n�n gücüyle yar��t�klar� dü�ünülmektedir. Jürgen Habermas’�n 
öncülü�ünü yapt��� liberal-cumhuriyetçi duru�tan (2006, 2005, 1996, 1995, 1992) beslenen ve sivil toplumun 
bu duru� içerisindeki kavramsalla�t�rmas�ndan hareket eden bu yakla��ma Türkiye’den Fuat Keyman (2005a, 
2005b, 2005c 2004a, 2004b, 2003), Ahmet �çduygu (2005) ve �lhan Tekeli (2004) gibi akademisyenlerin 
çal��malar� örnek olarak gösterilebilir. 
 
 Sonuç 
 Buraya kadar yap�lan analiz Türkiye’de sivil toplum üzerindeki literatürde hâkim temalar� ve hâkim 
yakla��mlar� ortaya koymaktad�r. Bu çal��mada görünürdeki farkl�la�maya ra�men bütün bu yakla��mlar�n 
özde çok önemli bir ortak noktada birle�tikleri iddia edilmektedir. Bu ortak nokta da neticede bu yakla��mlar� 
birbirine alternatif farkl� yakla��mlar olmaktan uzakla�t�rmakta ve onlar� belli bir hâkim yakla��m�n (liberal 
bak�� aç�s�n�n) versiyonlar� haline getirmektedir. Bu ortak noktan�n kayna��nda en temelde güçlü devlet-zay�f 
sivil toplum ikili�ine sürekli olarak bütün bu yakla��mlarda yap�lmakta olan, bu nedenle de “semptomatik” 
olarak nitelendirilmesi mümkün olan bu vurgu yatmaktad�r. Devlet ve sivil toplum aras�ndaki ili�kinin a��rl�kl� 
olarak bu liberal çerçevede ele al�nmas�, do�urdu�u sonuçlar bak�m�ndan farkl� bak�� aç�lar�yla tart��ma 
konusu yap�labilir ve ele�tirilebilir. Örne�in, 

1) Devlet ve sivil toplum aras�nda sadece metodolojik de�il ontolojik bir ayr�ma gidiliyor olmas�n�n, yani 
ikisinin iki ayr� politik özne olarak kar�� kar��ya gelen varl�klar olarak ele al�nmas�n�n devlet ve sivil 
toplum aras�ndaki kar��l�kl� etkile�imi ve bazen içiçe geçmi�li�i gözard� etmeye yol açaca�� iddia 
edilebilir. 

2) Sivil toplumu ve devleti ba�l� ba��na birer politik özne olarak görmenin onlar�n kendi içlerindeki 
karma��k ili�kileri, farkl�la�malar�, çat��malar� yok sayarak onlar�n türde� yap�da olduklar� 
yan�lsamas�na yol açaca�� öne sürülebilir.  

3) En önemli ikilik devlet-sivil toplum ikili�i olarak sunulmu� oldu�undan sivil toplumun kendi içindeki 
çat��malar�n do�as�n�n ikinci plana at�lm�� olaca�� ya da sivil toplumun kendi içinde de despotik 
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e�ilimlerin olabilece�i ihtimalinin yeteri kadar sorgulanmad��� vurgulanabilir ve sivil toplumun haklar, 
özgürlükler, ço�ulculuk ve devletin do�rudan denetimi d���nda özerk bir faaliyet alan� olarak 
idealle�tirilmesi hatta belki yüceltilmesi ele�tirilebilir. 

4) Bu ikili�e yap�lan a��r� vurgunun beraberinde sivil topluma araçsal bir bak�� aç�s�n� getirdi�i öne 
sürülerek bunun sivil toplumun “ahlaki bir birliktelik formu” (Sar�bay, 2005: 29) olarak görülmesi 
önünde engel olu�turdu�u öne sürülebilir. 

 
Bu çal��ma bu ele�tirilerin hepsini önemli ve anlaml� bulmakta ancak, Türkiye’de güçlü devlet- zay�f 

sivil toplum ikili�inin bu kadar gündemde olmas�n�n (asl�nda sivil toplum deyince Türkiye’de akla gelen ilk 
mesele olmas�n�n) çok da fazla dile getirilmeyen bir sonucu daha oldu�unu gündeme getirmek istemektedir. 
Açmak gerekirse, Türkiye’de sivil toplumla ilgili en önemli problemin çok güçlü ve bask�n bir devletin varl��� 
olarak formüle edilmesi ve dolay�s�yla devletin toplumsal-siyasal-ekonomik ya�ama müdahalalesine ku�kuyla 
bak�lmas� yoksulluk ve sosyal adaletsizli�in ele al�nma biçimini do�rudan etkilemekte ve yoksulluk 
sorununun hay�rseverli�e havale edilmesinin ola�anla�mas�na (Bu�ra, 2008: 11) yol açmaktad�r. 
Yoksullu�un ve sosyal adaletsizli�in hay�rseverli�e havele edilmesi ve bunun giderek ola�anla�mas� ise en 
ba�ta sözünü etti�imiz yoksullu�un siyasal bir mesele olarak gündeme gelememesine neden olur. Bu�ra’n�n 
ifadesiyle: “Tart��man�n siyasile�mesi düzeni oldu�u gibi korumay� amaçlayanlar aç�s�ndan hiç istenmeyen 
bir �eydir. Bu amaç do�rultusunda kullan�lan en önemli dayanak, her zaman, hay�rseverlik olmu�tur. 
Hay�rseverlik yoksullu�u siyasile�tirmeye yönelik çabalar�n kar��s�na ç�kar�lan en önemli kozdur. Sosyal 
politika dü�üncesi ise yoksullukla mücadele görevini siyasi otoriteye verdi�i ölçüde yoksullu�u siyasile�tirir. ” 
(Bu�ra, 2008: 259-60) Bu çal��mada benim amaçlad���m �ey de yoksullukla mücadelenin a��rl�kl� olarak 
hay�rseverlikle ele al�nmas� durumunu peki�tiren çok önemli bir faktörün Türkiye’de sivil toplum kavram� 
hakk�ndaki tart��malar�n do�as� oldu�unu vurgulamaya çal��makt�r. Di�er bir deyi�le, farkl� sivil toplum 
kavramsalla�t�rmalar�ndan hareket edip farkl� çözümlemeler yapan çal��malar�n hepsinin ortak noktas�n�n 
güçlü devlet-zay�f sivil toplum ikili�ine odaklanmak olmas� onlar� hâkim liberal anlay���n farkl� biçimlerine 
döndürmekte ve böylelikle de devletin sosyo-politik ya�amdaki rolünün ve etkisinin kontrol alt�na al�nmas�n�n 
en önemli mücadele alan� olarak tan�mlanmas�na yol açmaktad�r.  
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Özet 
Hay�rseverlik elbette ki ki�isel bir meziyet olarak takdir edilebilecek bir özelliktir. Hatta her ne kadar ‘iyi’ 
ve ‘kötü’ nitelendirmelerinin s�n�r�n� neyin olu�turaca�� ço�unlukla tart��mal� olsa da hay�rseverli�in ‘iyi 
insan’, ‘iyi yurtta�’, ‘iyi zengin’ vb. gibi ifadelere kaynakl�k edebilece�i söylenebilir. Ancak bireysel 
düzeyde takdir edilen bir özelli�in bir politika arac� olarak ele al�nmas� acaba ne kadar fonksiyonel 
olacakt�r? Konu yoksulluk gibi girift bir problemle birlikte dü�ünüldü�ünde, üzerinde daha derin ve 
so�ukkanl� dü�ünmeyi gerektirmektedir. Hay�rseverlik gibi giri�imlerin elbette ki takdir edilmesi gerekti�i 
dü�ünülebilir ancak yoksulluk gibi varolu�sal bir meselede bu konunun ele�tirel olarak ele al�nmas�, 
‘haklar’ konusunu da kapsayan bir alan�n daha derinlemesine tart���lmas�na katk� yapabilir. Bu 
çerçevede bu bildiri sosyal haklara göndermede bulunarak ‘hay�rseverlik’ kurumunun, ki�ilerin bireysel 
dünyalar�n� ilgilendiren boyutu ile de�il ancak bir sosyal politika arac� olarak i�levine dair bir 
tart��mas�n� sunacakt�r.  
 

CAN PHILANTROPHY BE AN EFFECTIVE TOOL FOR SOCIAL POLICY? 
  

Abstract 
Philanthropy can, certainly, be approved as a good personal characteristic   Although there is no 
compromise on the border of ‘the bad’ and ‘the good’, it is usually accepted that philanthropy can form 
the basis of ‘good people’, ‘good citizen’, ‘good wealthy people’ etc. Yet, could a good personal 
characteristic be a functional tool for social policy? When thought it with a complex question such as 
poverty, this issue deserves more attention to consider it closely. Although philanthropy is a good 
personal characteristic, in social policy, looking at poverty in the frame of ‘the rights’ would be more 
useful to reduce it. This paper intends to argue the function of philanthropy as a social policy tool.  
Key Words: Public Administration, Public Participation, Civil Society Organizations. 
 
Giri� 

“Alt�nda� Belediyesi’nin ödüllü yard�mla�ma kurumu Hay�r Çar��s�, Alt�nda�l� ihtiyaç sahiplerine 
yard�m elini uzatmaya devam ediyor. Kuruldu�u günden bu yana on binlerce ba�vuruyu bizzat yerinde 
inceleyerek eksikleri tespit eden ve hay�rsever vatanda�lardan gelen yard�mlar� ihtiyaç sahiplerine ula�t�ran 
Hay�r Çar��s�, son olarak Halime Günayd�n ve Mustafa Salan’a yard�m etti. Hay�r Çar��s� ekipleri, yapt�klar� 
inceleme ve tespit sonucunda e�inden 18 y�l önce ayr�lan ve dört y�ld�r kanser tedavisi gören Mustafa 
Salan’a tek ki�ilik baza ve yatak, tekerlekli sandalye, temizlik maddesi ve g�da yard�m�nda bulundu. Bir 
binan�n alt kat�nda oldukça zor �artlarda ya�ayan Salan, kanser tedavisi s�ras�nda gördü�ü kemoterapi 
yüzünden desteksiz yürüyemiyordu. Hay�r Çar��s� Salan’a ayr�ca her üç ayda bir düzenli olarak g�da ve 
temizlik maddesi yard�m� da yapacak” (BH 2007).  

“Silvan'da faaliyet gösteren Toplumda Ümmet Anlay��� Yayma ve Ya�atma Derne�i (Ümmet Der) 
yard�ma muhtaç ailelere g�da yard�m�nda bulundu. Hay�rsever vatanda�lar taraf�ndan ba���lan g�da paketleri 
dernek taraf�ndan daha önce tespit edilen yard�ma muhtaç 16 aileye ula�t�r�ld�. Yard�m alan ailelerin 
memnun olduklar� gözlenirken, fakir ile zenginler aras�nda köprü olmaya devam edeceklerini dile getiren 
dernek yetkilileri, elimizden geldikçe yard�mlar�n devam edece�ini belirtti” (Artagus 2010). 

“Elbistan'a ba�l� Küçükyapalak köyünde ikamet eden do�u�tan yürüme engelli olan 9 ya��ndaki Veli 
Öksüz'e, hay�rsever vatanda�lar sahip ç�karak, yard�m elini uzatt�. �smin aç�klanmas�n� istemeyen ve yurt 
d���nda ya�ayan hay�rsever i�adam� ile Hüseyin Kal isimli vatanda�, küçük Veli'ye bir adet akülü tekerlikli 
sandalye ile birlikte bir adette normal tekerlekli sandalye hediye ettiler” (ES 2010). 

Hay�rseverlikle ilgili internet üzerinden yap�lacak çok basit bir taramada bunun gibi binlerce habere 
rastlamak mümkündür. Bilindi�i gibi televizyonlar�n ana haber bültenlerinin sonlar�na do�ru da genelde son 
derece zor durumda bulunan insanlar� konu edinen haberler yay�mlan�r ve ertesi gün ya da takip eden 
günlerde de bu haber üzerine ‘kanal�n telefonlar�n�n kilitlendi�i’ne dair aç�klamalar yap�l�r. ‘Hassas’ ya da 
‘duyarl�’ vatanda�lar bu yürek yak�c� haber kar��s�nda sorumluluk hissedip muhtaç aileye ya da ki�iye yard�m 
elini uzatm��t�r. Yine habere konu olan ‘yoksul’, bu kez ya yüzü gülüyordur ya da a�l�yordur ama bu kez 
döktü�ü mutluluk gözya�lar�d�r. Yapt��� aç�klama a�a�� yukar� ‘deme ki insanl�k ölmemi�, Allah bu yard�m� 
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yapandan raz� olsun’ tarz�nda bir aç�klamad�r. Bu haberi izleyen kitleler de büyük ölçüde bu yorumu 
payla��rlar. Haberi yapan televizyon kanal� ya da ekip de e�er bu tarz haberlerin izlenme oran� üzerindeki 
hesaplamalar� dikkate al�nmazsa belki de ‘sosyal sorumluluk’ çerçevesinde vicdani bir rahatlama 
hissedecektir. 

Peki bu ‘insani’, ‘dayan��mac�’, ‘iyilikçi’ (…) tablonun neresi yanl��? Ortada ihtiyaç sahibi insanlar 
bulunuyor ve öte yandan da muhtaç durumdaki bu ki�ilerin ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� durumu söz konusu. 
Bireysel vicdan kapsam�nda de�erlendirildi�inde elbette bu tablo son derece ‘duyguland�r�c�’ durmaktad�r. Bu 
çerçevede hay�rseverli�in ele�tirilecek bir taraf� bulunmamaktad�r. Ancak tabloya politik bir gözle 
bak�ld���nda ciddi sak�ncalar bar�nd�rd��� söylenebilir. Art�k herkese malum olmu� bir hikâyede dalgalar�n 
k�y�ya vurdu�u say�s�z denizy�ld�zlar�ndan eline geçirdi�ini suya atan bir adam�n durumu anlat�l�r. Yan�ndan 
geçen bir adam�n onun bu çabas�n�n bo�una oldu�unu zira tüm denizy�ld�zlar�n�n hayat�n� kurtarmas�n�n 
mümkün olmad���n� dolay�s�yla bu çaba sonucu fark eden bir �ey olmad���na yönelik tutumuna yönelik 
hikâye kahraman�n verdi�i cevapta hayat� kurtulan denizy�ld�z� referans yap�lm��t�r: “Adam bir denizy�ld�z�n� 
al�p denize f�rlat�r ve ‘bunun için fark etti’ der. Hay�rseverlik hikâyelerinin birço�unu bu hikâyeye benzetmek 
mümkündür. Bu, elbette hay�rseverli�in toplumsal düzeyde önemsiz oldu�u anlam�na gelmez. 
Hay�rseverli�in bireysel anlamda, vicdani ve dini anlamda büyük bir önemi oldu�u gibi dayan��maya vurgu 
yapmas�, s�n�flar aras� s�n�rlar� (zengin ile yoksul) belirginle�tirmesi ve bu anlamda bir iktidar üretmesi 
anlam�nda toplumsal ve politik alanda da önemli bir kar��l��� bulunmaktad�r. Ancak bu çal��mada 
hay�rseverli�in sosyal politika ile ba�� tart���lmak istenmektedir. Tüm denizy�ld�zlar�n� denize kavu�turma 
iddias�nda olan ya da öyle bir çabada olan sosyal politika penceresinden olaya bak�ld���nda, tek bir 
denizy�ld�z� referans yap�larak var�lacak sonuçlar anlams�z olacakt�r. Dolay�s�yla hay�rseverlik her ne kadar 
tekdir edilen bir durum olsa da sonuçta hikâyeyi sadece bir denizy�ld�z�n� merkeze alarak mutlu sonla bitirir 
ve geri kalan milyonlarca denizy�ld�z�n� odaktan uzakla�t�r�r. Hay�rseverli�in sosyal politika ba�lam�nda böyle 
bir sak�nca ta��d���n� belirtmek gerekiyor.  

Bu çal��mada hay�rseverli�in ve sosyal politikan�n kökenlerine, hangi toplumsal ko�ullarda varl�k 
bulduklar�na k�saca de�inilecek ve sosyal politikan�n, yukar�daki örneklerde de görüldü�ü gibi muhtaçlar� 
ötekile�tiren ve rencide eden ihtiyaç tespiti yerine neden hak temelli bir yakla��mla i�lemesi gerekti�i 
temellendirilmeye çal���lacakt�r. Bu yöndeki bir çaba olarak da ‘temel gelir’ ya da ‘vatanda�l�k geliri’ne k�saca 
de�inilecektir. 

 Hay�rseverlik: Yoksullara Yard�m�n Kökenleri 

Yoksulluk, tarihin her döneminde tart���lan bir gerçeklik olmakla birlikte onun günümüzde alm�� 
oldu�u pozisyonun ya da ona yönelik alg�lamalar�n temelinde tart���lmaz bir biçimde ‘kapitalizm’ dinami�i 
bulunmaktad�r. Sanayi Devrimi’nden yakla��k iki yüz – iki yüz elli y�l önce ba�layan k�rsal çözülme kentlerdeki 
nüfus kompozisyonunu dramatik bir biçimde artt�rm��t�r. Yakla��k yüz y�ll�k süre içinde ortalama büyüklükteki 
�ehirler ya da küçük kasabalar yüz binlerle ifade edilen nüfuslara sahip olmu�lard�r. Bu durum mülksüzle�me 
ya da eme�in ‘özgürle�mesi’ ile ilgiliydi. Özgürle�me kavram� burada ironik bir biçimde birçok olumsuz 
duruma kaynakl�k etmektedir. Eme�in özgürle�mesi onun topra�a, toprak soyluya ve mülkiyetten 
özgürle�mesi (kopmas�) anlam�na gelmekteydi ve onu kentlere do�ru yol alan kitlelere katmaktayd�. Öte 
yandan hayatta kalabilmek için sadece ‘özgür eme�i’ bulunan bu kalabal�k korunmas�z bir biçimde �ansl�ysa 
bir istihdam ili�kisi içine girecek ama büyük bir ihtimalle i�sizler kalabal��� içinde dilenciler / serseriler 
güruhuna kat�lacakt�. Bu noktada Bu�ra’n�n Geremek’ten aktard��� baz� istatistikler anlaml� olacakt�r.  

16. yüzy�l�n ortas�nda, Lyon �ehir nüfusunun yüzde 10'u yard�mla ya��yordu ve yoksullar� bar�nd�ran 
darülaceze tipi kurumun nüfusu k�sa sürede üç kat artm��t�. Yine 16. yüzy�lda Nurenberg �ehrinde 
ya�ayanlar�n üçte biri farkl� kaynaklardan yard�m alarak ya�amaktayd�. 17. yüzy�lda �ngiltere nüfusunun 
yüzde 24'ü serseriler ve dilencilerden olu�uyordu ve çal��anlar�n ço�u kazand�klar�yla geçinemiyordu; 
nüfusun toplam yüzde 46's�n�n yoksulluk s�n�r�n�n alt�nda veya o s�n�ra yak�n oldu�u söyleniyordu. 17. 
yüzy�l Fransas�'nda dilencilerin say�s� nüfusun yüzde 10'u kadard� ve nüfusun üçte birinin dilencilik 
s�n�r�nda oldu�u tahmin ediliyordu. Yani yoksulluk, kesinlikle marjinal bir kesimi ilgilendiren tali bir sorun 
de�ildi (Bu�ra 2008: 36). 

Kentlerin bu denli kalabal�kla�mas�, yoksullara yönelik alg�da da bir de�i�ime neden olmu�tu. Daha 
önceleri H�ristiyanl�k inanc� kapsam�nda yoksullara yard�mda bulunmak, sadaka vermek iyi bir müminin asli 
görevi olarak kabul edilirken, dilenciler kamu düzenini ve inanç düzenini bozan ahlaki ve siyasi bir tehlike 
olarak görülmeye ba�land�lar. Bu�ra (2008: 37), bu noktada Weber’in Protestan ahlak� ile kapitalizm 
aras�nda kurdu�u ba��n yetersiz bir aç�klama olarak duraca��n� zira 16. yüzy�lda Katolik dünyan�n 
merkezinde papalar�n Roma sokaklar�nda dilencilere kesinlikle sadaka verilmemesi gerekti�ini çünkü 
sadakan�n bunlar�n namuslar�yla çal��malar�na bir engel te�kil ettiklerine yönelik duyurularda bulunduklar�n� 
belirtmektedir. Sefiller, art�k h�ristiyan�n hay�r duygusunu harekete geçirmek ve ona selameti bulma f�rsat�n� 
sa�latmak üzere gönderilmi� unsurlar olarak kabul edilmemektedirler; Tours ba�piskoposu gibi tamamen 
Katolik birisi dahi bunlar� ‘üzüntüyle görülen bedeni sefaletlerinden ötürü de�il de, deh�et yaratan ruhani 
sefaletlerinden ötürü toplumun tortu ve döküntüleri’ olarak görmektedir (Foucault 2006: 107). Foucault’nun 
(2006: 114) Delili�in Tarihi’nde bahsetti�i 1656 Kararnamesi’nin 9. Paragraf� �u �ekildedir: “Her cins, köken 
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ve ya�tan bütün ki�ilerin, hangi nitelik ve soydan olursa olsun, hangi konumda olursa olsun, sa�lam ve sakat, 
hasta veya nekahat halinde, tedavisi mümkün veya de�il hiç kimsenin Paris kentinde ve d�� mahallelerinde, 
kiliselerde, kilise ve ev kap�lar�nda, sokaklarda veya ba�ka yerlerde aç�k veya gizli, gece veya gündüz 
dilenmelerini aç�kça yasakl�yoruz… tersine davrananlar, ilk seferinde kamç�lanacak, ikinci seferinde erkekler 
ve delikanl�lar küre�e gönderilecek, kad�nlar ve k�zlar �ehir d���na ç�kart�lacaklard�r.” Dolay�s�yla e�ilim, 
modern dönemin ruhuna uygun olarak bo� durmay�, aylakl���, dilencili�i ‘ötekile�tirerek’ çal��may� önceleyen 
ve ancak çal��arak onurlu bir insan olunabilece�ine yönelik bir dönü�üme i�aret ediyordu. Ancak bu, 
hay�rseverli�in tarihe kar��t��� ya da tamamen ortadan kald�r�lmas� gereken bir eylem oldu�u anlam�na 
gelmiyor. Zira alg�lamada bir de�i�im ya�ansa da yoksulluk sorunu apaç�k bir gerçeklik olarak ortada 
duruyordu ve bunu polisiye mant��� ile ya da yoksullara sadece patolojik olarak yakla�makla çözmek 
mümkün de�ildi. Her halükarda siyasi otoriteyi problemin çözüm merkezine çeken bir büyük toplumsal sorun 
söz konusuydu.  

Türkiye’de yoksullu�un nas�l alg�land���na bak�lacak olunursa, temelde dinin olu�turdu�u bir alg�lama 
ile k�smen bu alg�laman�n da etkiledi�i bir devlet gelene�inden bahsetmek mümkündür. Bu iki temelin daha 
sonra ülkenin kapitalistle�mesi ile birlikte kendine özgü bir hal ald���n� da belirtmekte fayda vard�r. Bilindi�i 
gibi öteden beri ‘vak�f’ müessesesi ya da ‘zekât’ gibi dini pratiklere yap�lan vurgular temelde hay�rseverlik 
vurguludur ve sosyal problemlerin ‘hak’lara dayan�larak giderilmesi seçene�inin önemini azaltma 
e�ilimindedir.  

Cumhuriyet döneminde de yoksulluk gibi sorunlar�n giderilmesinde hak temelli tart��malar�n de�il, 
hay�rseverlik gibi istikrars�z kaynaklara vurgu yap�ld��� görülür. Bu�ra’n�n (2006: 65) da belirtti�i gibi 
Türkiye’de sosyal yard�m konusundaki yakla��mlar�n ‘sa�’ ve ‘sol’ ideolojilerin ötesinde kökleri tek parti 
dönemine kadar uzanan ‘yoksullukla mücadelenin devlet i�i olmad���’na yönelik bir inançtan büyük ölçüde 
etkilendi�ini söylemek mümkündür. Erken cumhuriyet döneminde, devlet yoksullu�a sosyal politika önlemleri 
alarak de�il, zenginlerin ba���lar�n� te�vik ederek azaltmaya çal��m��t�r. ‘Gazimizin �efkati’ gibi ba�l�klarla 
gazetelere yans�yan ve Atatürk’ün kendisine durumlar�n� arz eden fakir çocuklara yapt��� nakdi veya yat�l� 
okula yerle�tirme �eklindeki yard�mlar� konu alan haberlerin de (Cumhuriyet, 10 Mart 1930 ve 24 A�ustos 
1932), çocuklu�umuzda dinledi�imiz masallardan çok iyi bildi�imiz bir durumla, Padi�ah efendimizin dikkatini 
çekmeyi ba�aran yoksullara keseyle alt�n ba���lamas� durumuyla, belirli paralellikleri olan bir yakla��m� 
yans�tt�klar� dü�ünülebilir (Bu�ra 2003-2004: 77). 

Yoksullara yard�m noktas�nda ‘zenginleri’ hedef alan bu yakla��m hem Bu�ra’n�n belirtti�i gibi devlet 
söylemine hem de gündelik söyleme sinmi� durumdad�r. Giri� k�sm�nda bahsedilen gazete ve 
televizyonlardaki ‘yoksullara yard�m’ ça�r�lar� genelde bu niteliktedir. Bu ise tahmin edilece�i gibi hem devleti 
sosyal politika alan�n�n k�y�s�na itmekte hem de ‘zengin’e muhtaç yoksullar durumunu yeniden üretmektedir. 
Bunun ötesine geçmek için yoksullara yönelik sosyal yard�mlar�n sivil toplum kurulu�lar�ndan ya da zengin 
fertlerden de�il hak temelli bir kaynaktan beslenmeleri gerekmektedir. 

 Sosyal Politika: Anlam� ve Tarihsel Kökenleri 

Sosyal politikay� toplumsal risklerin kamusal idaresi olarak tan�mlayan Esping-Andersen (2006: 39; 
35), onun refah devleti kavram� ile ayn� anlamda kullan�lmamas� gerekti�ini belirtir. Çünkü sosyal politikalar 
refah devletleri olmadan var olabilirler ancak refah devletleri sosyal politikalar olmadan varl�klar� söz konusu 
olamazlar. Ancak her halükarda toplumsal riskler ile siyasal iktidar aras�ndaki bir ba�lant�dan 
bahsedilmektedir. �lgili toplumdaki devlet örgütlenmesinin üzerinde durdu�u ideolojik ya da felsefi tercih, 
onun toplumsal risklere kar�� alaca�� tavr� da belirleyecektir. Buna göre bu tav�r ya da yakla��m ya dar 
çerçeveli ya da oldukça kapsay�c� olabilecektir. 

Sosyal politika temelde kapitalizmin varl��� ile ilgilidir. Dolay�s�yla sosyal politika meselelerinin ele 
al�nmas�n� ancak 16. yüzy�la kadar geri götürmek mümkündür. Sosyal politikan�n kapitalizmle ili�kisini Bu�ra 
ve Keyder’in (2006: 10) belirttikleri gibi çift yüzlü bir ili�ki olarak ele almak mümkündür. Buna göre sosyal 
politika bir yandan kapitalizmin birey ve toplum üzerindeki etkilerini yumu�atarak daha kabul edilebilir bir 
forma sokarak onun sürdürülebilirli�ini sa�larken öte yandan da kapitalizmin ticarile�me ve metala�ma 
güdülerini s�n�rland�rarak onu yap�land�r�yor ve kendi haline b�rak�ld���nda alaca�� �ekilden farkl� bir �ekle 
büründürüyor. Dolay�s�yla sosyal politikan�n buradaki rolünü kapitalist sistemin Weber’in terimiyle ‘ideal 
tipi’nden uzakla�t�rd���n� söylemek mümkündür. Nitekim Marshall (2006: 6), klasikle�en makalesinde 
‘günümüz sisteminin’ (bunu 1949 y�l�nda yazmaktad�r) bir sosyalist sistem oldu�unu vurgulamaktad�r. 
Marshall’a bunu söyleten �ey ise onun bir toplumu olu�turan bireyler aras�ndaki temel e�itlik ilkesinin, pür 
piyasa kurallar� ihlal edilmeden sa�lanamayacak olmas�na olan inanc�d�r. Bu çerçevede Marshall, yurtta�l�k 
ile kapitalist sistemin çat��ma halinde oldu�unu aç�kça belirtmi�se de çal��mas�nda bu konuya ayr�nt�l� bir yer 
vermemi�tir (Bkz. Bottomore 2006: 58). Dolay�s�yla Marshall, bu e�itli�in sa�lanmas�nda içinde sosyal 
politikan�n da bulundu�u yurtta�l�k kurumunun son iki yüz elli y�ldan beri kat etti�i geli�meyle önemli 
mesafeler kat edildi�ini belirtir. Buna göre yurtta�l�k, pür kapitalizmin hatlar� belirgin s�n�flar üzerine kurulu 
olmas� ayn� zamanda toplumu bölmesi anlam�na gelecektir. Hâlbuki bu belirgin s�n�fsal s�n�rlar�n ötesinde 
yurtta�l�k gibi verili bir statüyle potansiyel çat��may� dindirmek mümkün olabilir.  
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Sosyal politika ile kapitalizmin ili�kisindeki dönü�üm siyasetin her seferinde yeniden kurgulanmas�n� 
gerektirmi�tir. Kitlelerin korunmas�z kald��� her dönem sonunda siyaset mevcut olumsuzluklar� giderecek 
biçimde yeniden kurgulanm��t�r (Bauman 2005: 27-43). Sanayi Devrimi ça��ndaki karanl�k tablolar bir 
müddet sonra (elbette kendili�inden de�il) ‘sosyal demokrasi’ giri�imleri ile yumu�amaya ba�lam�� ve ‘alt�n 
ça�’da siyasetin kurgulanmas� ‘refah devletleri’ni do�urmu�tur. 1970’ledeki dönü�üm ise tekrar bir de�i�ime 
neden olmu� ve genelde kullan�ld��� gibi ‘neo-liberal’ devleti geri getirmi�tir. Bilindi�i gibi bu yeni dönemeçte 
piyasa daha fazla vurgulanmakta ve sosyal koruma yap�lar�na daha ciddi sald�r�lar yap�lmaktad�r. Bu 
çerçevede ibrenin hak temelli devlet yard�mlar�ndan damgalay�c� sivil toplum ya da varl�kl� kesim 
yard�mlar�na kayd�r�lmaya çal���ld��� görülmektedir. Bu çal��man�n son bölümünde bahsedilen sosyal politika 
arac�, bu sald�r�lara kar�� bir önlem olarak dü�ünülebilir.  

Sosyal politikan�n çerçevesinin ne olmas� gerekti�ine yönelik cevaplar esas�nda kapitalizmin niteli�i 
ile ya da nas�l olmas� gerekti�i ve insan� nas�l ele almas� gerekti�i ile ilgilidir. Temel tart��malardan birisi 
kapitalizmin mutlak olarak ‘�er’ üzerine kurulu oldu�u ve sistemin kendisi bir �ekilde elimine edilmeden, onun 
kaynakl�k etti�i ‘�er’lerin de ortadan kald�r�lmas�n�n mümkün olmad���na yöneliktir. Bu eksendeki yorumlar�n 
temelde Marksizmin radikal yorumlar�ndan kaynakland���n� belirtmek mümkündür. Bu yakla��m gerek ‘yeni 
sol’un gerekse ‘sosyal demokrasi’nin kapitalizmin do�urdu�u kötülükleri ortadan kald�rmaya muktedir 
olamayaca��n�, çünkü bu yakla��mlar�n mevcut yap�n�n temelini sorgulamad�klar�n� ve yoksulluk gibi belirli bir 
s�n�f�n ma�duriyetini gidermek için muktedirler s�n�f�n�n kavram setini kulland�klar�n� ve dolay�s�yla mevcut 
yap�n�n ‘hegemonya’s�n�n sürdürülmesine katk�da bulundu�unu belirtmektedir (Özdemir ve Özdemir 2009). 
Kapitalizmin, sosyal politikan�n kapsam�ndaki problemlerin temel nedeni oldu�u tart��mazs�zd�r. Ancak 
kapitalizm, ne küresel olarak homojen i�leyen ne de zaman kar��s�nda dura�an bir sistemdir. Yukar�da da 
belirtildi�i gibi, sosyal politika ile kapitalizmin ili�kisi çift yönlüdür. Gerçekten de sosyal politika kapitalizmin 
etkilerini yumu�atarak onun yeniden üretilmesine katk�da bulunurken bir yandan da onu dönü�türmektedir. 
Dolay�s�yla günümüzde sosyal politikan�n nas�l daha geni� bir alan� kapsayaca��na dair yollar� araman�n 
daha manidar olaca��n� dü�ünüyoruz. Bu çerçevede haklara vurgu yaparak sosyal politikan�n ‘piyasa’ 
vurgusu kar��s�nda daha güçlü ya da etkili bir rezervi kullanm�� olaca��n� dü�ünüyoruz. Haklara varma 
yolunda ‘ihtiyaçlara’ bir göndermede bulunmak gerekiyor. Bu�ra’n�n (2008: 258-9) belirtti�i gibi sosyal 
politikan�n kapitalizmle birlikte kronikle�en sorunlar�n giderilmesi çabas�nda mutlaka gündeme gelen 
ihtiyaçlar konusundan bahsetmenin zorlu bir taraf� bulunmaktad�r. Bunun nedeni ise ihtiyaçlar�n tarihsel ve 
toplumsal olarak de�i�ken olmas�. Bu�ra (2008: 258) bu noktada ihtiyaçlar�n tan�mlanmaya çal���lmas�n� 
ba�ka bir çal��maya atfen ‘ihtiyaçlar üzerine diktatörlük’ ile neticelenme tehlikesine vurgu yapmaktad�r. 
Gerçekten de liberal yakla��mlar�n temelde dayand�klar� nokta da buras�d�r. Yani temelde bireyi ilgilendiren 
bir meselenin ba�kalar�nda ya da bir otorite taraf�ndan belirlenme çabas�n�n ta��d��� tehlikeler bulunmaktad�r. 
Öte yandan bu ihtiyaçlardan bahsetmeyi tamamen reddetmenin de çok ciddi sorunlara yol açmas� 
kaç�n�lmazd�r. Bu�ra (2008: 258), bu seçene�in siyaseti reddetmek anlam�na geldi�ini bunun ise insanlar�n 
kendi kaderlerine terk edilmeleri anlam�na geldi�ini belirtmektedir ve ihtiyaç kavram�n�n bu iki seçene�in 
ötesine ta��nabilece�ini belirtmektedir: “�htiyaç kavram�n� çok geni� bir biçimde tan�mlayarak, insan�n içinde 
ya�ad��� topluma o toplumun herkesle e�it bir ferdi olarak kat�lma ihtiyac�ndan söz edebilece�imizi 
dü�ünüyorum.” Bu�ra, bu noktada hay�rseverlik ile hak temelli yakla��mlar� kar��la�t�rmaktad�r. Sosyal 
sorunlara hay�rseverlik kapsam�nda yakla�mak asl�nda onlar� siyaset alan�n�n d���na kayd�rmak anlam�na 
gelmektedir. Bu, ise yap�y� korumaya çal��anlar için niyet edilen bir �eydir. Yoksulluk gibi problemleri haklar 
çerçevesinde de�erlendirmek ise meseleyi siyasile�tirmek ve temelde devletin sorumlulu�u çerçevesine 
sokmak anlam�na gelmektedir. Bunun bir ba�ka anlam� ise piyasaya müdahaleyi gerektirir ve bu müdahale 
haklar çerçevesinde yap�l�yorsa insan� Polanyi’nin bahsetti�i bir ‘meta’ (Polanyi 2010; Bu�ra ve A�artan 
2009) olmaktan ç�kar�p onu hak sahibi bir fert olarak topluma kat�lmas�na katk� yapar. 

 Hak Temelli Bir Sosyal Yard�m Örne�i: Temel Gelir ya da Vatanda�l�k Geliri 

Sosyal politikalar�n geni� anlamda sosyal e�itlik ve sosyal adalet sa�lay�c� bir i�lev ve nitelik 
kazanmas�, bu politikalar�n haklar düzleminde hukuki bir temele oturmas� ve vatanda�l�k anlay���na sosyal 
bir boyut eklenmesi ile ilgilidir. T. H. Marshall’�n ilk kez gündeme getirdi�i vatanda�l�k statüsü kavram� 
(Marshall, 2006), sosyal politikalar�n hak temelli bir zeminde nas�l in�a edilece�ini ortaya koymu�tur. Bu 
yakla��m sosyal politikalar�n uygulan���nda ve geni�lemesinde vatanda�l�k ba�� kayg�s�n�n temel al�nmas� 
gereklili�ini vurgular. Toplumsal katmanlar�n her statüsünde risklerin ve güvensizliklerin hafifletilmesi, 
e�itsizliklerin azalt�lmas� ancak bu �ekilde yayg�nl�k kazanabilir. Temel gelir ya da vatanda�l�k geliri olarak 
adland�r�lan sosyal politika düzenlemeleri de böyle bir zeminden yükselir. Bu düzenleme temel olarak devlete 
vatanda�l�k ba��yla ba�l� olanlara (ekonomik ve toplumsal durumundan ba��ms�z olarak), ya�am�n� asgari 
geçimlik düzeyinde sürdürülebilir k�laca�� bir ‘temel gelir’ deste�inin sunulmas�d�r. Bir sosyal politika arac� 
olarak bu düzenlemeyi savunanlara göre böylelikle yaln�zca muhtaç kesimleri hedef alan, toplumsal 
düzlemde etiketleyici sonuçlar� beraberinde getirecek düzenlemelerden kaç�n�labilir ve sosyal politika daha 
bütünle�tirici bir zeminden yükselebilir.  

Türkiye’ye k�yasla refah uygulamalar�n�n geli�mi� oldu�u Avrupa ülkelerinde daha uzun bir süredir 
sosyal politika ya da sosyal yard�m tart��malar�nda yer bulan ‘temel gelir’in Türkçe literatürde yer bulmas� 
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oldukça yenidir. Neredeyse tüm konular dil problemi ba�ta olmak üzere yap�sal baz� sebeplerden de dolay� 
Türkçe’de daha geç zamanlarda tart���lmaya ba�lanmaktad�r. Temel gelirin de sosyal politika yaz�n�na 
girmesi esas�nda Bo�aziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nun gayretleri ve öncülü�ünde olmu�tur. Peki 
hay�rseverli�in sosyal yard�mlar konusunda bar�nd�rd��� sak�ncalar ba�ta olmak üzere sosyal politikan�n 
temel yetersizliklerine kar�� etkili bir seçenek olmas� mümkün müdür? Bu soru elbette ki hala hararetli 
tart��malara kaynakl�k etmektedir. Soruya keskin bir biçimde ‘hay�r’ diyenlere kar�� bu yöntemi yoksullu�un 
kaynakl�k etti�i sorunu çözmede önemli bir yol olarak görenler bulunmaktad�r. Bu çal��man�n yazarlar� olarak 
kendimizi kat� bir biçimde ‘hay�r’ diyenlerin içinde de�il, bu yöntemin tart���lmas� gerekti�ine inananlar�n 
içinde konumland�rmaktay�z. A�a��daki sat�rlarda bunu k�saca gerekçelendirece�iz.  

Bu yönteme kar�� ç�kanlar�n gerekçelerini uzun bir liste haline sunmak mümkündür. Bir kaç�n� 
yazacak olursak: Öncelikle bu yönteme tahmin edilebilece�i gibi ‘maliyet’e vurgu yap�larak kar�� 
ç�k�lmaktad�r. Ayr�ca ‘enflasyon’a yol açaca��, ‘ücretleri dü�ürece�i’, yap�lacak yard�m�n ‘seviyesinin belirsiz’ 
olaca��ndan dolay� (Standing 2007: 30-33) bu yöntem ele�tirilmektedir. Modern dönemde ‘çal��ma’ya vurgu 
yapan ve kabaca ‘çal��mayana ekmek yok’ �eklinde özetlenebilecek emek-fayda ideolojisine dayanarak da 
bu yard�m� ele�tirmek mümkündür. Burada da ‘maliyet’ler temel gerekçelerden birisini olu�turmaktad�r. 
Ayr�ca çal��madan çal��anlar�n s�rt�ndan geçinen bir ‘asalaklar s�n�f�’ meydana getirece�inden dolay� hem 
toplumsal dayan��may� azaltacak hem de çal��anlar�n �evkini k�racakt�r (�nsel 2007: 42). 

Burada tüm bu itirazlar yan�tlanmayacakt�r, ancak tüm bu itirazlar�n esas�nda belirli bir ideolojik 
zeminden kaynakland���n� belirtmek gerekiyor. Bu da belirtildi�i gibi esas�nda bir alg�lama tarz�n�n (piyasada 
herkesin e�it oldu�u, asl�nda i�çinin özgür oldu�u ve istemedi�i anda istihdam ili�kisinden ç�kabilece�i, 
üretebildi�in kadar de�erli oldu�un ya da tüketebilece�in …) ‘ideal bir durum’ olarak kodlanmas� ve 
alg�lanmas�ndan kaynaklanmaktad�r. Bu�ra ve S�nmazdemir (2007: 85-114) yapt�klar� ampirik çal��ma ile 
‘maliyet’ gerekçesinin bir efsane oldu�unu göstermi�lerdir (Hanlon (2010: 2) da yoksul güney ülkelerinde 
uygulanan nakit transferlerinin milli hâs�lan�n % 0,1-4 aras�nda de�i�ti�ini belirtmektedir.). Hanlon ve 
di�erlerinin (2010: 2) nakit gelir transferi yap�lan yoksul ülkeler ba�lam�nda vard�klar� sonuçlar bu tarz 
yakla��mlara yöneltilen ele�tirilerin baz�lar�na cevap niteli�indedir: “Bu programlar mali aç�dan kar��lanabilir, 
yar�m� alanlar paray� iyi kullanmakta ve israf etmemektedirler, nakit deste�i cari yoksullu�u do�rudan 
azaltmada etkili bir yoldur ve ayr�ca bu yard�mlar insani geli�imi te�vik etti�i ve iktisadi büyümeyi 
kolayla�t�rd��� için gelecekteki yoksullu�u da önleme potansiyeline sahiptir.” 

Elbette burada ‘temel gelir’ her derde deva bir iksir olarak ele al�nmamaktad�r. Standing’in de 
belirtti�i gibi “temel gelir uygulamas�na geçi�i destekleyen argümanlar kesinlikle güçlüdür, itirazlar ise 
cevaplanabilir” niteliktedir. Temel gelirin savunulabilece�i bir di�er dayanak noktas� ise s�n�fsal konumlarda 
dairdir. Olin Wright’in (2007: 51-62) da ifade etti�i gibi, temel gelir ile s�n�flar aras�ndaki iktidar asimetrisinin 
derecesini azaltmak mümkündür. Olin Wright (2007: 53), s�n�flar aras� iktidar dengesizli�i ba�lam�nda 
kapitalizme ‘sömürü’, ‘yabanc�la�ma’ ve ‘adaletsizlik’ temelinde yöneltilen suçlamalara kar��l�k olarak 
geleneksel Marksistlerin önerdi�i çarenin sosyalizm oldu�unu ancak bu öneriyi sunan kesimlerin art�k 
kapsaml� bir sosyalizm ihtimaline kar�� daha az iyimser oldu�unu belirtmektedir: “Kapitalizmi ele�tirenlerin 
ço�u art�k piyasalardan vazgeçilemeyece�ini görmektedir; bu yüzden de ‘mevcut haliyle kapitalizme’ 
alternatiflerin iyi i�leyen piyasa kurumlar�yla uyumlu olmas� gerekmektedir”. Ba�ka bir deyi�le yukar�da da 
belirtildi�i gibi burada saf haliyle piyasalar�, sosyal problemleri giderecek çözümleri de bar�nd�racak bir hale 
dönü�türecek seçeneklerin aranmas� gerekmektedir. Temel geliri bu kapsamda de�erlendirmek mümkündür. 
Olin Wright (2007: 58-9), temel gelirin i�çilere k�smen de olsa pazarl�k gücü verece�i için emek ile sermaye 
aras�ndaki iktidar ili�kisinde simetrinin sa�lanmas�na bir katk� yapaca��n� ifade etmektedir.  

 Sonuç Yerine 

Bu bildiride yap�lmak istenenin kar��la�t�rmal� örnekler içerecek olan daha kapsaml� bir çal��maya bir 
giri� yapmak oldu�unu belirtmek gerekiyor. Dolay�s�yla çe�itli ülkelerde üçüncü sektörün yoksulluk 
kapsam�nda neler yatt��� ya da gönüllü giri�imlerin hangi boyutta oldu�u veya ayn� parametrelerin 
Türkiye’deki kar��l���n�n ne oldu�u ve hangi yönde seyretti�i bu giri� k�sm�n�n d���nda kalm��t�r. Burada 
yap�lmak istenen �ey daha ilkesel düzeyde bir tart��ma yürütmekti. O da hay�rseverlik kapsam�nda 
de�erlendirilebilecek olan ki�isel ya da üçüncü sektörden kurumsal giri�imlerin sosyal politikan�n temel 
problemlerinden birisi olan yoksullu�u gidermedeki rolünün ne oldu�una dairdi. 

Çok kabaca özetlenecek olunursa hay�rseverlik her ne kadar bireysel boyutta (hem yard�m� yapan 
hem de yard�m� alan hatta d��ar�dan bakan üçüncü gözler için de) iyi ça�r���mlar yapsa da sosyal politika 
ba�lam�nda dü�ünüldü�ünde so�ukkanl� bir yakla��m� gerektirmektedir. Çünkü hay�rseverlik ile ilgili tüm 
vakalarda dikkatler yard�m� alan ki�i ya da aile üzerine çekilerek onlar�n nas�l bir uçurumun kenar�ndan 
döndürüldüklerini anlat�r ve bu çerçevede bu kurtarma i�ini yapan eylemin ya da giri�imin (bu örnekte 
hay�rseverli�in) önemi vurgulan�r. Dolay�s�yla hikâyenin merkezindeki figür her zaman dikkatleri üzerine 
çekti�inden büyük resim ya da uçurumun kenar�ndaki milyonlarca ba�ka örnek gözden kaçm�� olur. Tekrar 
vurgulanmal�d�r ki bir ki�i ya da aileye yard�mda bulunan ki�i aç�s�ndan elbette ki takdire �ayan bir durum söz 
konusudur ancak ayn� durumdaki milyonlar� görebilmek ya da biraz daha tehlikeli alandan uzakla�t�rmak için 
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sosyal politikan�n hak temelli kapsay�c�l���na ihtiyaç bulunmaktad�r. Dolay�s�yla sosyal politika ba�lam�nda 
problemin gizlenmemesi için bu yönden çabalar�n aray��� içinde olmak gerekiyor. Bu k�sa giri�te bu yöndeki 
bir çaba olarak ‘temel gelir’ üzerince duruldu. Temel gelirin, damgalayan veya ötekile�tiren bir yakla��mdan 
de�il de ‘hak’ kategorisinden duruma yakla�mas� bizi bu çerçevede bu yöntemin tart���lmas� gerekti�i 
sonucuna ula�t�rmaktad�r. 
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Özet 
Türkiye 2000’li y�llarda iç ve d�� dinamiklerin etkisiyle kamu yönetiminde yo�un bir de�i�im sürecine 
girmi�tir. Bu süreçte Türk kamu yönetiminde kapsaml� reformlar gerçekle�tirilmi�tir. Reformlar�n 
içeri�ine bak�ld���nda iyi yöneti�im anlay���n�n ana unsurlar�ndan �effafl��a, hesap verebilirli�e ve 
kat�l�mc�l��a vurgu yap�ld��� görülmektedir. Bu çerçevede STK’lar�n yönetimin karar verme 
mekanizmalar�na kat�l�m�n� sa�layan birtak�m yeni yasal ve yap�sal düzenlemeler yap�lm��t�r. Bunlar 
aras�nda vatanda�a bilgi edinme hakk�n�n tan�nmas�, kent konseylerinin kurulmas�, insan haklar� 
kurullar�n�n olu�turulmas� ile bölgesel düzeyde Kalk�nma Ajanslar�n�n kurulmas� say�labilir.  
Bu çal��man�n temel amac�, son dönemde kamu yönetiminin karar alma ve uygulama süreçlerinde 
STK’lar�n kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik yap�lan düzenlemeleri Türkiye’nin siyasi-idari sistemi 
ba�lam�nda de�erlendirmektir.  
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Kat�l�m, Sivil Toplum Kurulu�lar�. 

  
Abstract 
In the 2000s, Turkey has entered an intensive change process in public administration. Within this 
process, comprehensive reforms have been introduced into the Turkish public administration. When 
looked at the content of the reforms it is seen that the emphasis is put on transparency, accountability 
and participation which are the main components of good governance. Within this framework some 
new legal and structural arrangements have been made to ensure the participation of civil society 
organizations in decision-making mechanisms. Granting citizens the right to information, the creation of 
city Councils, the establishment of human rights boards at local level and the establishment of regional 
development agencies are among to be mentioned. 
The main purpose of this study is to examine the recent reforms regarding participation mechanisms 
within Turkey’s politico-administrative context. 
Key Words: Public Administration, Public Participation, Civil Society Organizations. 
 
Giri� 
Demokratik hukuk devletinde kamu yönetiminin �effaf, hesap verebilir ve kat�l�mc� olmas� temel bir 

ilkedir. Bu nedenle demokratik toplumlarda kamu bürokrasisinin do�as�nda bulunan d��a kapal�l�k, gizlilik, 
halka uzak olma gibi nitelikleri en aza indirgeyerek; �effaf, kat�l�mc� ve halka hesap verebilen bir yönetim 
olu�turma gayretleri her zaman güncelli�ini korumu�tur. Bu yöndeki çabalar 21. yüzy�lda daha da yo�unluk 
kazanm�� ve küresel bir olgu haline gelmi�tir.  

Türkiye 2000’li y�llarda, iç ve d�� dinamiklerin etkisiyle, yo�un bir de�i�im sürecine girmi�tir. Bu 
süreçte Türk kamu yönetiminde, di�er alanlarda oldu�u gibi, çok kapsaml� reformlar gerçekle�tirilmi�tir. 
Reformlar�n içeri�ine bak�ld���nda dünya genelinde etkili olan iyi yöneti�im anlay���n�n ana unsurlar�ndan 
�effafl��a, hesap verebilirli�e ve kat�l�mc�l��a vurgu yap�ld��� görülmektedir. Bu çerçevede STK’lar�n kamu 
yönetiminin karar verme mekanizmalar�na kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik birtak�m yeni düzenlemeler 
yap�lm��t�r. Bunlar aras�nda kent konseylerinin kurulmas�, il ve ilçe insan haklar� kurullar�n�n olu�turulmas�, 
bölgesel düzeyde Kalk�nma Ajanslar�n�n kurulmas� ile Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar�n�n 
mütevelli heyet yap�lar�nda STK temsilcilerine yer verilmesi say�labilir.  

Çal��man�n birincin bölümünde vatanda�lar�n ve STK’lar�n kamu yönetiminin karar verme süreçlerine 
kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik yap�lan yasal düzenlemelere genel olarak de�inilecektir. �kinci bölümde de bu 
düzenlemeler ve uygulamalar, Türkiye’nin siyasi-idari sistemi ba�lam�nda genel olarak de�erlendirilecektir.  

 
 Kamunun Bilgilendirilmesi ve Bilgi Edinmesini Sa�lamaya Yönelik Düzenlemeler 
Karar alma süreçlerine halk�n dahil edilmesinin çe�itli düzeyleri vard�r. Bunlardan birisi de kamu 

kurum ve kurulu�lar�n�n yapt�klar� ve yapacaklar� faaliyetler hakk�nda vatanda�lar� bilgilendirmesidir. Bilgi 
vermede idareden kamuya do�ru i�leyen tek tarafl� bir ileti�im söz konusudur ve bu kat�l�m�n en alt düzeyini 
olu�turur. �darenin bilgi vermesi vatanda�lar taraf�ndan talep edilmesi durumunda olabilece�i gibi herhangi 
bir talep olmadan idarenin bizzat kendisi taraf�ndan kamuya aç�klamada bulunmas� �eklinde de olabilir. 
�lkinde idare edilgen, ikincisinde ise aktif bir konumdad�r (OECD, 2002). 
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Bilgi edinme hakk�, son y�llarda giderek önem kazanan ve demokratik yönetimin temel bir unsuru 
haline gelen bir insan hakk�d�r. Bilgi edinme hakk� ki�i yönünden bir hak, idare yönünden ise bir 
yükümlülüktür. Bu hakka dayanarak birey, belli konularda idareye ba�vurarak bilgi isteme, bilgi ve belgelere 
ula�ma gibi haklara sahiptir. Bu hakk�n tan�nmas�yla, idarenin tek tarafl� bilgi aç�klamalar�n�n yeterli kabul 
edilmedi�i, belli ko�ullar alt�nda idarenin bireylerin bilgi edinme taleplerini de kar��lamas�n�n demokratik ve 
�effaf bir yönetim tarz�n�n bir gere�i oldu�u kabul edilmektedir (Sözen ve Algan, 2009).  

Türk kamu yönetiminde son dönemde idarenin kamuyu bilgilendirmesine ili�kin önemli düzenlemeler 
gerçekle�tirilmi�tir. Bunlar�n en ba��nda da 09.10.2003 tarihinde kabul edilen ve 24.04.2004’te yürürlü�e 
giren 4982 say�l� Bilgi Edinme Hakk� Kanunu (BEHK) gelmektedir. Ayr�ca, bu kanunun uygulanmas�na ili�kin 
esas ve usulleri düzenleyen 2004/7189 say�l� yönetmelik 27.04.2004 tarihinde yürürlü�e girmi�tir.  

4982 say�l� Kanunun amac�, “demokratik ve �effaf yönetimin gere�i olan e�itlik, tarafs�zl�k ve aç�kl�k 
ilkelerine uygun olarak ki�ilerin bilgi edinme hakk�n� kullanmalar�na ili�kin esas ve usulleri düzenlemektir” 
(BEHK, md. 1). Kanuna göre, tüm kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu kurumu niteli�indeki meslek 
kurulu�lar�, hakk�n yükümlüsü olarak belirlenmi�tir (BEHK, md. 2). Kanunun 4. maddesinde de herkesin bilgi 
edinme hakk�na sahip oldu�u, Türkiye'de ikamet eden yabanc�lar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabanc� 
tüzel ki�ilerin, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlar�yla ilgili olmak kayd�yla ve kar��l�kl�l�k ilkesi 
çerçevesinde, bu haktan yararlanabilece�i ifade edilmi�tir (BEHK, md. 4).  

Ayr�ca, ilgili yönetmelikte bilgi edinme hakk�n�n etkin olarak kullan�labilmesi ve bilgi edinme 
ba�vurular�ndan kaynaklanan i� yükünün en aza indirilebilmesi amac�yla kurum ve kurulu�lar�n�n görev ve 
hizmet alanlar�na giren konulardaki ilgili mevzuat�, temel nitelikli karar ve i�lemleri, mal ve hizmet al�mlar�, 
sat�mlar�, projeleri ve y�ll�k faaliyet raporlar� bilgi ileti�im teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun 
bilgisine sunmalar� öngörülmü�tür. Görüldü�ü gibi BEHK ile ki�ilere bilgi edinme hakk�n�n tan�nmas� yan�nda 
idareye de kamuyu bilgilendirme yükümlülü�ü getirilmi�tir. 

Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kamu idarelerine yükümlülükler getiren dikkate de�er bir 
di�er yasal düzenleme de 10.12.2003 tarih ve 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur 
(KMYKK). KMYKK’n�n mali saydaml��� düzenleyen 7. maddesine göre;  

“Her türlü kamu kayna��n�n elde edilmesi ve kullan�lmas�nda denetimin sa�lanmas� amac�yla 
kamuoyu zaman�nda bilgilendirilir. Bu amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumluluklar�n aç�k olarak tan�mlanmas�,  
b) Hükümet politikalar�, kalk�nma planlar�, y�ll�k programlar, stratejik planlar ile 

bütçelerin haz�rlanmas�, yetkili organlarda görü�ülmesi, uygulanmas� ve uygulama sonuçlar� 
ile raporlar�n kamuoyuna aç�k ve ula��labilir olmas�, 

c) Genel yönetim kapsam�ndaki kamu idareleri taraf�ndan sa�lanan te�vik ve 
desteklemelerin bir y�l� geçmemek üzere belirli dönemler itibar�yla kamuoyuna aç�klanmas�,  

d) Kamu hesaplar�n�n standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmü� 
muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre olu�turulmas� zorunludur.”  

Ayr�ca, KMYKK ile kamu idarelerine faaliyet sonuçlar�n� gösteren y�ll�k faaliyet raporu düzenleme ve 
bunu kamuoyuna aç�klama yükümlülü�ü getirilmi�tir. Faaliyet raporunda ilgili idare hakk�ndaki genel bilgilerle 
birlikte; kullan�lan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekle�meleri ile meydana gelen sapmalar�n nedenleri, varl�k 
ve yükümlülükleri ile yard�m yap�lan birlik, kurum ve kurulu�lar�n faaliyetlerine ili�kin bilgileri de kapsayan 
malî bilgiler; stratejik plan ve performans program� uyar�nca yürütülen faaliyetler ve performans bilgileri yer 
al�r (KMYKK, md. 41). 

Son olarak, her ne kadar henüz yasala�masa da idarî i�lemlerin yap�lmas�nda uygulanacak ilke, 
esas ve usullerin belirlenmesini amaçlayan Genel �dari Usul Yasa Tasar�s�nda (G�UKT) kat�l�mla ilgili çarp�c� 
hükümler yer almaktad�r. Türkiye’de idarenin i�lemlerine ili�kin esas ve usullerin olu�turulmas� çal��malar�n�n 
uzun bir geçmi�i olmas�na ra�men bugüne kadar bir idari usul kanunu henüz ç�kar�lamam��t�r. Ancak, 
yap�lan haz�rl�klar�n son a�amaya geldi�i söylenebilir. Çal��malar� 1990’l� y�llardan beri devam eden Genel 
�dari Usul Yasa Tasar�s� (G�UKT) Adalet Bakanl��� taraf�ndan Kas�m 2003’te, en son sürümü de Eylül 
2008’de Ba�bakanl��a sevk edilmi�tir. Hükümetin 2008 y�l� program�n�n “Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 
Etkinli�in Art�r�lmas�” ba�l�kl� bölümünde kamu kurum ve kurulu�lar�n�n i�lem ve eylemlerinde uyacaklar� usul 
ve esaslar� içeren yasal düzenlemenin gerçekle�tirilmesi öncelikli politika olarak kabul edilmi� ve bunu 
gerçekle�tirmek için de Genel �dari Usul Kanunu Tasar�s�na ili�kin çal��malar�n y�lsonuna kadar 
sonuçland�r�laca�� belirtilmi�tir. Ancak 2010 y�l� itibariyle tasar�n�n hala yasala�mad���n� görüyoruz. 2010 y�l� 
program�nda da Genel �dare Usul Kanunu tasla�� üzerindeki çal��malar�n sonuçland�r�larak tasla��n Aral�k 
sonuna kadar TBMM’ye sevk edilece�i ifade edilmi�tir (2010 Y�l� Program�, 242).  

Genel �dari Usul Kanunu Tasar�s�nda kat�l�ma ili�kin önemli hükümler yer almaktad�r. Bu hükümleri 
�öyle özetlemek mümkündür: 

Tasar�n�n 3. maddesinde “�dareler, bütün i�lemlerinde; insan haklar�na sayg�l� olmakla; adalet, kanun 
önünde e�itlik, tarafs�zl�k, hukukî güvenlik ve istikrar, kamu yarar�, aç�kl�k ve kat�l�m, ölçülülük, do�ru 
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bilgilendirme ilkelerine uymakla; idari i�lemleri en k�sa sürede ve dü�ük maliyetle yapmakla; yarg� 
kararlar�n�n gereklerini yerine getirmekle ve bu �ekilde iyi yönetimi gerçekle�tirmekle yükümlüdürler” 
denilmektedir. Yine Tasar�n�n 5. maddesinde idarenin görev alanlar�yla ilgili konularda ba�vuru hakk�n� 
kullanacak ilgililere yol göstermek, haklar�n� kullanabilmeleri için yard�mc� olmak, idarî i�lemlere kar�� itiraz ve 
ba�vuru makamlar� ile sürelerine ili�kin bilgileri vermekle yükümlü oldu�unu belirtmi�tir. 

Tasar�n�n 24. maddesinde ise dinlenilme hakk� düzenlenmi�tir. Buna göre: “Dinlenilme hakk�, 
ilgililerin, bir idarî i�lemin yap�lmas�ndan önce, haklar�n�, özgürlüklerini ya da hukukî yararlar�n� savunmak 
üzere kendi tercihleri do�rultusunda yaz�l� veya idarece düzenlenecek görü�me toplant�s�nda sözlü aç�klama 
yapmalar�n�, tan�k dinletebilmelerini, idareye her türlü bilgi ve belge sunmalar�n�, bilirki�i incelemesi yap�lmas� 
iste�inde bulunmalar�n� kapsar.” 

Tasar�da kat�lma hakk� ve bilgilendirme yükümlülü�ü 27. maddede a�a��daki gibi düzenlenmi�tir.  
“Yöre halk�n�n ortak yarar�n� ilgilendirmek ko�uluyla, bay�nd�rl�k hizmetleri, imar uygulamalar�, 

mülkiyet ve çevre haklar� ile kültür ve tabiat varl�klar�n� do�rudan etkileyen düzenleyici i�lemlerin 
yap�lmas�ndan önce, kamunun bilgilendirilmesi ve kat�l�m� esast�r. 

Birinci f�kradaki i�lemlerin konusu, otuz gün içinde incelenip görü� bildirilmesi amac�yla elveri�li 
vas�talarla kamuya duyurulur. �dare, yöre halk�n�n ortak yarar�na ili�kin idarî i�lemlerde; ilgili kamu kurumu ve 
kurulu�lar�ndan, üniversitelerden, konuyla ilgili kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�ndan 
temsilcilerin ça��r�laca��, konuyla ilgili sivil toplum kurulu�lar� temsilcilerinin de kat�labilece�i genel görü�me 
toplant�s� düzenler.” 

“Kamu kurum ve kurulu�lar�, kendi görev ve yetki alanlar�nda, kamuyu ilgilendiren her türlü 
faaliyet ve i�lemlerini, di�er ileti�im araçlar�n�n yan� s�ra imkânlar�n�n yeterlili�i ölçüsünde elektronik 
ortamda duyurmakla ve kat�l�ma olanak sa�lamakla yükümlüdür” (G�UKT, md. 29).  

Görüldü�ü gibi Genel �dari Usul Kanunu Tasar�s�nda kat�l�ma ili�kin çok önemli hükümler yer 
almaktad�r. Tasar�n�n yasala�mas� halinde �effaf, hesap veren ve kat�l�mc� bir yönetim olu�turulmas�nda 
önemli bir ad�m at�lm�� olacakt�r. 

 
Sivil Toplumun Kat�l�m�n� Sa�lamaya Yönelik Düzenlemeler 
Kamu yönetiminde saydaml���n ve hesap verebilirli�in art�r�lmas�n�n en önemli unsurlardan birisi sivil 

toplum örgütlerinin kat�l�m�n�n ve i�birli�inin sa�lanmas�d�r. Toplumda etkin ve güçlü bir sivil toplumun varl��� 
kamu yönetimini denetlemek, faaliyetlerini gözetlemek aç�s�ndan da çok önemlidir. Ancak, üniter devlet 
yap�s� ve merkeziyetçi bir örgütlenme nedeniyle Türk kamu yönetimi sisteminde sivil toplumun etkin kat�l�m�n� 
sa�layan mekanizmalar�n oldu�unu söylemek güçtür. Ayr�ca, Türkiye’de kamu yönetimi üzerinde denetim ve 
gözetim i�levi yapabilecek güçlü bir sivil toplum gelene�i oldu�unu söylemek de güçtür.  

Bu durum son y�llarda, özellikle AB’ye üyelik süreciyle birlikte de�i�meye ba�lam��t�r. Yeni yasal 
düzenlemelerde sivil toplum kat�l�m�n� ve i�birli�ini sa�lamaya yönelik hükümlere yer verildi�i görülmektedir. 
Bu çerçevede, sivil toplum kurulu�lar�n�n yönetime kat�l�mlar� konusunda gerçekle�tirilen önemli bir yenilik 
03.07.2005 tarih ve 5393 say�l� Belediye Kanunu ile kurulmas� öngörülen kent konseyleridir. Belediye 
Kanununun 76. maddesine göre kent konseyi kent ya�am�nda; kent vizyonunun ve hem�ehrilik bilincinin 
geli�tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas�, sürdürülebilir kalk�nma, çevreye duyarl�l�k, sosyal 
yard�mla�ma ve dayan��ma, saydaml�k, hesap sorma ve hesap verme, kat�l�m ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmek amac�n� güder. Kent konseyi, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n, 
sendikalar�n, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n ve mahalle muhtarlar�n�n temsilcileri ile di�er ilgililerin kat�l�m�yla olu�an geni� bir platformdur.  

�çi�leri Bakanl��� taraf�ndan kent konseylerinin çal��ma usul ve esaslar�n� düzenlemek amac�yla 
08.10.2006 tarih ve 26313 say�l� Resmi Gazete’de Kent Konseyi Yönetmeli�i yay�mlanm��t�r. Yönetmelikte 
kent konseyi “merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�n�n ve sivil 
toplumun ortakl�k anlay���yla, hem�ehrilik hukuku çerçevesinde bulu�tu�u; kentin kalk�nma önceliklerinin, 
sorunlar�n�n, vizyonlar�n�n sürdürülebilir kalk�nma ilkeleri temelinde belirlendi�i, tart���ld���, çözümlerin 
geli�tirildi�i ortak akl�n ve uzla�man�n esas oldu�u demokratik yap�lar ile yöneti�im mekanizmalar�” olarak 
tan�mlanm��t�r. Bu yönetmeli�in baz� hükümlerinin idari yarg�da iptal edilmesinden sonra 2009 y�l�nda 
yönetmelikte önemli de�i�iklikler yap�lm��t�r. 

5393 say�l� Belediye Kanunu, kent konseyinden ba�ka gönüllü kat�l�m ve hem�erilik ile ilgili hükümler 
de içermektedir. Kanunun “hem�ehri hukuku” ba�l�kl� 13. maddesinde “Herkes ikamet etti�i beldenin 
hem�ehrisidir. Hem�ehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine kat�lma, belediye faaliyetleri hakk�nda bilgilenme 
ve belediye idaresinin yard�mlar�ndan yararlanma haklar� vard�r. Yard�mlar�n insan onurunu zedelemeyecek 
ko�ullarda sunulmas� zorunludur. 

Belediye, hem�ehriler aras�nda sosyal ve kültürel ili�kilerin geli�tirilmesi ve kültürel de�erlerin 
korunmas� konusunda gerekli çal��malar� yapar. Bu çal��malarda üniversitelerin, kamu kurumu niteli�indeki 
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meslek kurulu�lar�n�n, sendikalar�n, sivil toplum kurulu�lar� ve uzman ki�ilerin kat�l�m�n� sa�layacak önlemler 
al�n�r. 

Belediye s�n�rlar� içinde oturan, bulunan veya ili�i�i olan her �ah�s, belediyenin kanunlara dayanan 
kararlar�na, emirlerine ve duyurular�na uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katk� ve kat�lma paylar�n� 
ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. 

Ayr�ca, ilgili kanunlar�nda il özel idareleri ve belediyelerin sa�l�k, e�itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve 
yard�m, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleri ile ya�l�lara, kad�n ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
dü�künlere yönelik hizmetlerin yap�lmas�nda dayan��ma ve kat�l�m� sa�lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf 
ve verimlili�i art�rmak amac�yla gönüllü ki�ilerin kat�l�m�na yönelik programlar uygulayaca�� ifade edilmi�tir. �l 
özel idaresi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde hem�ehrilerin gönüllü kat�l�m�na ili�kin usul ve esaslar 
�çi�leri Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lan bir yönetmelikle belirlenmi�tir. 

Kamu kesimi, özel kesim ve STK’lar aras�nda i�birli�ini geli�tirmeye yönelik at�lan ad�mlardan bir 
di�eri de bölgesel düzeyde Kalk�nma Ajanslar�n�n kurulmas�d�r. 5449 say�l� Kalk�nma Ajanslar�n�n Kurulu�u, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakk�nda Kanunda belirtildi�i üzere Ajanslar�n kurulu� amac� kamu kesimi, özel 
kesim ve STK’lar aras�ndaki i�birli�ini geli�tirmek, kaynaklar�n yerinde ve etkin kullan�m�n� sa�lamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk�nma plan� ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel geli�meyi h�zland�rmak, sürdürülebilirli�ini sa�lamak, bölgeler aras� ve bölge içi 
geli�mi�lik farklar�n� azaltmakt�r. Ajanslar, tüzel ki�ili�i haiz ve bu kanunla düzenlenmemi� bütün i�lemlerde 
özel hukuk hükümlerine tabidir (md. 3). Ajans�, Yönetim Kurulu Ba�kan� temsil eder. Ajans�n karar organ� 
olan yönetim kurulu, vali, büyük�ehir belediye ba�kan�, il genel meclisi ba�kan�, sanayi odas� ba�kan�, ticaret 
odas� ba�kan� ile kalk�nma kurulu taraf�ndan özel kesim ve/veya STK’lardan seçilecek üç temsilciden olu�ur. 
Yönetim kurulunun ba�kan� validir (md. 10).  

Bir ba�ka düzenleme ile de il ve ilçelerdeki Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar� Mütevelli 
Heyetlerinde sivil toplum temsilcilerinin kat�l�m� sa�lanm��t�r. 29.05.1986 tarih ve 3294 say�l� Sosyal 
Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanununun 7. maddesinde düzenlenen vak�f mütevelli heyetlerinin 
olu�umu 01.12.2004 tarih ve 5263 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel Müdürlü�ü Te�kilat ve 
Görevleri Hakk�nda Kanunun 19. maddesi ile de�i�tirilmi� ve eskiye göre sivil kat�l�m�n daha etkin olabilece�i 
bir mütevelli heyet yap�s� getirilmi�tir. Tablo 1’de görüldü�ü üzere bu yeni yasal düzenleme ile �l Emniyet 
Müdürünün mütevelli heyet üyeli�i sona erdirilerek yerine Tar�m �l Müdürü getirilmi�tir. Ayr�ca köy 
muhtarlar�n�n ve mahalle muhtarlar�n�n kendi aralar�ndan seçecekleri birer muhtar, iki sivil toplum kurulu� 
temsilcisi ile iki hay�rsever vatanda� da mütevelli heyet üyesi olarak atanm��t�r.   

 
Tablo 1: �llerdeki SYDV Mütevelli Heyet Yap�s� 
2004’ten Önceki Yap� 2004’ten Sonraki Yap� 

Ba�kan: Mülki �dare Amiri  
Üyeler:  

� Belediye Ba�kan�  
� Emniyet Müdürü  
� Defterdar  
� Milli E�itim Müdürü 
� Sa�l�k Müdürü  
� Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Müdürü 
� Müftü  

Ba�kan: Mülki �dare Amiri  
Üyeler:  

� Belediye Ba�kan�  
� Defterdar 
� Milli E�itim Müdürü 
� Sa�l�k Müdürü  
� Tar�m Müdürü  
� Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Müdürü  
� Müftü  
� Köy muhtarlar�n�n ve mahalle 

muhtarlar�n�n kendi aralar�ndan seçecekleri birer 
muhtar  

� 3294 say�l� Sosyal 
Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanununda 
belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan iki 
STK temsilcisi 

� �l Genel Meclisi taraf�ndan 
seçilen iki hay�rsever vatanda� 

 
Yukar�dakilere ilave olarak sivil toplum temsilcilerinin kat�l�m�n� sa�layan bir ba�ka yap� da il ve ilçe 

insan haklar� kurullar�d�r. Günümüzde 81 il ve 892 ilçede te�kilatlanm�� bulunan insan haklar� kurullar� ilk 
kez, 2.11.2000 tarih ve 24218 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren �l ve �lçe �nsan Haklar� 
Kurullar�n�n Kurulu�, Görev ve Çal��ma Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik ile kurulmu�tur. Bu ilk yönetmelikte 
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dikkati çeken husus, kurul üyelerinin önemli bir k�sm�n�n kamu görevlilerinden olu�mas�; sivil toplum 
temsilcilerine ise gere�i kadar yer vermemesidir. 23.11.2003 tarih ve 25298 say�l� Resmi Gazetede 
yay�mlanan ve önceki yönetmeli�i yürürlükten kald�ran �l ve �lçe �nsan Haklar� Kurullar�n�n Kurulu�, Görev ve 
Çal��ma Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik ise Tablo 2’de görüldü�ü gibi kurullar�n yap�s�n� büyük oranda sivil 
bir karaktere büründürecek biçimde de�i�tirmi�tir.  

 
Tablo: 2: �l �HK Yap�s� 

2000 Tarihli Yönetmeli�e göre �l �HK Yap�s� 2003 Tarihli Yönetmeli�e göre �l �HK Yap�s� 

Vali veya görevlendirece�i bir vali 
yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda; 

� Belediye Ba�kan� 
� Üniversiteden bir temsilcisi 
� �l Emniyet Müdürü 
� �l Jandarma Komutan� 
� �l Sa�l�k Müdürü 
� �l Milli E�itim Müdürü 
� Sosyal Hizmetler �l Müdürü 
� Kamu kurum ve 

kurulu�lar�nda görev yapan bir avukat 
veya hukukçu 

� Baro Temsilcisi 
� Tabip Odalar� Temsilcisi 
� Ticaret ve Sanayi Odas� 

Temsilcisi 
� Esnaf ve Sanatkarlar Birlik 

Ba�kanl��� Temsilcisi 
� Sivil toplum 

kurulu�lar�ndan Vali taraf�ndan ça�r�lacak 
üyeler 

� Bas�n kurulu�lar�n�n kendi 
aralar�ndan seçti�i bir temsilci 

 

Vali veya valinin görevlendirece�i bir vali 
yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda; 

� Belediye ba�kan� veya ba�kan 
yard�mc�s�  

� �l Genel Meclisinin kendi üyeleri 
aras�ndan seçece�i bir temsilci 

� TBMM’nde grubu bulunan siyasi 
partilerin il ba�kanlar� veya görevlendirecekleri 
bir temsilci 

� Üniversiteden bir temsilcisi, 
� Valilik taraf�ndan belirlenecek 

kamu kurum ve kurulu�lar�nda görev yapan bir 
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu 
görevlisi 

� Baro temsilcisi 
� Tabip odas�ndan bir temsilci 
� Ticaret veya sanayi odas�ndan 

valilik taraf�ndan belirlenecek bir temsilci, 
� Valilik taraf�ndan belirlenecek di�er 

meslek odalar� veya sendikalardan bir temsilci 
� Mahalli televizyon, gazete, radyo 

gibi kurulu�lardan ba�vuranlar aras�ndan valilik 
taraf�ndan belirlenecek bir temsilci 

� Muhtarlar derne�i ba�kan�, yoksa 
mahalle muhtarlar�ndan ba�vuranlar aras�ndan 
valilik taraf�ndan belirlenecek bir temsilci 

� Okul-aile birliklerinden ba�vuranlar 
aras�ndan valilik taraf�ndan belirlenecek bir 
temsilci, 

� Sivil toplum kurulu�lar�ndan 
ba�vuranlar aras�ndan valilik taraf�ndan 
belirlenecek en az üç temsilci 

 
GENEL B�R DE�ERLEND�RME 
Yukar�da özetle de�inildi�i gibi son y�llarda kamu yönetiminde kat�l�m� sa�lamaya yönelik hiç de 

az�msanmayacak ölçüde yasal ve yap�sal düzenlemeler gerçekle�tirilmi�tir. Ku�kusuz yasal reformlar� 
gerçekle�tirmek kendi ba��na çok önemli bir geli�me olsa da bu reformlarla elde edilmek istenen sonuçlara 
ula�abilmek için yasalar�n etkili bir biçimde uygulanmas� gerekmektedir. Dolay�s�yla, tüm bu düzenlemelerin 
etkili bir biçimde uygulamaya konmas� yasal düzenlemeler kadar hayati önem ta��yan ve üstesinden 
gelinmesi gereken zor bir görevdir.  

Bu bölümde önce bilgi edinme hakk�n�n uygulanmas�na ili�kin bir genel de�erlendirme yap�lacak, 
arkas�ndan da kat�l�m mekanizmalar�n�n i�leyi�i üzerinde durularaka olas� uygulama sorunlar�na 
de�inilecektir.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki ki�ilere bilgi edinme hakk�n�n tan�nmas� ve kamu idaresinin kamuoyunu 
bilgilendirme yükümlülü�üne ili�kin gerçekle�tirilen yasal düzenlemelerin uygulamada önemli etkilerinin 
oldu�u söylenebilir. Bilgi edinme hakk�n�n kullan�m�na ili�kin say�sal verilere bak�ld���nda bu hakk�n etkili bir 
biçimde kullan�ld��� görülmektedir. Bilgi Edinme De�erlendirme Kurulu taraf�ndan haz�rlan�p kamuoyuna 
aç�klanan bilgi edinme genel raporlar�na göre Bilgi Edinme Hakk� Kanununun yürürlü�e girdi�i ilk y�l olan 
2004’te yap�lan ba�vuru say�s� 395.557 iken bu rakam 2005 y�l�nda 626.789, 2006 y�l�nda 864.616, 2007 
y�l�nda 939.920, 2008 y�l�nda 1.099.133, 2009 y�l�nda ise 1.091.589 olmu�tur. Bu rakamlar bilgi edinme 
hakk�n�n, Kanunun yürürlü�e girmesinin ard�ndan kamuoyunda büyük bir ilgiyle kar��land���, vatanda�lar�n 



STAKEHOLDERS OF GOVERNANCE AND PHILANTROPY 

VII. INTERNATIONAL NGO’s CONFERENCE 

405

bu hakk� etkili bir biçimde kulland�klar�, üstelik bu ilginin giderek artt���na i�aret etmektedir. Ayr�ca, ba�vuru 
say�lar� kadar önemli olan di�er bir nokta, ba�vurular�n ne �ekilde sonuçland�r�ld���d�r. Bu sonuçlar 
incelendi�inde, olumlu cevaplanarak bilgi veya belgeye eri�im sa�lanan ba�vurular�n oran� yakla��k olarak 
2004 y�l�nda %88, 2005 ve 2006 y�llar�nda %86, 2007 y�l�nda %80, 2008 y�l�nda %86, 2009 y�l�nda ise 
%87’dir. Yap�lan ba�vurular�n olumlu cevaplanarak bilgi ve belgeye eri�enlerin oran�n�n yüksek oldu�u 
görülmektedir. Bunlar�n yan�nda, Kanunun yürürlü�e girmesinin ard�ndan önceden ula��lamayan, gizli kabul 
edilen pek çok bilgi ya da belgeye eri�im de mümkün hale gelmi�tir. Örne�in art�k, kamu görevlileri için 
düzenlenen sicil raporlar�, özlük dosyalar�, müfetti� hal kâ��tlar� ve benzeri belgelerin ilgilisine aç�k oldu�u, 
gerek BEDK kararlar�yla, gerek mahkeme kararlar�yla teyit edilmi�tir. Tüm bunlar, Türkiye’de bilgi edinme 
hakk� kültürünün giderek yerle�mekte oldu�unun bir göstergesi olarak de�erlendirilebilir (Sözen ve Algan, 
2009).  

Özetle, vatanda�lara devletin i�leyi�iyle ilgili bilgilere eri�im hakk�n�n sa�lanmas� ve bu hakk�n etkili 
bir biçimde uygulanmas�, kamu yönetimine karar ve faaliyetleri hakk�nda kamuoyunu bilgilendirme 
sorumlulu�u getirilmesi gibi yeniliklerin �effafl�k, hesap verebilirlik ve kat�l�m aç�s�ndan Türk kamu yönetimi 
için önemli sonuçlar� olabilecektir. Bilgi edinme hakk�, yönetime kat�lman�n ilk ad�m�d�r. �darenin karar ve 
i�lemleri hakk�nda bilgi sahibi olan vatanda�lar idare kar��s�nda edilgen bir yurtta� olmaktan ç�karak hem 
kendi haklar�n� koruyabilecek hem de yönetimle ilgili talep ve önerilerde bulunabilecek duruma geleceklerdir. 
Dolay�s�yla, bilgiye eri�im hakk� yönetime kat�lman�n ayr�lmaz unsurlar�ndan bir tanesidir.  

 
Tablo 3: 2009 Y�l�na Ait Bilgi Edinme Hakk� Ba�vuru Say�lar� 

VER�LER SAYISI 

Bilgi edinme ba�vurusu toplam� 1.091.589 

Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eri�im sa�lanan 
ba�vurular 947.637 

K�smen olumlu cevaplanarak k�smen de reddedilerek bilgi ve 
belgelere eri�im sa�lanan ba�vurular 53.300 

Reddedilen ba�vurular toplam� 84.723 

Gizli ya da s�r niteli�indeki bilgiler ç�kar�larak veya ayr�larak bilgi ve 
belgelere eri�im sa�lanan ba�vurular 3.504 

Ba�vurusu reddedilenlerden yarg�ya itiraz edenlerin toplam say�s� 745 

   Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/bilgiedinme/bed_genelrapor_2009.pdf  
 
Di�er taraftan, sivil toplum kurulu�lar�n�n yönetime kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik olu�turulan 

mekanizmalar�n i�leyi�inde ise birtak�m zorluklarla kar��la��ld��� ve bu nedenle olu�turulan kat�l�m 
mekanizmalar�n kendilerinden beklenen i�levleri henüz gere�i gibi yerine getiremedi�i dü�ünülmektedir. 
Burada bu zorluklar�n neler oldu�u sorusuna Türk siyasi-idari kültürü ba�lam�nda ana hatlar�yla 
de�inilecektir. Her �eyden önce Türk toplumunda var olan a��r� düzeydeki siyasal kutupla�man�n kat�l�m 
mekanizmalar�n�n olu�umunu ve i�leyi�ini olumsuz etkileyebildi�i dü�ünülmektedir. Toplumdaki siyasal 
kutupla�ma sivil toplum kurulu�lar�n�n birço�unun ideolojik amaçl� olmas�na yol açmaktad�r. Örne�in insan 
haklar� gibi evrensel nitelik ta��yan bir konuda dahi sivil toplum kurulu�lar�nda bir uzla�ma oldu�unu 
söylemek mümkün de�ildir. �nsan haklar� konular�nda sivil toplum kurulu�lar� taraf�ndan çok farkl�, hatta 
birbiriyle tamamen kar��t görü�ler ortaya konulabilmektedir. Dolay�s�yla, insan haklar� kurullar�nda yer alan 
sivil toplum kurulu�lar�n�n temsilcileri insan haklar�n�n evrensel de�erlerinden çok kendi ideolojik de�erleri 
do�rultusunda hareket edebilmektedirler.  

Yine ayn� �ekilde kent konseyi organlar�n�n olu�um sürecinde ilgili mevzuat�n aç�k ve net 
olmamas�ndan da kaynaklanan farkl� siyasi görü�lerin temsil edildi�i ço�ulcu bir platform olu�turmak yerine 
farkl� siyasal görü� temsilcilerinin d��land��� tek tip bir yap� olu�turma mücadelesinin ya�anabildi�i 
gözlenmektedir. Farkl� siyasal görü�lerin konsey organlar�nda yer almas� durumunda ise konsey bu 
görü�lerin çat��t��� bir arena haline gelebilmektedir. Di�er bir ifadeyle, kent konseylerinin bir iktidar 
mücadelesi alan�na dönü�türüldü�ü durumlar ortaya ç�kabilmektedir.  

Uygulamaya ili�kin ikinci bir güçlük de Türkiye’deki devlet merkezli yönetim gelene�i ve buna ba�l� 
olarak olu�an bürokratik kültür ile kat�l�m mekanizmalar�n�n temsil etti�i yöneti�im yakla��m� aras�ndaki uyum 
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sorunundan kaynaklanmaktad�r. Son dönemde gerçekle�tirilen kamu yönetimi reformlar�na ili�kin alt� 
çizilmesi gereken nokta bu düzenlemelerin içerik ve yakla��m aç�s�ndan geleneksel idare tarz�ndan oldukça 
farkl� olan yöneti�im anlay���n� yans�tmas�d�r. Yöneti�im kavram� ‘merkezi otoritenin yukar�dan a�a��ya do�ru 
hâkimiyetini esas alan klasik hiyerar�ik yönetim anlay��� yerine tüm toplumsal aktörlerin kar��l�kl� i�birli�i ve 
uzla�mas�na dayanan, kat�l�mc�l��� ve sivil toplum kurulu�lar�n� ön plana ç�karan, saydaml���, aç�kl���, hesap 
verme sorumlulu�unu, yetki devri ve yerindenli�i esas alan bir anlay��t�r’(DPT, 2007:4). Yöneti�imin özünde 
iktidar�n çe�itli aktörler aras�nda payla��m� söz konusudur. Buradaki ili�ki biçimi hiyerar�ik bir ili�kiden ziyade 
ortakl�k ve i�birli�ine dayal�d�r. Görüldü�ü gibi, �effafl�k, hesap verebilirlik ve kat�l�mc�l�k gibi kavramlara 
s�kl�kla vurgu yapan yöneti�im yakla��m�, merkeziyetçili�e, hiyerar�ik yap�lanmaya ve devlet otoritesine 
vurgu yapan, yöneten-yönetilen ayr�m�n�n keskin oldu�u geleneksel idari yap�m�zdan birçok aç�dan 
farkl�l�klar göstermektedir. Bu derin yakla��m fark�n�n uygulamaya ili�kin önemli yans�malar� olmas� ise 
kaç�n�lmazd�r.  

Bu ba�lamda, olas� sorun alanlar�ndan bir tanesi kamu yöneticilerinin yeni rollerine ne kadar uyum 
sa�layabilecekleridir. Bilindi�i gibi, yeni yasalarla kamu idarelerinin karar alma ve uygulama süreçlerine 
STK’lar�n kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik mekanizmalar olu�turulmas� kamu yöneticilerine yeni rol ve i�levler 
yüklemektedir. Art�k yöneti�im reformlar� kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kararlar� tek ba��na alan ve 
uygulayan yönetici tipinden ziyade kararlar�n� daha demokratik ve kat�l�mc� �ekilde alan bir yönetici profilini 
öne ç�karmaktad�r. Dolay�s�yla, mülki idare amirleri ile belediye ba�kanlar�na kat�l�m mekanizmalar�n�n 
yap�s�nda önemli yetki ve sorumluluklar verildi�i de dikkate al�nd���nda bu yap�lar�n verimli ve etkin çal��mas� 
büyük ölçüde kamu yöneticilerinin yeni rollerine uyum sa�lamalar�na ba�l�d�r. Bunu bir örnekle aç�klayabiliriz. 
�nsan haklar� kurullar�n�n etkin çal��mas�nda bu kurula ba�kanl�k eden mülki idare amirlerine önemli görev ve 
sorumluluklar dü�mektedir. Çünkü ilgili yönetmelik hükümlerine göre mülki idare amirleri:  

� Her �eyden önce kurulun ba�kanl���n� yürütmekte,  
� Toplant� gündemini belirlemekte, 
� STK’lardan ba�vuranlar aras�ndan il için en az üç, ilçe için en az iki temsilciyi 

belirlemekte, 
� Kurul ba�kan� olarak gerekli gördü�ü durumlarda ilgili kamu veya özel kurulu� 

temsilcilerini veya ki�ileri de toplant�ya ça��rabilmektedir.  
Ayr�ca, Kurulun sekretarya hizmetlerinin illerde ve ilçelerde yaz� i�leri müdürlükleri taraf�ndan 

yürütülece�i, dan��ma ve ba�vuru masalar�n�n valilik ve kaymakaml�klar�n yaz� i�leri müdürlü�ünde 
olu�turulaca��, zorunlu masraflar�n valilik ve kaymakaml�k taraf�ndan kar��lanaca�� ifade edilmi�tir. Masaya 
gelen ba�vurularla ilgilenmek üzere illerde vali, ilçelerde kaymakam taraf�ndan hukuk formasyonuna sahip 
veya halkla ili�kiler konusunda uzman sürekli bir memur görevlendirilece�i belirtilmektedir. Yukar�da 
belirtilenlere Kurul kararlar�n�n ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan geciktirilmeksizin öncelikle ele 
al�n�p sonuçland�r�laca�� da eklendi�inde Kurulun uyumlu, etkin ve verimli çal��mas�nda mülki idare 
amirlerinin anahtar bir rol oynad��� aç�kt�r. Kurulun aktif çal��mas�nda kurul ba�kan� olan mülki idare 
amirlerinin tutumu belirleyici olmaktad�r. Di�er bir deyi�le, mülki idare amirinin gösterece�i ilgi ve güçlü 
liderlik Kurulun performans�na do�rudan yans�maktad�r.  

Bu ba�lamda, mevcut bürokratik kültürdeki d��a kapal� yap� ve i�leyi�, kamu yöneticilerinin kendi 
yetkilerini payla�mak istememeleri, kat�l�mc�l��� kendi yetkilerine bir müdahale gibi alg�layabilmeleri, tek karar 
verici olma iste�i, sivil toplumun yönetime kat�l�m�n�n devleti zaafa dü�ürebilece�i, “devlet hesap vermez 
hesap sorar” gibi dü�üncelerin kat�l�m mekanizmalar�n�n i�leyi�inde kar��la��labilecek muhtemel sorun 
alanlar� olarak de�erlendirilebilir. 

Kat�l�m mekanizmalar�n�n uygulanmas�ndaki bir di�er zorluk ise yasal düzenlemelerin baz� 
durumlarda AB üyelik ko�ullar�n�n yerine getirilmesi gereken zorunlu veya zorlama bir ev ödevi �eklinde 
alg�lanarak gerçekle�tirilmi� olmas�d�r. Böyle olmas� da çe�itli sak�ncalar ve s�k�nt�lar yaratabilmektedir. 
Bunun en ba��nda da kat�l�m mekanizmalar� ile ilgili yasal düzenlemelerin üzerinde yeterince dü�ünülmeden, 
tart���lmadan aceleye getirilerek olu�turulmas� ve bunun sonucunda ortaya güçsüz ve yetersiz yap�lar�n 
ç�kmas� gelmektedir. Örne�in, �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan 5393 say�l� Belediye Yasas�n�n 76. maddesine 
dayan�larak ç�kart�lan ve 8.10.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren Kent Konseyi 
Yönetmeli�inin konseyin olu�umu, üyelik ve organlar�na ili�kin baz� hükümleri 2008 y�l�nda Dan��tay 
taraf�ndan iptal edilmi�tir. Bunun üzerine ilgili yönetmelikte 06.06.2009 tarihinde önemli de�i�ikliklere 
gidilmi�tir. Kat�l�m mekanizmalar�na ili�kin ikincil mevzuat düzenlemeleri masa ba��nda ilgili bürokratlarca 
yap�lmakta ve dolay�s�yla konusu kat�l�m olan bu çal��malar�n kat�l�mc� bir anlay��la yap�ld���n� söylemek 
güçtür.  

Ayr�ca, toplumsal tabandan gelen güçlü bir talep ve bask�dan ziyade d�� dinamiklerin etkisiyle 
olu�turulan mekanizmalar�n ilgili taraflarca (bürokrasi, sivil toplum kurulu�lar� ve bazen siyasal iktidar) gere�i 
gibi sahiplenilmeme durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, mevcut yap�lar “çal���yor mu�” gibi 
yap�larak yasak savma kabilinden bir uygulama ortaya ç�kabilmektedir. 
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SONUÇ 
Türkiye’de son dönemde iç ve d�� dinamiklerin etkisiyle kamu yönetiminde kapsaml� bir yeniden 

yap�lanma süreci ya�anmaktad�r. Bunlar aras�nda yönetimde kat�l�m� gerçekle�tirmeye yönelik birtak�m yeni 
mekanizmalar olu�turulmas� da vard�r. Bu çal��mada ilk önce kamunun bilgilendirilmesi ve bilgi edinmesini 
sa�lamaya yönelik düzenlemeler üzerinde durulmu�tur. Bilgi edinme hakk� kapsam�nda ki�ilerin bilgi ve 
belgelere eri�iminin sa�lanmas� ve kamu idarelerinin kamuoyunu bilgilendirme konular�nda önemli mesafeler 
al�nd���n� ve bunlar�n kamu yönetiminin �effafla�mas� ve hesap vermesi noktas�nda olumlu yans�malar� 
olaca�� dü�ünülmektedir. Ayr�ca, bilgi edinmenin yönetime kat�lman�n ilk ad�m� oldu�u vurgulanarak bilgi 
sahibi olan vatanda�lar�n yönetime kat�l�mlar�n�n daha aktif olaca�� ifade edilmi�tir.  

Di�er taraftan, sivil toplumun kat�l�m�n� sa�lamaya yönelik olu�turulan mekanizmalara ili�kin 
uygulamada ortaya ç�kabilecek olas� sorun alanlar� olarak toplumda var olan ileri düzeydeki siyasal 
kutupla�ma, geleneksel bürokratik kültür ve yasal düzenlemelerde d�� dinamiklerin (AB, Dünya Bankas� ve 
IMF) etkisi üzerinde durulmu�tur. Yukar�da genel olarak belirtilen nedenlerden dolay� kat�l�m 
mekanizmalar�n�n bu a�amada çok da sa�l�kl� ve etkin i�ledi�ini ileri sürmek çok güç gözükmektedir. Kat�l�m 
mekanizmalar� do�as� gere�i i�birli�i, ortakl�k ve uzla�may� gerekli k�lar. Türk toplumunda ve siyasetinde var 
olan a��r� düzeydeki kutupla�ma kat�l�m mekanizmalar�n verimli bir biçimde i�lemesinin önünde bir engel 
olu�turabilmektedir. Ancak, “yüzme denizde ö�renilir” sözünden hareketle bu zorluklar�n ileriki zamanlarda 
a��labilece�i, birlikte ayn� masa etraf�nda toplan�lmas�, kar��l�kl� etkile�im ve empati yollar�yla ortak asgari 
mü�tereklerde bulu�ulabilece�i dü�ünülmektedir. 

Son olarak, yukar�da genel hatlar� ile de�inilen sorun alanlar�n�n a��labilece�i, uygulamada ortaya 
ç�kan yetersizliklerin ya�ananlardan dersler de ç�kararak zamanla üstesinden gelinebilece�i 
dü�ünülmektedir. Ku�kusuz, bu kat�l�mc� mekanizmalar�n kal�c� olmas�n�n sa�lanmas�nda, etkin i�lemesinde 
nicelik ve nitelik aç�s�ndan her geçen gün gücü ve etkisi artan bir sivil toplumun varl��� önemli bir itici güç 
olacakt�r.  
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HAYIRSEVERL�K FAAL�YETLER� AÇISINDAN ROLÜ VE ÖNEM� 
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Özet 
11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanl� Yaral� ve Hasta Askerlere Yard�m Cemiyeti" ad�yla kurulan 
K�z�lay,1947'de "Türkiye K�z�lay Derne�i" ad�n� alm��t�r. 
K�z�lay,tüzel ki�ili�i bulunan,özel hukuk hükümlerine tabi,kar amac� gütmeyen, yard�m ve hizmetleri 
kar��l�ks�z olan ve kamu yarar�na çal��an gönüllü bir sosyal hizmet kurulu�udur.Dernek, ulusal ve 
uluslararas� düzeydeki faaliyetlerini Uluslararas� K�z�lhaç Toplulu�unun yedi temel ilkesi olan 
insaniyetçilik, ayr�m gözetmemek, tarafs�zl�k, ba��ms�zl�k, hay�r kurumu olma niteli�i, birlik ve 
evrensellik ilkeleri ekseninde sürdürmektedir. 
Bu çal��mada; dünyan�n en büyük insani yard�m modeli olan Uluslararas� K�z�lhaç-K�z�lay Dernekleri 
Federasyonu’nun hay�rseverlik aç�s�ndan rolü ve önemi ortaya konularak bu federasyonun bir üyesi 
olan Türk K�z�lay�’n�n yürüttü�ü faaliyetler incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararas� K�z�lhaç ve K�z�lay Dernekleri Federasyonu, K�z�lay, hay�rseverlik 

  
Abstract 
Established on June 11, 1868 titled as "Sick and Wounded Soldier Relief Ottoman Society" was took 
the name of the Turkish Red Crescent Association, in 1947. 
Turkish Red Crescent Association, a legal entity which eligible on the private law provisions , non-
profit, supports and services for free, works for common public interests, and voluntary social 
organization. Turkish Red Crescent Association, realize its national and international level activities 
with the seven basic principles of the International Red Cross Society, the assertion of humanity, non-
discrimination, impartiality, independence, to be charitable in nature, continues in the axis of unity and 
universality principles. 
In this study, the world's largest humanitarian relief model the International Red Cross and Red 
Crescent Associations Federation and one of its members, Turkish Red Crescent Association will be 
reviewed in terms of the role and importance of charity activities. 
Key Words: : International Red Cross and Red Crescent Assoc�ations Federation, Turkish Red 

 Crescent Association, Charity 
 
Giri� 
Uluslararas� K�z�lhaç ve K�z�lay Hareketi, dünyan�n en büyük insani yard�m a�� olarak kabul 

edilmektedir.Faaliyetlerini dünyan�n hemen hemen her ülkesinde sürdüren te�kilat�n merkezi �sviçre’nin 
Cenevre kentidir.Uluslararas� K�z�lhaç Komitesi (ICRC) ve Uluslararas� K�z�lhaç-K�z�lay Dernekleri 
Federasyonu (International Federation )ad� alt�nda halen toplam 186 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. 
  

K�z�lhaç Te�kilat� 
 K�z�lhaç, sava�ta ve bar��ta felaketzedelere ve muhtaçlara yard�m için kurulmu� uluslararas� bir 
te�kilatt�r.Hemen hemen dünyadaki bütün devletlerde bu veya ba�ka adlarla çal��an ayn� gayelerde 
olu�turulmu�  kurulu�lar vard�r. Bunlar�n hepsi �sviçre’nin Cenevre kentinde bulunan uluslararas� bir te�kilata 
ba�l�d�r.  
          1863 y�l�nda �sviçreli Jean Henri Dunant’�n çal��malar� sonucu kurulan bu te�kilat, önceleri sadece 
sava� yaral�lar�n�n tedavileri amac� ta��maktayd�.Fakat zamanla her türlü insani yard�m için ba�vuruda 
bulunulan bir kurulu� haline geldi.Jean Henri Dunant,1859 Frans�z-Avusturya Solferino Muharebesi 
s�ras�nda binlerce yaral�n�n sava� alan�nda çok kötü ko�ullar alt�nda b�rak�ld���n� görmü�tü.Bunun üzerine, 
sava� alan�ndaki yaral�lara insani yard�m sa�lanmas� için çe�itli devletlere ba�vuruda bulundu.Çe�itli 
�ekillerde ancak örgütsüz biçimde toplad��� yard�mlarla yaral�lar�n ihtiyaçlar�n�n giderilmesi için çaba gösterdi 
ve bu konuda durmak dinlenmek bilmeden  çal��t�.Ülkesine döndükten sonra sava� meydan�nda gördü�ü bu 
vah�eti 1862’de yay�nlad��� “Solferino Hat�ralar�m” adl� kitapta anlatt�.Ayr�ca,Cenevre’de 16 devletin 
temsilcilerinin kat�ld��� bir konferans�n toplanmas�n� sa�lad�. 
          K�z�lhaç Te�kilat�’n�n kendine özgü bir yap�s� vard�r.Te�kilat, Uluslararas� K�z�lhaç Komitesi (�CRC) 
taraf�ndan temsil edilir. Bu kurulu� 1880’den sonra Be�ler Komitesinin yerini alm��t�r. �u anda K�z�lhaç 
Komitesi üye say�s� 186’d�r.Her dört y�lda bir toplanan Uluslararas� K�z�lhaç Komitesi, dünya çap�ndaki 
çal��malar�n� de�erlendirerek yeni kararlar almaktad�r. Amblemi beyaz zemin üzerine K�z�lhaç resmidir. Bu 
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kurulu�un benzerleri �slam ülkelerinde de�i�ik isimlerle çal��malar�n� sürdürmektedir. Bunlar�n en 
önemlilerinden birisi de ülkemizdeki Türkiye K�z�lay Derne�i’dir. 
 

Uluslararas� K�z�lhaç ve K�z�lay Hareketinin geçirdi�i a�amalar.  
  Uluslararas� K�z�lhaç ve K�z�lay Hareketinin amac�; dini inanç, dil, �rk, toplumsal s�n�f veya politik 
görü� fark� gözetmeksizin insan hayat� ve sa�l���n� korumak, insan varl���n�n sayg� görmesini sa�lamak, 
insanlar�n ac� çekmesini önlemek ve çekilen ac�lar� dindirmek olan uluslararas� bir insani harekettir. Te�kilat, 
1917 y�l�nda Nobel Bar�� Ödülü alm��t�r. Gerçekte hareket, yasal olarak birbirinden ba��ms�z ancak 
Hareket'e genel temel prensipler, amaçlar, semboller, tüzükler ve yönetim organlar� aç�s�ndan uyumlu birçok 
ayr� organizasyondan olu�maktad�r. Hareket, birçok bölüme sahiptir. 

* Uluslararas� K�z�lhaç ve K�z�lay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 1919'da kurulmu�tur. IFRC, 186 ulusal 
K�z�lhaç ve K�z�lay örgütünü hareket içinde koordine etmekle görevlidir. Uluslararas� seviyede Federasyon, 
ulusal derneklerle yak�n i�birli�i içinde büyük ölçekli durumlara yard�mda bulunmak için çal��maktad�r. 
Uluslararas� Federasyonunu Sekreteryas� Cenevre - �sviçre'de bulunmaktad�r.  

* Ulusal K�z�lhaç ve K�z�lay Dernekleri, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde bulunmaktad�r. �u anda 186 
ulusal dernek ICRC taraf�ndan tan�nm�� ve tam üye kabul edilmi�tir. Her dernek uluslararas� insan haklar� 
kanunlar�na ve uluslararas� hareketlerdeki tüzüklere uygun biçimde, kendi ülkesi s�n�rlar�nda çal���r. Ulusal 
dernekler, özel �artlar�na ve kapasitelerine ba�l� olarak insan haklar� hukuku ve ICRC taraf�ndan do�rudan 
tan�mlanmam�� insani görevlerde de bulunabilirler. 

Türkiye K�z�lay Derne�i 
Dernek, 11.06.1868 tarihinde "Mecruhin ve Marday� Askeriyeye �mdat ve Muavenet Cemiyeti"ad�yla 

kurulmu�, 14.04.1877'de "Osmanl� Hilaliahmer Cemiyeti", 1923'te Cumhuriyet'in ilan�ndan sonra "Türkiye 
Hilaliahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye K�z�lay Cemiyeti" ve 1947'de de "Türkiye K�z�lay Derne�i" ad�n� 
alm��t�r. 
Tam ad� “Türkiye K�z�lay Derne�i” olan kurulu�, “Türk K�z�lay�” ve “K�z�lay” adlar�n� da kullanmakta olup genel 
merkezi Ankara’dad�r.K�z�lay'�n Genel Müdürlük te�kilat� d���nda kalan bütün kademelerindeki görevler 
fahridir. 

 
Türkiye K�z�lay Derne�inin Hukuki Statüsü: 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1954 tarihinde imzalad��� Sava� Durumunda Sivillerin Korunmas�na 

�li�kin 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonu ve 1986 y�l�nda 25.inci Uluslararas� K�z�lhaç K�z�lay Konferans�nda 
31 no.lu Karar ile kabul edilmi�, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de taraf oldu�u, Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç 
Hareketi statüsüne ili�kin hukuki metin ile belirlenmi�tir.  

Bu çerçevede: 
-Türkiye K�z�lay Derne�i, K�z�lay ad� alt�nda ülkesinde faaliyet gösteren, Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç 

Hareketinin di�er unsurlar�yla ili�kilerinde kendisini temsil edecek merkezi yönetimi mevcut ve hareketin 
temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özerk organizasyondur. 

-Toplum yarar� için e�itim, sa�l�k ve sosyal refah gibi alanlarda sahip oldu�u programlarla, 
hastal�klar�n önlenmesi, sa�l�k ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi ve insan �zd�rab�n�n dindirilmesi için kamu 
otoriteleriyle i�birli�i yapar. 

-Türkiye K�z�lay Derne�i, Cenevre sözle�melerine göre K�z�lay ad�n� ve amblemini kullanma yetkisine 
sahiptir. Tüzü�ünde tan�mlanm��, bar�� zaman�nda, sava� s�ras�nda ifa edece�i yasal görevlerine 
haz�rlanmak da dahil tüm görevlerini yerine getirecek �ekilde özerk olarak örgütlenir ve te�kilatlan�r. 

-Türkiye K�z�lay Derne�i, sava� durumunda sivillerin korunmas�na yönelik IVüncü Cenevre 
Sözle�mesinin 63üncü maddesinin (a) ve (b) f�kralar�nda tan�mland��� üzere, uluslararas� düzeyde tan�nan, 
Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç Konferans�nda tarif edilen prensiplere dayal� olarak sava� alanlar�nda insani 
faaliyetlerini gerçekle�tirebilir. ��galci güç, Türkiye K�z�lay Derne�i’nin personelinde veya yap�s�nda 
de�i�ikli�e gidemez veya faaliyetlerine halel getiremez. 

 
Türkiye K�z�lay Derne�i’nin Benimsedi�i Temel �lkeler ve Organizasyon Yap�s�: 
K�z�lay; Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç Hareketinin a�a��da belirtilen temel ilkeleri do�rultusunda 

faaliyette bulunmaktad�r. 
a) �nsanc�l olmak: Sava� alan�ndaki yaral�lara ayr�m gözetmeksizin yard�m etme dü�üncesinden 

do�an K�z�lay, her nerede olursa olsun insan �zd�rab�n� ulusal ve uluslararas� kapasitesi dahilinde önlemek 
ve dindirmek için gayret sarf eder. 
Amac� insan hayat�n�n, insan sa�l���n�n korunmas� ve insan onuruna sayg� duyulmas�n�n sa�lanmas�d�r. 
�nsanlar aras�nda kar��l�kl� anlay���, dostlu�u, i�birli�ini ve kal�c� bar��� destekler. 

b) Ay�r�m gözetmemek: K�z�lay, milliyet, �rk, dini inanç, s�n�f veya siyasi dü�ünce fark� gözetmez. 
�nsan �zd�rab�n�, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çal���r. 
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c) Tarafs�zl�k: K�z�lay, herkesin güvenini kazanmak amac�yla, dü�manl�klara taraf olmaz. Hiçbir 
zaman din, �rk, siyasi ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez. 

ç) Ba��ms�zl�k: Türk K�z�lay� ba��ms�z bir kurumdur. K�z�lay, insanc�l faaliyetlerinde kamu 
otoritelerinin yard�mc�s� olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf�ndan usulüne uygun olarak yürürlü�e 
konulmu� uluslararas� sözle�meler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlar�na tabi olup bu çerçevede 
Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç Hareketi Temel �lkelerine uygun hareket etme özerkli�ine sahiptir. 

d) Hay�r kurumu niteli�i: K�z�lay, hizmetlerinde hiçbir �ekilde ç�kar gözetmeyen, gönüllü bir yard�m 
kurumudur. 

e) Birlik: Türkiye'de, "Türkiye K�z�lay Derne�i", "Türk K�z�lay�" ve "K�z�lay" ad� alt�nda tek bir dernek 
kurulabilir.Bu dernek herkese aç�kt�r. �nsani faaliyetlerini mevzuat�n�n öngördü�ü ulusal ve uluslararas� 
alanda yürütür. Uluslar aras� sözle�melerce Türk K�z�lay�’na verilmi� münhas�r hak ve yükümlülükleri amaç 
edinen ba�kaca bir dernek kurulamaz. 

f) Evrensellik: Di�er ülke ulusal dernekleri ile e�it statüye sahip ve kar��l�kl� yard�mla�mada onlarla 
e�it sorumluluklar� ve görevleri payla�an K�z�lay, evrensel bir kurumdur. 
 

K�z�lay Derne�i’nin organizasyon yap�s�; 
• Genel Merkez (Ankara) 
• Ülke genelinde 650’yi a�k�n �ube 
• Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri 
• Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri 
• Çad�r Üretim Merkezi 
• Kan Merkezleri ve Kan �stasyonlar� 
• T�p Merkezleri 
• Toplum Merkezleri 
• �lkyard�m Merkezleri 
• A�evleri 
• Gençlik Kamplar� 
• Ö�renci Yurtlar� 
• Huzurevleri 
• Afyonkarahisar Mineralli Su ��letmesi 
�eklinde giderek geni�lemekte olup Türk K�z�lay�, ülkemizin en yayg�n, en etkin ve en güçlü 
organizasyon yap�s�na sahip sivil toplum kurulu�u niteli�ini ta��maktad�r. 
 
Türk K�z�lay�’n�n Görevleri 
K�z�lay; ulusal ve uluslararas� yard�m kurumu niteli�i ile sava�ta ve bar��ta, amac�n�n gerektirdi�i 

ödev ve görevleri yapar. 
 
Türkiye’nin taraf oldu�u uluslararas� silahl� çat��malarda veya hükümetin ilan etti�i 

ola�anüstü hallerdeki görevleri  
- Hükümetin gösterdi�i lüzum ve ihtiyaca göre, cephede ve cephe gerisinde Türk halk� ve Türk Silahl� 

Kuvvetlerine K�z�lay�n amac�na uygun olarak, imkanlar� ölçüsünde yard�mda bulunmak. 
- Sava� veya ola�anüstü hallerin gerektirdi�i ve K�z�lay�n sorumluluk alan�na giren araç ve gereçleri, 

ilaç ve benzeri sa�l�k malzemelerini ve acil yard�m malzemelerini stoklamak veya kuraca�� lojistik tedarik 
sistemiyle teminini planlamak,gerekli yerlerde lojistik destek sistemi kurmak ve mevcutlar� kullan�ma haz�r 
halde bulundurmak. 

- Sava� veya ola�anüstü hallerde ulusal mevzuat ve planlar çerçevesinde gerekli kan ve kan 
ürünlerini tedarik etmek, bunun için gerekli kampanyalar� yürütmek. 

- Silahl� Kuvvetlerle ba�lant� kurmak ve i�birli�i sa�lamak için gerekti�i kadar Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesini veya duruma göre Genel Merkez Yönetim Kurulunun atayaca�� di�er görevlileri Silahl� 
Kuvvetler yan�na delege 
olarak göndermek. 

- Sava� veya Hükümetin ilan etti�i ola�anüstü hallerde; Silahl� Kuvvetler ve di�er kamu kurum ve 
kurulu�lar�yla yurtiçi ve yurtd���ndaki faaliyetlerini koordine etmek amac�yla temsilci, delege veya insani 
yard�m ekipleri görevlendirmek. 

- Silahl� Kuvvetlerde görülecek bula��c� hastal�klara kar�� aç�lacak mücadeleye kat�lmak. 
-Türk dost ve dü�man sava� esirleri ile gözalt�na al�nanlarla, s���nmac� veya mültecilerin 

de�i�tirilmesine, aileleriyle haberle�melerine, kay�plar�n aranmas�na ve bu ki�ilere ait para, e�ya ve di�er 
k�ymetli evrak�n ula�t�r�lmas�na arac�l�k etmek ve bu hizmetleri yürütmek amac�yla gerekli haberle�me 
sistemleri ve birimleri olu�turmak. 

-Sava� hallerinde sava�ta yaralananlar�n ve sava� ma�durlar�n�n tedavi ve tahliyesinde Milli 
Savunma, �çi�leri,D��i�leri ve Sa�l�k bakanl�klar�na yard�mc� olmak; yerlerinden edilmi� insanlara, 
s���nmac�lara ve mültecilere gerekli 
hizmetleri vermek. 
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-Tehlikeli bölgelerde bulunan ya�l� ve çocuklarla, korunmas� gereken di�er insanlar�n Hükümetin 
gösterece�i yerlere ta��nmalar� ve yerle�tirilmelerine imkanlar� ölçüsünde yard�mc� olmak için gerekli 
faaliyetleri icra etmek. 

- Hükümet ve Silahl� Kuvvetlerin iste�i üzerine, gösterilecek yerlere seyyar veya sabit hastaneler 
açmak veya sa�l�k ekipleri bulundurmak. 

- Uluslararas� K�z�lhaç Komitesi, K�z�lay-K�z�lhaç Dernekleri Federasyonu ve bu Federasyona dahil 
ulusal kurulu�larla i�birli�i ve çal��malar yapmak. 

- Bu faaliyetleri ifa edebilmek için ay�rd��� ayni ve nakdi ola�anüstü ihtiyatlar�ndan, bütçesinden ve 
bütçe d��� kaynaklar� yan�nda kamudan ve özel sektörden kaynak sa�lamak. 

- Sava�ta felakete u�rayanlar� koruyan 12.08.1949 tarihli Cenevre sözle�meleri ve ek protokoller ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf oldu�u uluslararas� antla�malar�n kendisine yükledi�i di�er hizmetleri 
görmek ve bunlar�n yerine getirilmesine yard�mc� olmak. 

 
Bar�� zaman�ndaki görevleri: K�z�lay’�n bar�� zaman�nda, ulusal ve uluslararas� genel görevleri, afet 

müdahale ve sosyal yard�m hizmetleri, kan hizmetleri ve sa�l�k hizmetleri ile ilgili görevleri bulunmakta olup 
bu görevleri 
�unlard�r: 

- Ulusal ve uluslararas� genel görevleri; 
- Uluslararas� �nsanc�l Hukuk ve Uluslararas� K�z�lay-K�z�lhaç Hareketinin temel insani ilkelerini 

yaymak, hayata geçmesini te�vik etmek ve Uluslararas� K�z�lhaç Komitesi, K�z�lay-K�z�lhaç Dernekleri 
Federasyonu ve bu Federasyonun üyesi ulusal derneklerle i�birli�i ve çal��malar yapmak, 

- K�z�lay ve K�z�layc�l�k hakk�nda e�itim programlar� haz�rlamak, üyelerini, gönüllülerini ve 
çal��anlar�n� e�itmek, toplumu bilinçlendirmek,� 

- K�z�lay�n gönüllü hizmet sistemini kurmak ve geli�tirmek, her ya�ta insan�n ve özellikle gençlerin 
K�z�lay�n faaliyetlerine kat�lmas�n� te�vik etmek, 

- Gerekli görüldü�ünde amac�na uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanlar� ile ilgili her 
türlü e�itim ve ö�retim kurumlar� kurmak, 

- Gençlik hizmetlerini yürütmek ve geli�tirmek, 
- Üye say�s�n� art�rmak için gerekli çal��malar� yapmak, 
- Ulusal ve uluslararas� konferanslar, sempozyumlar, seminerler, kurslar, aç�k oturumlar, forumlar, 

sergiler, fuarlar,geziler düzenlemek, bro�ür, bülten, dergi, CD, kaset, film, gazete ve kitap yay�nlamak, yaz�l� 
ve görsel bas�n yay�n araçlar�n� kullanarak K�z�lay�n tan�t�m�n� yapmak, 

- Amac�na ula�mak için; gelir getirici iktisadi i�letme ve tesisler kurmak, i�letmek veya i�lettirmek, 
- 4721 say�l� Türk Medeni Kanununa göre, gerçek ve tüzel ki�iler taraf�ndan K�z�lay eliyle kurulmak 

istenen vak�f ve tesisleri kurmak, kabul etmek, i�letmek veya i�lettirmek, 
- Amaç ve görev konular� ile ilgili olarak vak�flar kurmak, 
- Amaç ve görev konular� ile ilgili gelir getirici projeler için ortakl�klar ve �irketler kurmak, i�letmek 

veya i�lettirmek, 
- Bir hay�r ve insani yard�m kurulu�u olarak, amac�na uygun faaliyetleri yerine getirmek üzere, 

yurtiçinden ve yurtd���ndan ayni ve nakdi yard�m toplamak ve kabul etmek, kurban ba���� kabul etmek, her 
türlü ba��� kabul etmek, ulusal ve bölgesel yard�m kampanyalar� açmak, toplanan kaynaklar� amac�na uygun 
kullanmak, hiç kimsenin ula�amad��� veya kimseye ula�amayan ihtiyaç sahiplerine kar��l�ks�z da��tmak. 

- Ulusal ve uluslararas� düzeyde ücretli veya ücretsiz afet yönetim e�itimleri düzenlemek ve sertifika 
vermek, 

- �artl� veya �arts�z vasiyetlerden K�z�lay yarar�na görülenleri kabul etmek, söz konusu 
vasiyetnameler sonucunda K�z�lay’a intikal eden ayni ve nakdi kaynaklar� amac�na uygun hizmet üretiminde 
kullanmak, 

- Amaç ve görev konular�na uygun olmak üzere kamu kurum ve kurulu�lar�yla sivil toplum 
örgütlerinden ayni ve nakdi ba��� kabul etmek, 

- Bu Tüzükte belirtilen amaçlara ula�mak üzere, kamu kurum ve kurulu�lar� ile görev alanlar�na giren 
konularda ortak projeler yürütmek, 

- Yoksul ve kimsesiz ö�renciler ba�ta olmak üzere, ba�ar�l� ö�rencilere, düzenlenecek uygulama 
esaslar� ile belirlenecek olan �artlarda kar��l�ks�z veya kar��l�kl� burs vermek, 

- Amaç ve görev konular� ile ilgili olarak her türlü ta��n�r ve ta��nmaz mallar ile menkul de�erleri sat�n 
almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, yap� ve tesisler yapmak ve gelir getirici hukuksal tasarruflarda 
bulunmak; gerekli hallerde borçlanmak ve amaçlar�n� gerçekle�tirebilmek için gerekli her türlü faaliyeti, i� ve 
i�lemi yapmak, 

- Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlar� ile olu�turulacak komisyonlar ya da gruplar arac�l��� ile 
amaç ve görev konular�nda ara�t�rma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak; ara�t�rma ve 
geli�tirme merkezleri kurmak;bilgi bankas� olu�turmak, gelir getirici projeler haz�rlamak ve uygulamak, 

- �lk yard�m alan�nda bilgi payla��m�nda bulunarak, standardizasyonu sa�layarak toplumun zarar 
görebilirli�ini en aza indirmek amac� ile ilk yard�m e�itim hizmetlerini yürütmek, ilk yard�m e�itmenleri 
yeti�tirmek için mensuplar�na veya üçüncü �ah�slara e�itimler vermek, her türlü araç-gereçleri ve 
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donan�mlar� sa�lamak, gerek duydu�unda evde bak�m ve hasta bak�m kurslar� açmak, bu faaliyetleri 
yürütmek üzere ilgili birimleri kurmak ve geli�tirmek,** 

- Huzurevleri, a�evleri, ö�renci yurtlar�, kre�ler açmak, i�letmek veya i�lettirmek, 
- Gerekli görülen yerlerde gençlik, personel, sa�l�k ve dinlenme kamplar� açmak, i�letmek veya 

i�lettirmek, 
- 4721 say�l� Türk Medeni Kanunu ile di�er kanunlarda öngörülen hükümler çerçevesinde hizmet ve 

çal��malar yürütmek. 
 

- Sosyal yard�m ve afet yönetim görevleri; 
- Öz kaynaklar� ve Devlet taraf�ndan sa�lanan fonlar ile ulusal ve uluslararas� insani yard�m 

programlar�n� projelendirmek ve uygulamak, 
- Di�er ulusal derneklere amac�na uygun proje bazl�, yap�sal ve sosyal yard�m deste�inde bulunmak, 

bunun için ulusal ve uluslararas� kaynaklardan yararlanmak ve yurtiçinde ve yurtd���nda personel 
görevlendirmek, 

- Görevleri kapsam�nda, halk�n ihtiyac� olan alanlarda toplum merkezleri arac�l��� ile psiko-sosyal 
destek hizmetleri yürütmek, 

- �mkanlar� ölçüsünde engellilere, muhtaç hastalara ve yoksullara yard�m yapmak, a�evi açmak, 
ya�l�lar ve çocuklar için bak�m hizmeti vermek, 

- Yurtta meydana gelecek her türlü afet ve felaketlerde kapasitesi dahilinde müdahalede bulunmak, 
geçici bar�nma ve geçici beslenme sa�lamak, sa�l�k hizmetlerinde destek olmak, ulusal afetlerde K�z�lay-
K�z�lhaç Dernekleri Federasyonu ve ulusal dernekler ile ili�kileri yürütmek ve an�lan Federasyona ve ulusal 
derneklere gerekti�i takdirde yard�m ça�r�s�nda bulunmak, K�z�lay-K�z�lhaç Hareketi kanal�yla veya di�er 
uluslararas� kurulu�lardan gelecek her türlü ayni ve nakdi yard�mlar� uluslararas� ve ulusal mevzuat 
çerçevesinde teslim almak, sevk ve idare etmek, yerine ula�t�rmak, 

-K�z�lay-K�z�lhaç Dernekleri Federasyonu ve ulusal derneklerden gelecek yard�m ça�r�lar� ile 
uluslararas� yard�ma aç�lan afet durumlar�nda bu ülkelere insani yard�m malzemesi sevk etmek, uluslararas� 
afet müdahale ve yard�m ekipleri göndermek, gidilen ülkenin ulusal derne�i veya Federasyonla i�birli�i içinde 
afet müdahalesinde bulunmak, Bakanlar Kurulu taraf�ndan gerekli görülen uluslararas� yard�m yap�lmas� 
önerilerini imkanlar� ölçüsünde yerine getirmek, ayn� çerçevede nakdi yard�mlarda bulunmak,*** 

- Devletin fon sa�lad��� durumlarda ulusal ve uluslararas� afet müdahalelerinde bulunmak, insani 
yard�m programlar�n� olu�turmak ve buna ili�kin projeleri Devlet ad�na di�er ulusal dernekler ve kurulu�lar ile 
i�birli�i yaparak uygulamak, 

- Do�al, s�hhi, teknolojik ve insan kökenli afetlere u�rayanlara, imkanlar ölçüsünde zaman�nda, h�zl� 
ve etkili acil insani yard�m ula�t�rmak için gerekli kurumsal haz�rl��� yapmak, bu amaçla bölgesel ve yerel afet 
müdahale ve lojistik destek sistemini kurmak ve geli�tirmek, 

- K�z�lay personeli ve afet gönüllülerini afet müdahalesi için e�itmek, uluslararas� düzeyde afete 
haz�rl�k ve afet yönetimi e�itimleri vermek, bu alanda uluslararas� konferanslar ve sempozyumlar 
düzenleyerek afetler ile mücadele bilincini geli�tirmek, 

-Afetlerde ve afet d��� durumlarda kullanaca�� yard�m malzemelerini, afet ve lojistik ekipman�n�, 
donan�m�n�, teçhizat�n�, nakil vas�talar�n�, araç ve gereçlerini amac�na uygun olarak kullan�lmak ve en az on 
y�l el de�i�tirmemek kayd� �art�yla, bedelsiz ithalata ili�kin mevzuatla belirlenmi� usul ve esaslar 
çerçevesinde, bedelsiz ithal etmek, 

-Ülkenin afet riskleri do�rultusunda, uygun yerlerde bölgesel ve yerel afet müdahale ve lojistik 
merkezlerini kurmak üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek ve K�z�laya kazand�r�lmas�n� sa�lamak, 

-Halk�n afetler konusunda bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine ve afetlerle ba� edebilme 
kapasitesinin geli�tirilmesine destek sa�lamak. 

 
- Sa�l�k hizmetleri görevleri; 
-Gerekli görülen yerlerde her türlü sa�l�k tesis ve i�letmelerini kurmak, i�letmek, i�lettirmek veya 

ortakl�klar  hizmetleri vermek, 
- Gerekli görüldü�ü takdirde, salg�n hastal�klar ve halk sa�l���n� ilgilendiren di�er konulardaki 

faaliyetlere kat�larak destek olmak. 
 
- Kan hizmetleri görevleri; 
- Halk�n güvenli kan ihtiyac�n�n kar��lanabilmesi için “gönüllü kan donör program�n�” geli�tirmek ve 

halk�n kan verme al��kanl��� edinmesini sa�lamak amac� ile toplumu bilinçlendirme çal��malar�nda bulunmak 
****, 

- Ulusal kan politikas�n�n olu�mas�na destek sa�lamak ve Sa�l�k Bakanl��� nezdinde yap�lan 
çal��malara kat�lmak, 

- Kan hizmetlerinin ve kan ürünlerinin geli�tirilmesi, üretilmesi için gereken birimleri kurmak, 
geli�tirmek ve yayg�nla�t�rmak, 

- Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine sa�l�kl� �ekilde ula�t�r�lmas� için gerekli sistemi kurmak, 
bu konuda kamu, özel sa�l�k kurulu�lar� ve sosyal güvenlik kurulu�lar� ile sözle�meler yapmak. 
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K�z�lay�n Gelirleri: 
K�z�lay, üstlenmi� oldu�u bu önemli ulusal ve uluslararas� görevleri yerine getirmek için pek tabii ki 

gelire ihtiyaç duymaktad�r. Türkiye K�z�lay Derne�i’nin gelirleri önemli ço�unlu�unu hay�rsever 
vatanda�lar�m�z�n ba���lar�ndan olu�makta olup a�a��daki �ekilde s�ralanabilir: 

- Giri� aidat�. 
- Y�ll�k aidat. 
-K�z�lay�n ta��n�r ve ta��nmaz mallar� ile marka ve haklar�n�n i�letilmesinden ya da kiraya 

verilmesinden sa�lanan gelirler ile ta��n�r de�erlerin gelirleri. 
-Her türlü yay�n sat��lar� ve piyango ile toplant�, temsil, festival, fuar, yar��ma, gösteri, kongre, 

konferans,sempozyum, panel, seminer, e�itim, sosyal etkinlikler, ayr�ca benzeri düzenlemelerden elde edilen 
gelirler. 

-Gerekli görülecek yerlerde sabit ya da dola�t�r�labilecek ba��� kutular� ya da servislerinden elde 
edilecek gelirler. 

-Hükümet, vak�flar, özel idare ve belediyelerle köy bütçelerinden ve di�er kurumlardan yap�lacak 
ba��� ve yard�mlar. 

- Di�er ba���, vasiyet ve yard�mlar. 
- K�z�lay�n sahibi bulundu�u tekel ve imtiyazlar ile i�letmelerinin gelirleri. 
- Hükümet, özel idare ve belediyelerle di�er resmi ve özel kurulu�larca kanunlara ve teamüllere göre 

K�z�laya tahsis edilmi� gelirler. 
- Afet haz�rl�k ve müdahale faaliyetleri sonucunda K�z�lay depolar�ndan halka da��t�lan temel afet 

malzemelerinin yeniden stoklanmas� için Devlet taraf�ndan aktar�lacak kaynak. 
- Türk K�z�lay� taraf�ndan veya Türk K�z�lay�n�n amaç ve faaliyetlerine katk� sa�layacak i�letmeler ile 

kurulacak ortakl�klar, �irketler, e�itim kurumlar�, lokaller ve iktisadi i�letmelerden sa�lanacak gelirler. 
- 2860 say�l� Yard�m Toplama Kanunu hükümleri uyar�nca sa�lanacak gelirler. 
- D�� kaynakl� yard�mlar ve ba���lar. 
-�ubelerden gelecek genel merkez paylar�. 
- Ayni ve nakdi ba���lar. 
- Di�er gelirler. 

 
SONUÇ 
Toplumumuzdaki güç ve kaynaklar� harekete geçirerek, insan sayg�nl���n�n korunmas� 

do�rultusunda her ko�ulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmas�z insanlara yard�m etmek ve toplumun 
afetlerle mücadele kapasitesinin geli�tirilmesini desteklemek misyonuyla 1868 y�l�nda kurulmu� olan Türkiye 
K�z�lay Derne�i, günümüzde  tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucaklad���, ulusal ve uluslararas� 
düzeyde sayg�nl���n� ve hizmet kalitesini sürekli geli�tiren bir insani yard�m kurulu�u haline gelmi�tir. 
Denilebilir ki tüm bu özellikleri ile Türk K�z�lay�, ülkemizin en yayg�n, en etkin ve en güçlü organizasyon 
yap�s�na sahip sivil toplum kurulu�udur. 
  
 Kaynakça: 
Hac�fettaho�lu,�smail,Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer,Türk K�z�lay� Tarih Dizisi-1,Ank,2007. 
�nternational Rew�ew Of The Red Cross,Editör:Pierre Ryter’’Uluslararas� �nsanc�l Hukukta Örf Adet Hukuku 

�ncelemesi,ICRC,Türk K�z�lay�, Ank.  
Ömer,Besim,Han�mefendilere Dair Konferans,Türk K�z�lay�,Tarih Dizisi-2,Ank.2007. 
Uluslararas� K�z�l Haç Komitesi ve Uluslararas� K�z�lhaç Federasyonu ve K�z�lay ar�ivi.  
ICRC http://www.icrc.org.  
ICRC http://www.ifrc.org 
UNESCO 80 ICRC Archives  
 
 Dipnotlar: 
* Türk K�z�lay�n�n halk�m�za  verdi�i e�itimler: 
 • ABCD Temel Afet Bilinci  
 • YOTA Yap�sal Olmayan Tehlikelerin Azalt�lmas� 
 • K�z�layc�l��� Yayg�nla�t�rma 
 • �lkyard�m E�itimleri 
 • HIV / AIDS E�itimleri 

** Türk K�z�lay�, üyesi oldu�u Uluslararas� K�z�lay ve K�z�lhaç Dernekleri Federasyonu ve Avrupa �lk Yard�m 
E�itim Referans Merkezi ile i�birli�i içerisinde, 2000 y�l�nda uluslararas� standart ve kriterlere uygun olarak, ulusal 
düzeyde ilk yard�m e�itim programlar�n� standardize etmi�tir. An�lan programlar çerçevesinde bugüne kadar K�z�lay ve 
gönüllü sa�l�k personelinden olu�an yakla��k 950 ki�iye “�lk Yard�m E�itimcisi E�itimi” verilmi�tir. Yeti�tirilen bu 
e�itimciler arac�l��� ile ülke düzeyinde yakla��k 52.000 ki�iye e�itim verilerek “�lkyard�mc�” olmalar� sa�lanm��t�r.Türk 
K�z�lay� ilk yard�m e�itimleri, halen 25 ilde, Sa�l�k Bakanl��� �lk Yard�m Yönetmeli�i kapsam�nda K�z�lay �ube 
Ba�kanl�klar�na ba�l� olarak faaliyette bulunan ilk yard�m e�itim merkezlerinde görevli uzman e�itimciler taraf�ndan 
ba�ar�yla sürdürülmekte olup toplumsal ilk yard�m bilinci olu�turmak” amac�yla e�itim hizmetinin ülke düzeyinde 
yayg�nla�t�r�lmas� çal��malar� devam etmektedir. 
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*** Tarihinin en büyük sel felaketini ya�ayan Pakistan'da afetin boyutlar� gün geçtikçe netlik kazanmaktad�r. 
Pakistan K�z�lay� Ulusal Afet Yönetim Merkezi 07 Eylül 2010 raporlar�na göre sellerde 1.752 ki�i ölmü�, 2.701 ki�i 
yaralanm��t�r. Hasar gören ya da kullan�lamaz durumda olan ev say�s� 1.8 milyon iken sellerden etkilenen ki�i say�s� 18 
milyonun üzerindedir. Afetin neden oldu�u zarar ve kay�plar göz önünde bulunduruldu�unda afetin sonuçlar�n�n 2005 
Pakistan Depremi’nden daha a��r oldu�u Pakistan Ulusal Afet Yönetim Merkezi taraf�ndan ifade edilmektedir. 
Pakistan’da bugün itibariyle halen su alt�nda kalan bölgeler mevcuttur. Sel sular� ülkenin kuzey bölgesinde hemen hemen 
çekilmi�ken güneyinde evler ve tar�m alanlar� halen sular alt�ndad�r.  

Afet haberinin al�nmas�n� müteakip, afete müdahale kapsam�nda Türk K�z�lay�, Afet Operasyon Merkezi’ni 
(AFOM) ve bölgede bulanan Daimi Temsilcilik Ofisi’ni alarma geçirmi�tir. “Pakistan K�z�lay Derne�i’nde Kapasite 
Geli�tirme Projesi” kapsam�nda Türk K�z�lay� taraf�ndan Pakistan K�z�lay Derne�i Genel Merkezi alan�nda in�a edilen ve 
Pakistan K�z�lay Derne�i’ne devredilen Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi’nde (AYLM) kurulan kriz masas� da 
çal��malar�na ba�lam��t�r.  

T.C. Ba�bakanl�k, D��i�leri Bakanl��� ve Sa�l�k Bakanl��� ile i�birli�i ve koordinasyon içerisinde yürütülen 
Pakistan �nsani Yard�m Operasyonu kapsam�nda 04-11-13-17 A�ustos tarihlerinde birer, 20 A�ustos tarihinde iki�er, 22-
28 A�ustos tarihlerinde ise birer uçak olmak üzere 8 ayr� sevkiyatla bölgeye toplam 366 ton insani yard�m malzemesi 
ula�t�r�lm��t�r. Toplam de�eri 3.355.693,11 TL olan yard�m malzemelerinin içeri�i; Mevlana evi, çad�r, g�da kolisi, aile 
mutfak seti, battaniye, uyku tulumu, yatak, aile hijyen seti (sabun, deterjan, di� macunu, kad�n ba��, sinek kovucu, havlu), 
su, muhtelif ilaç, ayd�nlatma balonu ve seyyar mutfaktan olu�maktad�r.  

****     Kan Hizmetleri Yönetimi ve Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi ile; 
• Ülke kan ihtiyac�n�n tamamen gönüllü, kar��l�k beklemeyen ki�ilerden elde edilen, ça��n gereklerine uygun 

i�lemlerden geçirilmi�, güvenli kan ile kar��lanmas�, 
    • 81 ilde bölgesel kan merkezi, kan merkezi/kan istasyonu a��n�n kurulmas�,  
    • Al�nan kanlar�n bile�enlerine ayr�lmas� ve birden fazla ki�inin faydalanmas�n�n sa�lanmas�, 
    • Potansiyel kan ba���ç�lar�n�n e�itilmesi, kazan�lmas�, bu al��kanl���n toplum geneline yayg�nla�mas�n�n sa�lanmas� 
ve sonraki nesillere aktar�lmas�, 
    • Kan merkezlerinin modernizasyonu, hizmetlerin standardizasyonu, kalite yönetimine geçilmesi ve otomasyonun 
sa�lanmas�, 
    • Hasta ve hasta yak�nlar�n�n kan ihtiyaçlar�n�n do�rudan otomasyon sistemi ile hastanelere ula�t�r�larak sa�lanmas�, 
hasta yak�nlar�n�n ba���ç� aramak zorunda kalmamalar� hedeflenmektedir. 
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Özet 
Sa�l�k hizmeti sunulmas�nda birçok meslek beraber çal��maktad�r. Sa�l�k hizmeti, günümüzde eski 
dönemlerde oldu�u gibi yaln�zca hekim ve hem�ire ile verilebilecek bir hizmet olmaktan uzakla�m��t�r. 
Bununla beraber hem�irelik profesyonel ve kendi kararlar�n� alabilen bir meslek haline gelmi�tir.  
Hekimler ise �ef kimlikleri yerini sa�l�k yöneticilerine b�rakm��t�r. Günümüzde hastanelerin sadece t�p 
bilgisi ile yönetilemeyece�i, bunun yan�nda yönetim bilgisine sahip olunmas� gerekti�i anla��lm��t�r. Bu 
nedenle sa�l�k yöneticili�i mesle�ine ve e�itimine verilen önem artmakt�r. Bu ara�t�rma sa�l�k hizmet 
sunucular�n�n hekimler, hem�ireler ve sa�l�k yöneticilerinin meslekle�me ko�ullar� aç�s�ndan 
de�erlendirilmesini içermektedir. Sonuç olarak hekimlerin meslekle�me ko�ullar�n� tamamlad�klar�, 
hem�ire ve sa�l�k yöneticilerinin meslekle�me sürecinin devam etti�i görülmü�tür. 
Anahtar Kelimeler: Hekim, Hem�ire, Sa�l�k Yöneticili�i, Meslekle�me 
 
PHYS�C�AN, NURSE AND HEALTH MANAGERS OF THE LEVEL OF OCCUPAT�ON 
 
Abstract 
Many professions are working together to the delivery of health services. Health services, today as in 
ancient times, doctors and nurses can be granted only if a service has to be removed. However, 
nursing professionals can take their own decisions and has become a profession.The chief physician 
gave the identity of the location of health managers. Today, the hospital can not be managed only with 
medical information, as well as knowledge management are understood to be. Occupational health 
manager, and therefore, the importance of education is increased. This survey of health care providers, 
physicians, nurses and occupational health managers to be evaluated include recovery conditions. As 
a result of medical conditions when they complete recovery of the profession, nurses and health 
managers were found to continue the process of occupation. 
Key Words: Physician, Nurse, Health Managers, Occupation 

 
 Giri� 

Sa�l�k, bireyin ya�am� boyunca de�i�ebilen, dinamik bir durumdur. Bireyin farkl� fizyolojik ve psiko-
sosyal boyutlarda fonksiyonlar�n� sürdürebilmesini, uyum sa�layabilmesini ifade eder. Birey fizyolojik 
fonksiyonlar�n� sürdürebiliyor, sosyal ya�ant�s� düzenli, üretken, duygu ve dü�üncelerinin fark�nda, 
duygular�n� ifade edebiliyor ve entelektüel becerilere sahip ise sa�l�kl�d�r. Sa�l�k, fiziksel iyilik ve yeterlilik 
kadar, bireysel ve çevresel kaynaklarla ili�kili, bireyin, ihtiyaçlar�n� kar��layabilme, çevre ile ba� edebilme ve 
çevreyi de�i�tirebilme düzeyidir (Ay-Akça, 2008, s. 39). 
 Sa�l�k hizmetleri koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin tümünü kapsamaktad�r. Sa�l�k 
hizmetleri; insan sa�l���na zarar veren çe�itli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden 
korunmas�, hastalar�n tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerileri azalm�� olanlar�n rehabilite 
edilmesi için yap�lan hizmetlerdir” �eklinde tan�lanm��t�r (Sa�l�k Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakk�na Yönerge 
2005). 
 Sa�l�k kurumlar�nda bir hastan�n tedavisinde çok say�da ki�i (hekim, hem�ire, radyoloji teknisyeni, 
berber, terzi, temizlikçi, vb.) birlikte çal���r (Nalçac�, Hamzao�lu, Özalp, 2006, s.222). Sa�l�k hizmeti 
olu�turulmas�nda koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sa�l�k hizmetleri alanlar�nda birçok alt hizmet alan� 
ve birçok hizmet sunucusu oldu�u dikkat çekmektedir.  Bu sa�l�k hizmeti sunucular�n�n hepsinin ayr� rolleri 
olmas�na ra�men ekip olarak çal��mak ve her zaman birbirleriyle ileti�im halinde olmak zorundad�rlar.  

Meslek; genellikle uzun ve yüksek dereceli bir ö�renim gerektiren, kendine özgü yasal ve ahlaksal 
kurallar� bulunan ve bir kimsenin geçimini sa�layan u�ra� olarak tan�mlanmaktad�r. Meslekle�me süreci ise, 
meslek statüsüne ula�mak için, i�in yap�s�ndaki bir dizi de�i�iklikler olarak tan�mlan�r (Karada�, 2002). 
 Sa�l�k sektöründe hizmet veren birçok i� kolu bulunmaktad�r. Bunlar�n hepsine meslek demek do�ru 
olmaz. Baz�lar� meslekle�me ko�ullar�n� tamamlam��ken, baz�lar�n�n meslekle�me süreci halen devam 
etmektedir. 
 Sa�l�k hizmeti veren meslekler birbirleri ile yak�ndan ba�lant� halindendir. Bu nedenle, bu 
mesleklerinin s�n�rlar�n�n çizilmesi, görev tan�malar�n�n belirlemesi güçtür. Meslekler birbirlerinin görev 
alanlar�na müdahale edebilmekte, sorumluluklar�n� birbirine devretme çabas� içini girebilmektedir. 
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Meslekle�me kavram� bu noktada oldukça önemlidir. Meslekle�me ko�ullar�n� tam olarak kar��layan 
mesleklerin bu tür sorunlar ya�amas� neredeyse imkâns�zd�r. 
  
 Meslekle�me 

Meslek kurumla�m�� faaliyetler biçimidir. Ancak her i� meslek de�ildir. Bir i� veya u�ra��n meslek 
say�labilmesi için en az�ndan bir tekni�i, belli bir de�er ve kurallar� olmas� toplum içinde kabul görmesi ve 
kurumsalla�m�� de�erler manzumesine sahip olmas� gerekir (F�nd�kl�, 2000). 

Meslekler genellikle i�ten kaynaklanmaktad�r. Yani meslek i�in evrim geçirmesiyle olu�mu�tur. 
Meslek orijinal olarak i�in bile�imi olmas�na ra�men i�ten farkl� olarak daha fazla özelle�mi� bilgi temeli ve 
yasal statüye sahiptir. Meslekle�me süreci, meslek statüsüne ula�mak için, i�in yap�s�ndaki bir dizi 
de�i�iklikler olarak tan�mlan�r (Karada�, 2002). 

Becker’a göre de meslekleri, i� ve u�ra�tan ay�rmak için baz� kriterler mevcuttur. Mesleki bir 
etkinli�in en ba�ta entelektüel olmas�, onu yerine getiren ki�inin bu etkinli�i çok büyük bir �ahsi sorumluluk 
duygusu ve bilinci ile gerçekle�tirmesi gereklidir. Mesleki etkinlik rutine ( �artlar�n gerektirdi�i al���lm�� i� veya 
yöntem) de�il de ciddi bir bilgi birikimine dayand���ndan ö�renilebilir niteliktedir. Mesleki etkinlik kurumsal ya 
da akademik olmaktan çok tatbikidir; tekni�i ö�retilebilir ve bu da mesleki e�itimin temelini olu�turur. Dahili 
olarak son derece kuvvetli bir biçimde düzenlenmi�, organize bir nitelik ta��r. Ayr�ca fedakârl�k dü�üncesi 
temel güdüleyenidir, zira profesyoneller yani bir mesle�in mensuplar� kendilerini bir �ekilde toplumun refah� 
ve iyili�i için çal���yor olarak görürler ve manevi bir tatmin duygusu elde ederler (Ertekin, 2005, 88). 

 
 Meslekle�me Ko�ullar�  

Bir i�in meslek olarak görülebilmesi için meslekle�me ko�ullar�n� kar��lamas� gerekmektedir. 
Meslekle�me ko�ullar� ise, en ba�ta kuramsal bilgiye sahip olmak, toplum ve di�er meslek gruplar� taraf�ndan 
de�er görmek, bir meslek örgütü sayesinde meslek mensuplar�yla birlikte hareket etmek ve mesle�in 
kurallar�n� belirlemektir. 

Bu çal��mada hekim, hem�ire ve sa�l�k yöneticileri meslekle�me kriterleri olan kuramsal bilgiye sahip 
olmak, toplum ve di�er meslek gruplar� taraf�ndan de�er görmek ve meslek örgütlenme bak�m�nda 
de�erlendirilmi�tir. 
 
  Kuramsal Bilgiye Sahip Olma 

Mesleklerin bilimsel nitelik kazanabilmeleri mesle�in kendine özgü bilgi içeri�ini olu�turmas� ile 
olas�d�r. Bu bilginin toplumsal ya�am�n günlük sorunlar�na uygulanabilir nitelikte olmas� beklenir. Profesyonel 
ki�i bilgiyi yaratmak, uygulamak ve yönetmekten sorumludur. Bilgi kontrolü ve bilgiye hakim olma ya�am ve 
ölümün söz konusu oldu�u mesleklerde daha çok anlam kazan�r (Y�ld�r�m, 2001). 

Bilginin di�er bir özelli�i de toplumsal ya�am�n günlük problemlerine uygulanabilir nitelikte olmas�d�r. 
Toplum, profesyonel bilginin problem çözebildi�ine ve profesyonellerin kendi alanlar�nda karar verme gücüne 
sahip oldu�una inan�r. K�saca profesyonel ki�iyi bilginin yarat�lmas�, uygulanmas� ve organizasyonunda 
sorumlu tutar (Y�ld�r�m, 2001). 

Bilimsel bilgi üretiminin temelini üniversiteler sa�lar. Üniversitelerin temel i�levleri ise, ö�rencilerine 
profesyonel uygulamalar�n temelini olu�turan genel ve sistematik bilgilerin temelini aktarmakt�r. Aktar�lmak 
istenen konu sadece emel bililer de�il, profesyonel bilgideki geli�melerin nas�l takip edilece�idir. K�sacas� 
üniversiteler, mesleklerdeki fikirleri sistematize eden ve yaratan, en önemli öncülerdir (Barber, 1996, s. 9). 

Bilgi, meslek üyeleri taraf�ndan üretilmelidir. Üretilen bilgi toplumun yarar�na olmal� ve toplum, bu 
bilginin kendi problemlerini çözdü�üne inanmal�, üretilen bilgi yay�nlanmal�d�r. Kuramsal ve uygulama boyutu 
olan bu bilgi ve becerinin kazan�lmas� uzun bir haz�rl�k dönemini kapsamal�d�r. Di�er bir deyi�le insanlar bu 
alandaki bilgi ve beceriyi tek ba��na ya da birilerinin yard�m�yla kendi kendilerine yapabileceklerini 
dü�ünememelidir (Karada�, 2002). 
 
 Toplum Ve Di�er Meslek Gruplar� Taraf�ndan De�er Görmek 

Toplumda tan�nan bir meslek sahibi olmak, üyelerine ekonomik, sosyal, politik ve yasal ayr�cal�klar 
sa�layaca�� gibi, birçok prestiji de beraberinde getirir. �nsan�n toplum içinde oynad��� rolün prestiji, zay�fl���, 
güçlülü�ü, onun toplum içerisindeki sosyal statüsünü de güçlü veya zay�f k�lar. �nsanlar�n toplumda sayg�nl�k 
sa�layacak rollere sahip olabilmesi için bireylerin belirli bir gelire sahip olmas� önemlidir (Sevim ve Day�, 
2009). 

Bir mesle�in toplumda herkes taraf�ndan kabul görmesi bir mesle�in meslekle�me ko�ullar�ndan 
biridir. Ancak salt toplumun tümü taraf�ndan kabul görmek yeterli olmayacakt�r. Çünkü bu noktada da 
mesle�e kar�� al�nan tav�r, benimsenme biçimi, mesle�e verilen de�er dolay�s�yla gösterilen sayg� ve elde 
edilen meslek itibar� da bir o kadar önemlidir (Ertekin, 2005, s. 95). 

Günümüzdeki meslekler incelendi�inde en eski mesleklerin hekimlik, avukatl�k, askerlik gibi yeni 
mesleklere k�yasla diyetisyenlik, fizyoterapistler gibi daha yetkin, daha sayg�n olmas� güç alan�n�n 
geni�li�inden kaynaklanmaktad�r (Hayran ve Sur, 1998, s. 177). 
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 Meslek Örgütlenme  
Meslek örgütleri hukuki bir çerçevesi ve ekonomik yap�s� olan kar amaçs�z örgütler olup yaratt��� 

katma de�eri tekrar mesle�in ve meslekta�lar�n geli�imine harcayan bu anlamda sosyal fayda yaratan 
kurumlard�r. Meslek örgütünün kurumsal sürdürülebilirli�inin güvencesi olan �effaf ve hesap verilebilir 
kurumsal yap�, hukukun ve mesle�in gereklerinin yerine getirilmesine azami dikkat ve özen gösteren, 
kurald��� eylemlere bilerek ve isteyerek taraf olmayan bir yönetim anlay��� bulunmal�d�r (Uzun, B.T.). 

Ayn� mesle�i çok say�da ki�inin yapmas�, bu ki�ilerin bir araya gelmelerine ve meslek birli�i etraf�nda 
toplanmalar�na yol açm��t�r. Bu �ekildeki birlik ve dayan��ma içerisinde hem mesle�in sayg�nl���n�n 
yükseltilmesi hem de topluma daha iyi hizmet sunulmas� hedeflenmektedir (Ayd�n, 2010, s. 97). Meslek 
odalar�n�n bulunmad��� veya etkin olmad��� durumlarda da; en basit ifade ile say�lar� on binlerle ifade 
edilebilecek meslek sahiplerinin görü� ve önerileri al�nmam��, onlar�n etkin ve yetkin çal��ma ko�ullar� yerine 
getirilmemi� olacakt�r (Ataman 2006). 

Çe�itli meslek ve sanat dallar�nda faaliyet gösterenler her zaman aralar�nda birle�erek cemiyet ya da 
dernek niteli�inde bir tak�m topluluklar olu�turmak yoluna gitmi�lerdir. Esnaf loncalar� ve Ahilik te�kilat� bunun 
eski örnekleridir. Ça�da� anlamda meslek kurulu�lar� ise XIX. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ortaya ç�km��t�r. 
(Üskül, b.t.) Osmanl� dönemindeki Ahilik te�kilat�, Bat�daki Lonca sistemi ayn� meslek çevresinde bir araya 
gelenlerin olu�turdu�u toplumsal birer yap�d�r (Ayd�n, 2010, s. 96). 

Kamu Kurumu Niteli�indeki Meslek Kurulu�lar�, meslek mensuplar�n�n olu�turduklar�, tüzel ki�ilikleri 
olan, bir k�s�m kamu görevlerini yerine getiren, üyeleri üzerinde kamu hukukundan do�an baz� yetkilere sahip 
olan ki�i topluluklar�d�r. Bunlar yap�lar� ve görevleri yönünden di�er kamu kurumlar�ndan ayr�l�rlar ancak 
bunlar da kamu tüzel ki�ileridirler (Üskül, B.T.). 

Meslek örgütleri, mesle�in anla��lmas�, meslekta�lar�n tan�nmas�, takdir edilmesi, gelecekte de ifade 
bulmas� ve sayg� görmesi için çal��malar yapmal�d�r. Bu amaçla, vizyon, misyon ve stratejileri ile mesle�in 
gelece�ini tasarlamal� böylece Meslekte mükemmelli�in merkezi olmal�d�rlar. Bu beklentilerin kar��lanmas� 
meslek örgütünün i�levselli�ini gösterir (Uzun, B.T.). 

 
  Hekimlerde Meslekle�me 

 
 Kuramsal Bilgiye Sahip Olma Kriteri Bak�m�ndan Hekimlerin Meslekle�mesi 

Hekimlik mesle�i ayr�cal�kl� ve uzun bir e�itimden sonra elde edilen bir hizmettir. Mezuniyet sonras� 
e�itimin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir meslektir (Güner 2008). 

Meslek icab� sürekli yenilikleri takip etmeyi, ba�ka bir deyi�le kendini her zaman geli�tirmeyi 
gerektirdi�inden dinamik bir yap�ya sahip olmak zorundad�r. De�i�ik alanlarda yap�lan t�p kongreleri buna 
hizmet etmektedir (Özdemir, 2006). 

Hekimin, meslek içi e�itimi hariç tutuldu�unda bile, e�itimi ve geli�imi, mesleki uzmanla�ma da dahil 
olmak üzere ortalama bir insan ömrünün neredeyse yar�s�n� kapsamakta ve gerek birey, gerekse devlet 
aç�s�ndan yüksek maliyetli bir e�itim yat�r�m�n� gerektirmekte, bu durum ise hekimler için i� doyumu 
kavram�n�n önemini daha da artt�rmaktad�r (�engül, 2009). 

Ara�t�rmalar hekimlerin mezuniyet öncesinde ö�retilenlerin %50’sini mezuniyetten sonraki ilk 5 y�l 
içinde unuttuklar�n�, bundan sonraki dönemde ise y�ll�k bilgi erozyonunun %5 dolaylar�nda oldu�unu 
göstermektedir. Buna ek olarak moleküler biyoloji, genetik, mikorelektronik-robotik ve görüntüleme 
tekniklerinde son y�llarda sa�lanan büyük geli�melere paralel olarak h�zla ilerleyen t�p teknolojisi t�p 
mesle�iyle ilgili olanlar�n kendilerini sürekli yenileme zorunlulu�unu getirmektedir (Ç�rako�lu, B.T.). 

�stanbul Tabipler Odas� Uzmanl�k E�itimi Raporuna göre (2001), sadece �stanbul'daki t�p fakülteleri 
ve e�itim hastanelerinde uygulanan uzmanl�k e�itimi programlar�n�n bile birbirlerinden farkl� oldu�unu 
göstermektedir (Ç�rako�lu, B.T.). Uzmanl�k e�itiminin güncel en önemli sorunu uzmanl�k e�itimi veren 
kurumlar�n denetlenmesi ve uzmanl�k e�itimi alm�� ki�iler için standart bir uzmanl�k s�nav�n�n (board) 
olmay���d�r (Kanpolat ve Akyol, B.T.). 

Hekimler her ne kadar yüksek düzeyde bir e�itim alm�� olsalar da kendi meslek e�itimlerinden 
memnun olup olmad�klar� da merak konusudur. Bunun için, Sivas’ta yap�lan bir çal��mada hekimlere t�p 
e�itiminden memnun kal�p kalmad�klar� "e�itimsel geçmi�" çerçevesinde sorulmu�tur. Hekimlerin büyük bir 
ço�unlu�u �u anda, t�p fakültelerinde mevcut e�itimin tatmin edici olmad��� yolunda ( %96) ortak görü� ifade 
etmektedirler (Cirhinlio�lu, 2001). 

Yine ayn� ara�t�rma kapsam�nda, hekimlerin büyük bir ço�unlu�u e�itimin yetersiz olu�unu 
fakültelerdeki ö�retim elemanlar�n�n hem say� hem de nitelik bak�m�ndan yetersiz olmas�na ba�lamaktad�r 
(%77). Onlara göre, son y�llarda fakülte say�s�n�n h�zla art�yor olmas� bu kalitesizli�i etkilemesine ra�men 
temel nedenlerden birisi olarak görülemez. �leri sürdükleri nedenlerden birisi ö�renci say�s�n�n fazla olmas� 
(%50) d�r ( Cirhinlio�lu, 2001). 
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 Toplum ve Di�er Meslek Gruplar� Taraf�ndan Kabul Görme Kriteri Bak�m�ndan Hekimlerin 
 Meslekle�mesi 

Hekim ve hastalar�n farkl� kültürel dünyada ya�ad�klar� ve farkl� gerçekliklerle kar�� kar��ya olduklar� 
bilinmektedir. Hasta belli rahats�zl�kla, hekim ise hastal�kla u�ra�mak durumdad�r. Bunun için aralar�ndaki 
ili�ki basit bir �ekilde kendi rollerini yerine getirme ili�kisinden çok, derin yap�sal özellikler ta��maktad�r. Bu 
do�rultuda yap�lan ara�t�rmalarda asl�nda doktor-hasta ili�kisinin daha karma��k bir zeminde gerçekle�ti�i 
saptanm��t�r (Çak�r ve Ya�basan, 2006). 

Sivas’ ta yap�lan bir çal��mada Hekimlerin kendi mesleklerinin halk taraf�ndan nas�l alg�land���na 
ili�kin dü�ünceleri sorgulanm��t�r. Ula��lan verilere göre, örneklem grubunun %72'si t�p mesle�inin itibarl� bir 
meslek oldu�unu dü�ünmektedir. Geriye kalan küçük bir oranda hekim ise bunun aksi dü�ünceyi dile 
getirmi�tir. Hekimler bu mesle�e dahil olmalar�n�n nedenlerinden birisinin, bu mesle�in itibar kazand�rmaya 
en yüksek düzeyde yard�mc� olmas� oldu�unu ifade etmi�lerdir. Mesleklerinin elde ettikleri manevi tatmin 
aç�s�ndan hekimlerin tam bir doygunluk sa�lad�klar� bu rakamlara bak�larak söylenebilir. Hekimler, içinde 
bulunduklar� ko�ullar ne olursa olsun, hekimlik mesle�inin daima sayg�nl�k uyand�rd���na inançlar� tam 
görünmektedir (Cirhinlio�lu, 2001). 

 ‘’Doktorluk Mesle�ini Çocuklar Resimlerine Nas�l Yans�t�yorlar? 7-12 Ya� Grubu Çocuklar Aras�nda 
Yap�lm�� Bir Örnek” isimli çal��mada;  7-12 ya� aras� çocuklar�n yapt�klar� resimler de�erlendirilmi� ve 
çocuklar�n hekimlik mesle�i hakk�ndaki dü�ünceleri de�erlendirilmi�tir. Çal��man�n sonucunda, renk seçimi 
ve figür biçimlerinden yola ç�karak resimlerin %84,4’ünün doktor imaj� konusunda olumlu mesaj verdi�i, 
%15,6’s�n�n olumsuz mesaj verdi�i gözlenmi�tir (Ta�, Aslan ve Sayek 2006). 

ABD’de 2001 y�l�nda yap�lan bir çal��mada her on gençten biri t�bb� en popüler meslek olarak 
görürken, Finlandiya’da da ö�rencilerin kariyer seçimine yönelik yap�lan çal��malarda, hekimli�in cazip bir 
meslek oldu�u ifade edilmi�tir. Bu ülkede 1818 hekime uygulanan bir anket çal��mas�nda meslek seçiminde 
etkili olan temel faktörler s�ras�yla �öyle ifade edilmi�tir; insanlarla ilgilenme (%79), i� olanaklar�n�n çe�itlili�i 
(%67), sayg�n meslek olmas� (%62), okul ba�ar� düzeyinin yüksek olmas� (%55), iyi kazanç sa�layan meslek 
olmas� (%49) ve di�er etmenler. �ngiltere’de, Clack ve Head (1998) taraf�ndan yap�lan bir ba�ka çal��mada 
ise, ö�rencilerin çok büyük bir bölümünün t�bb� meslek olarak seçmesinde etkili olan faktör olarak birinci 
s�rada t�bba duyulan ilgi, oldu�unu ifade edilmi�tir (Genç, Kaya ve Genç, 2007). 

T�p doktorlar�n�n toplumsal imaj�n�n olu�umuna en büyük katk�y� doktorlar�n davran��lar� 
yapmaktad�r. Hastalar� bilgilendirmeleri, onlara gösterdikleri özen, hastalar aras� e�it davranma ya da 
davranmama, hastalar�na gösterdikleri ilgi ve davran�� biçimleri doktorluk mesle�inin imaj�n�n olu�mas�nda 
en önemli faktör durumundad�r (Özdemir, 2006). 

Doktorlar�n kulland��� terminolojinin tüm hastalar taraf�ndan anla��lmad��� ve kullan�lan jargonun 
hasta taraf�ndan anla��lmamas�na ra�men, utanma, çekinme, korku veya ba�ka nedenlerle hasta taraf�ndan 
doktora sorulmad��� ve durumun doktor hasta ileti�imine bir engel te�kil etti�i bilinmektedir. Doktorlar�n kendi 
meslek grubu çal��anlar� aras�nda kulland�klar� jargonu hasta ili�kisinde de kullanmalar� e�itim, dil veya 
demografik özelliklerden dolay� ileti�imin pozitif seyrine engel olabilmektedir (Çakar ve Ya�basan, 2006). 

Doktorlar�n toplumsal imaj�n� belirlemek amac�yla Afyon’da yap�lan, “Doktorlar�n Toplumsal �maj�: 
Afyon �linde Bir Ara�t�rma”  isimli çal��mada; kat�l�mc�lar, doktorlar�n, hastalar� ile yeteri kadar 
ilgilenmediklerini, ancak özel muayenehanede görü�menin ilgiyi art�rd���n� ifade etmektedirler. Özel 
muayenehanede verilen vizite ücreti rü�vet olarak alg�lanmamaktad�r. Kat�l�mc�lar, doktorlar�n hak ettiklerin 
fazla itibar gördüklerini dü�ünmektedirler. Kat�l�mc�lara göre doktorlar hastalar�n� mü�terileri olarak görmekte 
ve onlarla para için görü�mektedirler. Her hastaya e�it davranmamaktad�rlar. Yine kat�l�mc�lara göre 
doktorlar, alçak gönüllü de�il; kibirli insanlard�r ve hastalar�n� a�a��lamaktad�rlar. Kat�l�mc�lar doktorlar�n 
i�lerini iyi yapmad���n�, hastalar�n� yeterince bilgilendirmedi�ini ve muayenehanelerinde yeterli özeni 
göstermediklerini, ba�tan savma ilaç yazd�klar�n� dü�ünmektedirler. Kat�l�mc�lar doktorlar�n hak ettiklerinden 
daha az para kazand�klar� fikrine kat�lmamaktad�rlar (Özdemir, 2006). 
 
 Mesleki Örgütlenme Kriteri Bak�m�ndan Hekimlerin Meslekle�mesi 

Meslek örgütlerinin en eskilerinden biri Tabip Odas�d�r. Tabip toplumda bugünkü yerini alana kadar 
çok zorlu dönemler geçirmi�tir. Oda nerdeyse 120 y�ll�k bir geçmi�e kar��n hâlâ istenen noktaya gelememi�tir 
(Apak, B.T.). 

TTB Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence alt�nda, 6023 say�l� yasa ile kurulmu� 
kamu kurumu niteli�inde bir kurulu�tur ve ülkedeki hekimlerin %80’i (83.000) üyedir. Hekim say�s�n�n 100’ü 
a�t��� 65 ilde yerel örgütlenmesi olan tabip odas� vard�r. Türk Tabipleri Birli�i’ne üyelik serbest çal��an 
hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerinin yar�s�, kamuda çal��an ve üyeli�i zorunlu olmayan 
hekimlerdir. (Berber, 2009). 

Türkiye’de tabip odalar� Etibba Odalar� ad�yla “Tababet ve �uabat� Sanatlar�n�n Tarz� �cras�na Dair 
11 Nisan 1928 tarih ve 1219 say�l� kanuna müteferri Etibba Odalar� Nizamnamesinin Madde-i Muakkatesi 
ahkam�na tevfikan” kurulmu�lard�r. Bu dönemde illerde tabip odas� kurulmakla birlikte henüz merkezi yap� 
kurulmam��t�r (Berber, 2009). 
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1953’te Et�bba odalar� kapat�larak, bugünkü Yasa’n�n temelini te�kil eden 6023 say�l� Türk Tabipleri 
Birli�i Yasas� ç�kart�lm��t�r. Merkezi �stanbul’da Türk Tabipleri Birli�i Merkez Konseyi ve ona ba�l� olarak ülke 
çap�nda 23 tabip odas� kurulmu�tur (Güner, 2009). 

Ayr�ca, TTB’nin ç�kard��� yay�nlar, hekim kitlesine ula�mada ve stratejisini olu�turmada önemli 
araçlardan birisidir. Bu yay�nlar; 
 

Toplum ve Hekim: 1978 y�l�ndan beri iki ayda bir yay�nlanmaktad�r, hakemli bir dergidir, özellikle 
halk sa�l��� alan�nda öncüdür. 

 
 Sürekli T�p E�itimi Dergisi (STED): 1992 y�l�ndan beri ayda bir yay�nlan�r, hakemlidir. Amac� 

özellikle pratisyen hekimlerin mezuniyet sonras� e�itimine destek vermektir. �laç endüstrisinden destekle 
bas�l�r ve da��t�l�r, isteyen tüm hekimlere ücretsiz gönderilir. 

 
 T�p Dünyas�: 1991 y�l�ndan beri 15 günde bir yay�nlan�r, üyelerini güncel konularda bilgilendirmek 

amac� ile ücretsiz da��t�l�r. 
  
 Mesleki Sa�l�k ve Güvenlik Dergisi (MSG): Hakemlidir, ��çi Sa�l��� ve ��yeri Bülteni'nden Mesleki 

Sa�l�k ve Güvenlik Dergisi'ne geçi�, alandaki birikimleri ölçüsünde gerçekle�mi� olup ilk say�s�n� 2000 y�l� 
Ocak ay�nda ç�karm��t�r. 

 
Hem�irelerin Meslekle�mesi 
 
Kuramsal Bilgiye Sahip Olma ve E�itim Kriteri Bak�m�ndan Hem�irelerin Meslekle�mesi 
Tarihsel perspektif içinde hem�irelik e�itimi ve uygulamalar�n�n hastanelerde hekime ba��ml� olarak 

yürütülen anlay��tan, üniversitelerde ba��ms�z olarak kendi e�itim ve uygulamalar�n� kendisi yürüten anlay��a 
geçi�; hem�irelik biliminin geli�iminde önemli bir dönüm noktas� olmu�tur. Amerika Birle�ik Devletleri’nde 
1905 y�l�nda ilk kez üniversite düzeyinde hem�irelik Minnesota Üniversitesi’nde ba�lam��t�r. 1924 y�l�nda 
Colombia, 1934 y�l�nda New York Üniversitelerinde doktora programlar�ndan yeti�en hem�ireler, e�itici 
misyonlar� ve yürüttükleri ara�t�rmalarla hem�irelik bilimine katk�da bulunmaya ba�lam��lard�r (Karagözo�lu, 
2005). 

Türkiye’de hem�irelik mesle�ini yürüten üç farkl� temel e�itim düzeyinden mezun olmu� hem�ire 
bulunmaktad�r. Bunlar; lise, ön lisans ve lisans mezunlar�d�r. E�itim düzeyi dü�ük hem�irelerin daha çok 
geleneksel kad�n rolüne dayal� ba��ml� fonksiyonlar� yerine getirdikleri, mesleki bilinç ve sorumlulu�unun tam 
geli�emedi�i, uygulama alanlar�nda yard�mc� personel konumunda çal��t�klar� gözlenmektedir . Tarihsel 
süreç içerisinde hem�irelik, sa�l�k meslekleri içinde dü�ük düzeyde e�itimle kazan�lan mesleklerden birisi 
olmu�tur. Bu ba�lamda, e�itim düzeyi yeterli olmayan bir mesle�in, toplumda etkin bir rol oynamas� ve 
sayg�nl�k göstermesi de dü�ünülemez (Karagözo�lu, 2008). 

Hem�irelik mesle�i üç de�i�ik ö�renim düzeyinin (lise, önlisans, lisans) yan�nda, bilim uzmanl��� ve 
doktora yapm�� ve akademik alanda ö�retim üyeli�ine yükselmi� hem�ireler de bulunmaktad�r. Bütün bu 
gruplar mesle�i alg�lama, mesleksel çabalar� benimseme, gelir durumu ve di�er özellikler yönünden 
birbirlerinden farkl�l�klar gösterirler. E�itim düzeyleri farkl� olmas�na ra�men hem�irelerin unvan, görev, yetki 
ve sorumluluklar� birbirinden ayr�lmam��t�r. Bu durum hem�ireler aras�nda iç çat��malara neden olmaktad�r 
(Efe Yaman, 2007). 

Hem�irelik uygulamalar�n�n bilimsel bir tabana ve klinik kan�tlara dayal� olarak yürütülebilmesi her 
�eyden önce, klinik uygulay�c� hem�irelerin ça�da� hem�irelik anlay�� ve kavramlar�n� benimsemesi ve 
bilimsel yöntem �����nda uygulamadan bilgi üretmesi, uygulama ortamlar�nda üretilen di�er hem�irelik 
bilgilerini bu anlay��lar çerçevesinde kritize etmesi ile mümkündür. Ara�t�rma sürecinde uygulay�c� 
hem�irelerin ara�t�rma hem�ireleri ile birlikte yer almas� ve bilgi üretimine aktif olarak kat�lmas� hem teori 
uygulama bo�lu�unu dolduracak, hem de uygulama için bilgi üretme amac�nda olan hem�irelik bilimine 
hizmet edecektir (Karagözo�lu, 2005). 
 Geçmi�ten günümüze Türkiye’de hem�irelik e�itimi her zaman politik e�ilimlerin gündeminde ve 
odak noktas�nda yer alm��t�r. Sa�l�k Hizmetlerinin Sosyalle�tirilmesi Hakk�ndaki 224 say�l� Kanun’un 5 Ocak 
1961 tarihinde yürürlü�e girmesiyle birinci basamak sa�l�k hizmetleri yeniden düzenlenmi�tir. Bu kapsamda 
sa�l�kta koruyuculu�a önem verilmi�, yurdun en ücra kö�elerinde her 10–15 bin nüfus için bir sa�l�k oca�� 
kurulmas� ve sa�l�k ocaklar� arac�l��� ile sa�l�k hizmetinin halk�n aya��na götürülmesi planlanm��t�r. Bu 
politikaya paralel olarak yard�mc� sa�l�k personeli (ebe, hem�ire, sa�l�k memuru) say�s�n� art�rmak amac�yla 
Sa�l�k Meslek Liseleri (SML) h�zla aç�lm��, siyasilerin oy kayg�lar�n�n da etkisi ile 1989–1991 y�llar�nda SML 
say�s� 85 den 326’ya ç�kar�lm��t�r (Karagözo�lu, 2008). 

Ülkemizde hem�irelikte lisans ö�renimi 1955 y�l�nda ba�lam��, günümüze kadar hem�irelik yüksek 
okullar�ndan yakla��k 6 bin hem�ire mezun olmu�tur. Tüm sa�l�k kurumlar�nda çal��an hem�ire say�s� ise 
yakla��k 60 bindir. Görüldü�ü gibi yüksek okul mezunu hem�ireler, tüm hem�ireler içinde % 10 gibi küçük bir 
orandad�r. Üniversite düzeyinde yeti�mi�, mesleki geli�ime aç�k olan bu gruptan ise yeterince 
yararlan�lmamaktad�r.  
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 Türkiye’de profesyonel hem�irelik e�itiminin en az 4 y�ll�k lisans düzeyinde olmas� gereklili�ine 
yönelik giri�imlerin sonucunda Sa�l�k Bakanl���’n�n 1992 y�l�nda gerçekle�tirdi�i I. Ulusal Sa�l�k 
Kongresi’nde “Sa�l�k E�itimini Yeniden Yap�land�rma Projesi” ba�lat�lm��t�r. SML’nin lisans e�itimine 
dönü�türülmesine yönelik 1992-1996 y�llar�nda ya�anan geli�meler ve Kas�m 1996’da Yüksek Ö�retim 
Kurulu (YÖK) ile Sa�l�k Bakanl��� aras�nda yap�lan protokolle, ülkemizin gereksinim duydu�u hem�ire, ebe 
ve sa�l�k memuru e�itiminin üniversitelerde lisans düzeyinde yap�lmas�na karar verilmi�tir. Hem�irelik e�itimi 
1997 e�itim ö�retim y�l�nda lisans düzeyinde yürütülmü�, ancak 2000 y�l�nda yap�lan Yüksek Sa�l�k �uras� 
ve Sa�l�k E�itim �uras�’nda yüksekokul mezunlar�n�n k�rsal bölgelere ve geli�memi� illere gitmedikleri, sa�l�k 
yüksekokullar�na al�nan ö�renci say�s�n�n ülkemizin hem�ire, ebe ve sa�l�k memuru ihtiyac�n� 
kar��layamayacak düzeyde olmas� gerekçeleriyle hem�ire, ebe ve sa�l�k memuru e�itiminin yeniden Sa�l�k 
Bakanl��� taraf�ndan yürütülmesi karar� al�nm��t�r. Bu karar do�rultusunda 2001 e�itim ö�retim y�l�nda Sa�l�k 
Bakanl��� taraf�ndan SML’ne yeniden ö�renci al�nm��t�r (Karagözo�lu, 2008). 

Bilimsel yap�ya sahip olan bir meslek, sürekli ara�t�rmalarla bilgi yükünü geni�letir. Hem�irelik 
mesle�inin de kendi üretti�i bilgi birikimini sa�lamas� gerekmektedir. Hem�irelik bilimsel taban�n� 
olu�turamazsa, meslekle�me sürecinde ne kadar yol alm�� olursa olsun, bir yönüyle yaln�zca yap�lacak bir i� 
olarak kalmay� sürdürecektir. Bu ba�lamda, meslekle�me ile bilimsel makaleler yay�mlama iç içe geçmi� bir 
süreçtir (Kurban, Kuzu ve Ulusoy, 2008). 
  
 Toplum ve Di�er Meslek Gruplar� Taraf�ndan Kabul Görme Kriteri Bak�m�ndan Hem�ireli�in 
 Meslekle�mesi 

Ülkemizde hem�irelik mesle�inin ne oldu�u, üyelerinin kim oldu�u ve ne i� yapt���na ili�kin e�itimli 
e�itimsiz, kentli köylü fark etmeksizin ortak bir görü� hakimdir. Mesle�in geleneksel imaj� ile uyumlu olan bu 
görü�  genel olarak hem�ireleri, uygulamada hekimin yard�mc�s�, daha çok tedavi (enjeksiyon) yapan,  bazen 
“�evkatli-sevecen” bazen “ac�mas�z - öfkeli”, bazen “sorumlu - ma�dur” gören karma��k özellik ta��r (Y�ld�r�m, 
2009). 

Hem�irelik mesle�inin, bireyin en do�al ve vazgeçilmez hakk� olan sa�l�k ile ilgili olu�u hem�ireli�i 
vazgeçilmez k�lmaktad�r. Hem�irelik birey, grup ya da toplumun sa�l���n�n korunmas�, sürdürülmesi 
geli�tirilmesi amac�na yönelik sa�l�k hizmeti sunar. Daha üst düzeyde sa�l�k statüsüne ula�mak için ki�ilere 
yard�m etme hem�ireli�in amac�d�r. Bak�m verme ve toplumdaki di�er ki�ilere yard�m etme profesyonel 
hem�ireli�in temel unsurlar�d�r (Karada�, 2002). 

Halk imaj�nda bebe�i emziren sütanne anlam�nda ‘nurse’ kelimesi, orijinalinden k�sa sürede hasta ve 
ya�l�ya bakan nazik, sevecen, ak�ll� fakat e�itilmemi� bir kad�n özelli�inde hem�ireli�i günümüze kadar 
getirmi�tir (Y�ld�r�m, 2001). 

Ülkemizde hem�irelik hemen tümüyle bir kad�n mesle�idir. Geleneksel olarak kad�n ailenin bir 
üyesidir ancak kararlar� erkek al�r. Hem�ireler de sa�l�k ekibinin üyesidirler, ancak karar mekanizmalar�nda 
etkin rolleri yoktur. Hem�irelik i�levlerine duyulan bu sayg� eksikli�i, toplumda kad�na duyulan sayg� eksikli�i 
ile ayn� sosyolojik özellikten (cinsiyet ayr�m�ndan) kaynaklanmaktad�r (Ta�k�n, 1998). 

Türk toplumunda cinsiyete dayal� ayr�mc�l�k anne baba taraf�ndan erkek ve k�z çocu�un farkl� 
yeti�tirili� tarz� ile aile içinde ba�lamaktad�r. Kültürel de�erlerle k�z ve erkek çocuklar farkl� yönlendirilmekte; 
e�itimlerine verilen önem de farkl� olmaktad�r. Olanaklar daha çok erkek çocu�un e�itimine sunulmaktad�r ( 
Efe Yaman, 2008). 

Gaziantep Üniversitesinde Hem�irelik 1. S�n�f ö�rencilerine yönelik yap�lan, “Hem�irelik 
Ö�rencilerinin Mesle�e �li�kin Dü�üncelerinin �ncelenmesi” isimli çal��man�n sonucunda; kat�lan ö�rencilerin 
% 60’�n�n hem�irelik mesle�ini isteyerek seçti�i görülmü�tür. Ayn� çal��mada ö�rencilerin % 80’ i mezun 
olduklar�nda meslekleri uygulayacaklar�n� ifade etmi�tir. Ö�rencilerin % 40’� meslekten beklentilerinin,  
kariyer sahibi olmak ve daha sayg�n bir yer edinmek oldu�unu belirtmi�tir (�pekçi ve Uluta�demir, 2006). 

Ülkemizde erkek hem�irelerin say�lar�n�n çok az olmas�n�n ve hem�ireli�in kad�nlara özgü bir meslek 
olarak alg�lanmas�n�n mesle�in geli�imini olumsuz yönde etkiledi�i de dü�ünülmektedir Ataerkil aile temelli 
toplumumuzda kad�nlardan erke�e boyun e�me ve sayg� beklendi�inden, tamam� kad�nlardan olu�an 
hem�irelerden de beklenti ayn� olabilmektedir (Tarihçi, 2010). 

Hem�irelerin çal��ma ortam�ndaki bireysel ve profesyonel özerkli�i geleneksel olarak hem�ireler 
üzerinde kontrole sahip olmak isteyen hekimler taraf�ndan da s�n�rland�r�lmaktad�r. (Karagözo�lu, 2009) 
Günümüzde uzun y�llar etkisini profesyonelle�menin aleyhine getiren hem�irenin hekimin yard�mc�s� oldu�u 
imaj� ba��ms�z hem�irelik rolünün ortaya at�lmas� ile gerilemeye ba�lam��t�r (Y�ld�r�m, 2001). 

Dalg�ç (1995) taraf�ndan yap�lan bir çal��mada, 'hem�irelik toplumun hayati ihtiyaçlar�n� kar��layan 
bir meslektir’ görü�üne ara�t�rmaya kat�lan ki�ilerin %85, 3' ü 'hem�irelik de�erli bir meslektir' görü�üne ise 
%96, 3' ü kat�l�yorum cevab�n� vermi�lerdir. 'Hem�ireler olmasa da hastanede hasta bak�m� ile ilgili i�ler 
yürür' ifadesine ise deneklerin %94, 3' ü kat�lm�yorum cevab�n� vermi�lerdir. Bu ifadeler bizim toplumumuzun 
da hem�irelik mesle�ini vazgeçilmez gördü�ünün bir yans�mas�d�r (Karada�, 2002). 
 
 Mesleki Örgütlenme Kriteri Bak�m�ndan Hem�ireli�in Meslekle�mesi 

Ülkemizde de hem�irelik mesle�inin geli�imini etkileyen unsurlar y�llard�r tart���lmaktad�r. Özellikle ilk 
konu olan yetkisizlik, halen mesle�imizin en büyük sorunlar�ndan biridir. Sa�l�k sistemi içinde karar alma 
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mekanizmalar�nda hem�irelere etkin bir rol verilmemektedir. Yetki, hemen tüm sa�l�k kurumlar�nda 
hekimlerin elindedir. Bunun yan�nda hekimler mesle�in e�iliminde, özellikle yönetiminde söz sahibidirler. 
Birçok sa�l�k kurumunda hem�irelerin sicil amiri hekimdir. Bu kurumlarda Ba�hem�irelik ba��ms�z bir birim 
olarak mesleki yönetimim sürdürme özgürlü�üne sahip de�ildir. Halbuki hekimlik ve hem�irelik iki ayr� sa�l�k 
mesle�idir. Ayn� ekipte ayn� amaca hizmet etmenin ötesinde mesleki benzerlikleri yoktur. E�itimleri, bilgi 
birikimleri ve topluma hizmet sunma biçimleri farkl�d�r (Ta�k�n, 1998). 

Hem�irelerin her alanda güç kazanmas�n�n en iyi yolu, belirli amaçlara ula�mak için birlikte hareket 
edebilmeleridir. Ancak genellikle hem�ireler, sa�l�k sistemi içinde birbirleri ile rekabet eden ayr� s�n�flar olarak 
hareket ederler. Hem�irelikte kollektif s�n�f bilinci yeterince geli�memi�tir ve hem�irelik camias�ndaki belirli 
gruplar�n gücü de, birçok farkl� yönelim nedeni ile etkili olamamaktad�r. Hem�irelik en büyük güç kayna��n� 
profesyonel bir dernekten almal�d�r. Hem�irelerin ço�u bu konuda hemfikir olmakla birlikte ülkemizde Türk 
Hem�ireler Derne�ine üye olan hem�ire say�s�n�n yeterli olmad��� bilinmektedir. Türk Hem�ireler Derne�i 
ba�ta olmak üzere tüm hem�irelerin bu durumu sorgulamas� ve bunun de�i�mesi için i�birli�i yapmas� büyük 
öneme sahiptir. Profesyonel bir derne�in de�i�iklik yaratma gücü, ortak amaçlar çerçevesinde tüm 
hem�ireleri bir araya getirebilmesinde ve sözleri eyleme dönü�türebilmesinde yatar. Bu noktada bunu 
gerçekle�tirebilecek liderlere duyulan gereksinim ön plana ç�kmaktad�r (Karaöz, 2004). 

Günümüzde uluslararas� ve ulusal düzeyde faaliyetler yürüten pek çok hem�irelik örgütü mevcuttur. 
Hem�ireli�in meslekle�mesi, ancak tüm hem�irelerin bu sürece aktif bir �ekilde kat�lmalar�yla gerçekle�ebilir. 
Bireyler mesleklerini güçlendirmek için kendi ba�lar�na çok az �ey yapabilirler, bununla birlikte ortak 
çal���r/arsa mesle�e katk�lar� çok daha fazla olur (Karada�, 2002). 

Ne yaz�k ki meslek örgütlerine üye olma ve örgütsel hareket, hem�ireli�in zay�f oldu�u noktalardan 
biridir. Örne�in ANA 1897 y�l�nda kurulmas�na ra�men, üye say�s� azd�r, baz� alt gruplar ve daha küçük 
meslek örgütleri taraf�ndan gücü zay�flat�lmaktad�r. Prestij, güç ve gelir art��� elde etmek için meslek üyeleri 
para ve emek harcamak zorundad�rlar. Meslek örgütlerine üye olmamakla, aidatlar�n� ödememekle, meslek 
örgütlerinin gücünü ve etkinli�ini art�rmak için çaba ve zaman harcamamakla; hem�ireler asl�nda kendileri 
için hiçbir �ey yapmamaktad�rlar. (Karada�, 2002) Oysa hem�ireler, kurumsal, bölgesel ve ülke düzeyindeki 
sa�l�k politikalar�nda etkili olabilirler. Kurumsal düzeyde hem�ireler, karar vericilere geribildirimde bulunarak, 
sa�l�k bak�m politikalar�n� ve prosedürlerini etkileme f�rsat�na sahiptirler. Ulusal düzeyde, dernekleri arac�l��� 
ile, hem�irelik mesle�i ve kaliteli hasta bak�m� için, neyin gerekli oldu�u konusunda, yasa koyuculara bilgi 
verebilirler (Nash, 2003). 

Ülkemizdeki di�er bir geli�me ise 'örgütleraras� birlik' tipinde bir örgütlenme modeline gitmektir. 
Hem�irelik alan�nda hizmet veren örgütlerin tek çat� alt�nda toplanmas�n� amaçlayan 'Hem�irelik Kurulu�lar� 
Birli�i' konusunda çal��malar sürmektedir. Bu kurulu�lar 'Federasyon' çat�s� alt�nda birle�me karar� alm�� 
olup, tüzük çal��malar� devam etmektedir. Bunlar hem�ireli�in meslekle�mesini etkileyen faktörlerdir ve 
mesleki güç i otonomi için birlik olmak �artt�r (Karada�, 2002). 
 

  Sa�l�k Yöneticilerinin Meslekle�mesi 
  
 Kuramsal Bilgiye Sahip Olma ve E�itim Kriteri Bak�m�ndan Sa�l�k Yöneticilerinin 
 Meslekle�mesi 

Hastane yöneticili�i konusunda ilk ciddi ö�retime 1914 y�l�nda A.C.Back Mayer yönetiminde Chicago 
Üniversitesinde ba�lanm��, 1928 y�l�nda Charles Mouliner taraf�ndan Marguette Üniversitesinde ilk defa 
hastane yöneticili�i kursu aç�lm��t�r. Almanya da ise 1959 y�l�nda Hastane Enstitüsü kurulmu�tur. Fransa da 
hastane yöneticileri milli idarecilik okulunda e�itim görmektedir. �ngiltere de ise, hastane yöneticileri Kinngs 
Fund Colege of Hospital Management program�n� takip etmektedirler. Gün geçtikçe sa�l�k yöneticili�i 
alan�nda e�itim veren kurumlar�n ve programlar�n say�s� artm��t�r (Sa�l�k �darecili�i, Anonim, B.T.).  

A.B.D.’de 1910 y�l�nda ba�layan sa�l�k yöneticili�i e�itimi serüveni özellikle son yirmi y�lda yeniden 
�ekillenmi� ve ihtiyaçlara uygun hale gelmi�tir. (Meydanc�, 2008) Hastane yöneticili�i görevi, profesyonel 
yöneticilik e�itimi almam�� ki�ilerce, as�l mesle�inin yan�nda ek bir i� olarak yürütülmektedir. Ayr�ca, hastane 
yöneticili�i büyük oranda doktorlar ve hem�irelerce yürütülmektedir. Bu durum, A.B.D’nin 1910’lu y�llar�na 
benzemektedir. A.B.D’lerinde, 1930’lardan sonra doktor ve hem�ireler görevlerini profesyonel sa�l�k yönetimi 
e�itimi alm�� ki�ilere h�zla devretmi�lerdir (Tengilimo�lu, �ahman ve I��k, 2008). 

Ülkemizde ilk olarak Sa�l�k �daresi Yüksekokulu 19 Aral�k 1963 y�l�nda Sa�l�k Bakanl��� bünyesinde 
aç�lm��, daha sonra 1970 y�l�nda Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Sa�l�k �daresi Yüksekokulu ile 
1982 y�l�nda birle�tirilmi�tir. Mezun olan sa�l�k idarecileri, ba�ta hastaneler olmak üzere kamu ve özel 
sektöre ait çe�itli sa�l�k kurum ve kurulu�lar�nda görev almaktad�rlar. Her y�l yüzlerce mezun veren okul 
fakülte ayar�nda olmas�na ra�men hala yüksekokul olarak adland�r�lmaktad�r. Bu bir sorundur ve mezunlar 
bu durumu izah etmekte güçlük ya�amaktad�rlar (Sa�l�k �darecili�i, Anonim, B.T.). 

Bu e�itimler lisans e�itimi, lisansüstü e�itim olmak üzere 2 ana grupta incelenebilir. Lisans e�itimi 
denince lise e�itiminden sonra üniversite ortam�nda önceleri 3 y�l, daha sonra 4 ve baz� ülkelerde 5 y�l olmak 
üzere yüksek ö�renim kurumlar�nda yap�lan e�itimler anla��lmaktad�r. Lisansüstü e�itim ise t�p, hem�irelik 
gibi sa�l�k mesle�i nosyonunun üstüne yap�lan üst e�itim olarak ba�lat�lm��, daha sonra bunun taban�n�n 
i�letme, iktisat vb. konular�ndan gelen ki�ilere verilen sa�l�k e�itimi ile olgunla�t�r�lan bir bütün halini alm��t�r. 
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Günümüzde lisansüstü e�itimde hem sa�l�k hem de i�letme kökenli ki�ilerin yönelebilece�i bir üst e�itim 
alan� olarak son �eklini alm�� durumdad�r (Meydanc�, 2008).  

Sa�l�k yöneticileri, hastane yönetim sürecinde basamak olarak kullan�lmal�d�r. 657 say�l� Devlet 
Memurlar� Kanunundaki sa�l�k idarecili�i unvan�na i�lerlik kazand�r�lmal� ve Devlet memurlu�una ilk defa 
atanacaklar için yap�lacak KPSS (Kamu Personeli Seçme S�nav�) ile bu unvana personel al�nmal�d�r. 
Hastane yöneticileri ise bu kadro-unvan içinden  görevde yükselme yönetmeli�i gere�ince yine s�navla 
atanmal�d�r. Bu süreçte yöneticilik için yeterli bilgi, hizmet içi e�itim ve deneyim kazanmalar�n� sa�layacak 
Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Yönetmeli�i'nde belirtilen sürelere uyulmal� ve di�er mesleklerden bu 
kadrolara kural d��� atama yap�lmamal�d�r. Bugüne kadar bu meslekte yap�lan  savurganl�k gecikmeden bir 
son bulmal�d�r (Meydanc�, 2008).  

Hastane yöneticili�inin oturmu� bir meslek olma maceras� son 70 y�la dayanmaktad�r. Bu macera 
dünyan�n hiçbir ülkesinde bitmi� de�ildir ve hararetli tart��malar sürmektedir. Bir hastanenin bugün için 
uygun �ekilde yönetilmesinde öne ç�kar�lmas� gereken konular aras�nda öncelikle, mesle�i ve unvan� ne 
olursa olsun hastane yöneticisi olan herkesin, hastane yönetimi konusunda, �u ya da bu �ekilde bir e�itim 
almas� zorunlulu�udur. Hastane yönetimi karma��k bir i�tir ve bu konuda mesleki bir e�itim almadan bunu 
yapmak zordur (�ahman, Tengilimo�lu ve I��k, 2008). 

Sa�l�k kurumlar�n�n, di�er yap� ve i�letmelerden farkl� k�lan özellikleri bulunmaktad�r. Sa�l�k 
hizmetlerinin verimli, ekonomik, kaliteli, etkili, e�it, sürekli ve ula��labilir olarak herkese, her zaman, her yerde 
sunulmas� gerekmektedir. Bu nedenlerden dolay� sa�l�k sektörü profesyonel yöneticiler taraf�ndan 
yönetilmelidir. Bu amaçla �stanbul �l Sa�l�k Müdürlü�ü taraf�ndan, çe�itli üniversiteleri deste�i ile 2006- 2007 
e�itim–ö�retim y�l�ndan itibaren "Hastane ve Sa�l�k Kurumlar� Yönetimi Yüksek Lisans Program�" 
ba�lat�lm��t�r. Bugüne kadar toplam 12 s�n�f aç�lm�� ve 407 çal��an bu programa kat�lm��t�r (Hastane ve 
Sa�l�k Kurumlar� Yönetimi Yüksek Lisans Program�, Anonim, B.T.).  

Toplam kalite yönetiminde yöneticinin rolü Kocaeli ili sa�l�k hizmetleri yönetici profilinin toplam kalite 
yönetimi aç�s�ndan de�erlendirilmesi ad�yla yap�lan çal��man�n sonuçlar�na göre, �l düzeyinde yönetici 
konumunda olan ki�ilerin % 64’ü t�p fakültesi, %7’si hem�irelik ve % 14’ü i�letme ve sa�l�k yönetimi 
konular�nda e�itim alm��lard�r (Toker ve �ahin, 1999). 

Hacettepe Üniversitesi Sa�l�k Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Sa�l�k Kurumlar� Yöneticili�i Yüksek 
Lisans ve Doktora programlar� bu üniversitenin Sa�l�k �daresi Yüksekokulunun sorumlulu�unda iken, 
�stanbul Üniversitesi Sa�l�k Kurumlar� Yöneticili�i Yüksek Lisans ve Doktora programlar� ��letme Fakültesinin 
sorumlu�undad�r. Marmara Üniversitesi ise Sa�l�k Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Sa�l�k Kurumlar� 
Yöneticili�i Yüksek Lisans program� T�p Fakültesinde bir üroloji uzman�n�n sorumlulu�undad�r (Hayran ve 
Sur, 1998, s.179). 
 
 Toplum ve Di�er Meslek Gruplar� Taraf�ndan Kabul Görme Kriteri Bak�m�ndan Sa�l�k 
 Yöneticilerinin Meslekle�mesi 

Ülkemizde hemen her dönemde Sa�l�k Yöneticili�i hekimlerin tekelinde kalm��, sa�l�k yöneticisi 
yeti�tirmek amac� ile 60’l� y�llarda aç�lan Hacettepe Sa�l�k �daresi Yüksekokulu mezunlar�na bile sa�l�k 
sektöründe yeterince yer verilememi�tir. Sa�l�k yöneticili�i bir yana, hekimlik d���ndaki tüm di�er sa�l�k 
mesleklerinin yak�n zamana kadar yard�mc� sa�l�k personeli olarak nitelenmesi bu tekelcili�in ve hekim 
egemenli�inin tipik bir göstergesidir (Hayran ve Sur, 1998, s.177). 

Sa�l�k yönetiminde profesyonelle�menin geçmi�i incelendi�inde çe�itli ülkelerde farkl� geli�meler 
izlenmekle birlikte hemen her ülkede hekimlerin bu alanda dönemsel a��rl�lar� oldu�u dikkati çekmektedir. 
Örne�in ABD’de ba�lang�çta sa�l�k kurulu�lar�, ayn� zamanda bunlar�n sahibi olan hekimlerce yönetilir iken, 
daha sonra bu i�in yeni geli�en sa�l�k yöneticilerine b�rak�ld���, son y�llarda ise gerek hekim say�s�ndaki 
fazlal���n�n zorlamas�, gerekse hekimlerin sa�l�k hizmetleri üretimindeki rolünün önemi nedeniyle sa�l�k 
yöneticili�i alan�na hekimlerin yeniden hakim olmaya ba�lad��� görülmektedir (Hayran ve Sur, 1998, s.177).  

Meslek kimli�i öncelikle akademisyenlerce sahiplenilmelidir. Sosyal, siyasal ve hukuksal anlamda 
dün oldu�u gibi kabul edilmesi sa�lanmal�d�r. Toplumsal ya�am ve sektörle/piyasayla ba�� olmayan bir 
mesle�in var olmas� mümkün müdür? Ülkemizde üniversitelerde e�itimi verilen ve ö�rencilerine akademik 
kariyer sa�layan, geli�mi� ülkelerde de kabul edilen sayg�n bir mesle�in, ülkemizde bilimsel ve akademik 
çevrede kabul görse de, Bakanl���m�zca günümüzde benimsenmedi�i ac� bir gerçektir. Türkiye'de  sa�l�k  
idarecili�inin sorunlar� ve gelece�i 1990 y�llar�n ba��na kadar mezunlar kamu sa�l�k sektöründe yönetici 
olarak görev almalar�na ra�men ne olduysa 1989 y�l�ndan itibaren bu okuldan sa�l��a direkt olarak veya 
yeti�tirilmek üzere yönetici atamas� aniden kesilmi�tir. Yasa ve yönetmeliklerde olmas�na ra�men sa�l�k 
idarecileri tamam�yla sektörün d���nda kalm��t�r. Bunu kamuda çal��an sa�l�k idarecilerinin sa�l�k s�n�f�ndan 
diskalifiye edilmesi olay� izlemi�tir. 1990l� y�llarda her sektörde giderek h�z kazanan meslekle�me hareketi 
sa�l�k idarecilerinin aleyhine geli�im göstermi�tir. Bunun nedenleri anla��lamam�� olup, bu y�llarda sa�l�k 
kurumlar� % 99 oran�nda kamuya aittir. Kamuda eleman istihdam�n�n gittikçe azald��� dönemlere denk 
gelmi� olabilir ama temelde sorunlar kan�mca girift nedenlerden kaynaklanmaktad�r. 
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 Mesleki Örgütlenme Kriteri Bak�m�ndan Sa�l�k Yöneticilerinin Meslekle�mesi 

Sa�l�k yöneticileri kendilerine ait bir yasa ve 'ODA' dan yoksun olduklar� için bugüne kadar kurumsal 
bir örgütlenme yapamad�lar. Ç�kart�lacak bir “Sa�l�k �darecileri Yasas�”na ba�l� olarak “Sa�l�k �darecileri 
Odas�” kurulmal�d�r. Kimlerin sa�l�k yöneticisi olaca�� net olarak aç�klanmal�d�r. “Sa�l�k yöneticisi kimdir?” 
sorusunu kar��layan net bir tan�m� yap�lmal� ve yasal bir statü kazand�r�lmal�d�r. Üniversitelere ait bilimsel ve 
akademik yay�nlar�n yan�nda odan�n çe�itli yay�nlar� ile (kitap, dergi, bülten, web vb.) mesle�e bilgi ve 
dokümantasyon olarak destek verilmelidir. Özellikle meslek ve okul mezunlar�n�n sorunlar�na yönelik bir 
“bültenin” ç�kar�lmas�, ya�at�lmas� ve yay�m�n�n aral�ks�z sürdürülmesi sa�lanmal�d�r (Meydanc�, 2008). 

Sa�l�k bakanl��� merkez ve ta�ra te�kilat� Yöneticilerinin i� doyumuna yönelik Bir ara�t�rma (Ankara 
örne�i) isimli çal��maya kat�lan Yöneticilerin % 52,2’si dernek, vak�f gibi bir sivil toplum örgütüne üye oldu�u 
görülmü�tür. 

 
 Sonuç ve Öneriler 

Hekim, hem�ire ve sa�l�k yöneticilerinin meslekle�mesini incelemeye yönelik yap�lan bu ara�t�rmada 
hekimler, hem�ireler ve sa�l�k yöneticileri meslekle�me ko�ullar� aç�s�ndan incelenmi�tir. �ncelenen üç 
meslek grubunun da meslekle�me ko�ullar� aç�s�ndan farkl� noktalarda bulunduklar� sonucuna var�lm��t�r. 
Hekimlik mesle�inin ilk meslek oldu�u, profesyonel meslek olarak kabulünün M.Ö.’ ye dayand��� 
görülmü�tür. Hem�irelik ve sa�l�k yöneticili�inin ise meslekle�me yolunda h�zla yol ald�klar� gözlenmi�tir.  

Hekimlik meslekle�me ko�ullar�ndan olan kuramsal bilgiye sahip olma ve e�itim kriterine göre 
de�erlendirilmi� ve hekimlik e�itiminin tüm dünyada en uzun süreli e�itim oldu�u görülmü�tür. T�p 
teknolojilerinin sürekli geli�mesi, h�zl� yeniliklerin ya�anmas� t�p alan�nda sürekli bilimsel ara�t�rmalar 
yap�lmas�n� zorunlu k�lar. Hekimler için e�itim bir ya�am tarz�d�r. Ancak, hekimli�in meslek e�itiminde 
giderilmesi gereken baz� aksakl�klar dikkati çekmektedir. Yap�lan birçok ara�t�rman�n sonucunda sunulan 
e�itimin tatmin edici olmad���, bir süre sonra unutuldu�u belirtilmi�, ö�renci say�s�n�n fazlal��� ve h�zla yeni 
okullar�n aç�lmas�n�n e�itimin kalitesini azaltt��� tespit edilmi�tir. Ayr�ca uzmanl�k e�itiminin de bir standard� 
yoktur. E�itim ara�t�rma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde verilen uzmanl�k e�itimi kurumlara göre 
farkl�l�k gösterir. Temel t�p e�itimi ve uzmanl�k e�itimi için bir standart geli�tirilmeli, tüm kurumlarda bu 
standart uygulanmal�d�r. 

Meslekle�me ko�ullar�ndan olan toplum taraf�ndan kabullenme hekimler için kar��l���n� bulmu�tur. 
Hekimlik mesle�inin seçilmesinin en büyük sebebi imaj�n�n olumlu olmas� ve yüksek itibar uyand�rmas�d�r. 
Hekimler ve toplum aras�nda ileti�im sorunlar� ya�anmaktad�r. Hekim-hasta ili�kilerinde doktorlar�n hastalar� 
ile olumlu ileti�im kurmad���, ileti�imde ço�unlukla t�p terminolojisi kulland�klar� bilinmekte ve bu durum 
toplumun gözünde hekimlerin ula��lamaz bir ilah olarak görünmelerine neden olmaktad�r. Ayr�ca hekimler, 
y�llardan beri süregelen �eflik kimliklerini koruma kayg�s� sebebiyle di�er sa�l�k çal��anlar� ile de ileti�im 
problemleri ya�ayabilmektedir. Bu sorunlar�n giderilmesi için hekimlere yönelik hizmet için e�itim 
kapsam�nda, ileti�im e�itimi verilmesi sa�lanmal�d�r.  

Yine hekimler meslekle�me ko�ullar�ndan olan mesleki örgütlenme kriteri aç�s�ndan 
de�erlendirilmi�tir. Dünyadaki örneklerde hekimlerin muayenehane ya da hastanede çal��malar�na 
bak�lmaks�z�n hekim odalar�na üye olma zorunlulu�u getirilmi�tir. Ülkemizde ise, kamu hastanelerinde 
çal��an hekimlerin Türk Tabipler Birli�i’ne üye olma zorunlulu�u olmamas�na ra�men hekimlerin %80’inin 
T.T.B.’ye üye oldu�u görülmektedir. Hekim olarak okuldan mezun olan her meslek üyesinin T.T.B.’ye üye 
olmas�n�n sa�lanmas� hekimlerin mesleki örgütlenmelerini desteklemek aç�s�ndan önemlidir. Böylece hizmet 
veren tüm hekimlerin birli�e kat�l�m� sa�lanm�� olacakt�r. E�itime verdi�i büyük önem sayesinde de mesle�e 
önemli katk�lar sunmaktad�r.  

Dünyada hem�irelik e�itimi lisans düzeyindedir. Ülkemizde ise hem�irelik mesle�inin e�itim 
düzeyinde çok çe�itli farkl�l�klar olmas�  meslekle�me aç�s�ndan en büyük sorunu olu�turur. Ayn� yetki ve 
sorumlulu�a sahip lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunu hem�ireler alanda hizmet vermektedir. Bu 
durum meslekle�menin en önemli ko�ulu olan kuramsal bilgiye sahip olma ko�ulunu kar��lamamaktad�r. 
Kuramsal bilgi sadece üniversitelerde üretilebilir. Bu nedenle herhangi bir mesle�in meslek olarak 
görülebilmesi için lisans e�itimi düzeyinde e�itim almas� gerekmektedir. Bu nedenle hem�irelik e�itimi ile ilgili 
düzenleme yap�lmal�, e�itimdeki farkl�l�klar ortadan kald�r�lmal�d�r. 

Hem�irelik ara�t�rmalar�n�n en büyük eksi�i alandan uzak olmas�d�r. Akademisyen hem�irelerin 
alandan uzak olmas�, alanda çal��an hem�irelerin akademik hayattan uzak olmas� büyük bir sorundur. Son 
zamanlarda alanda çal��an hem�irelerin bilimsel ara�t�rmalar yapmaya önem verdi�i ve bu yönde çal��t�klar�, 
birçok kongre ve seminerlere kat�ld�klar� görülmektedir. Ancak buradaki sorun bireysel de�il sistemle ilgilidir. 
Yap�lmas� önerilen ise t�p e�itiminde oldu�u gibi hem�irelik e�itimde de pratik çal��ma sahas� ile akademik 
sahan�n bir arada yürütülmesinin sa�lanmas�d�r.  Ayr�ca, halen doktora mezunu hem�ire say�s� azd�r. Alanda 
çal��an hem�ireler, e�itimin önemi konusunda desteklenmelidir. 

Hem�irelik toplum gözünden halen yard�mc� sa�l�k personeli olarak görülmektedir. Bu durumun 
de�i�tirilmesinde yukar�da da bahsedilen bilimsel ara�t�rmalara verilen önemin artt�r�lmas� gerekmektedir. 
Bunun yan�nda kad�n mesle�i olma imaj�ndan kurtulma zorunlulu�u vard�r. Toplumda hem�ireli�in kad�n 
mesle�i oldu�u imaj� henüz y�k�lamam��t�r. Ataerkil bir toplum olman�n getirisi olan kad�n�n söyleneni yapan, 
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emirleri yerine getiren ve fikir yürütmeyen vas�flar� hem�ireli�in de içine i�lemi�tir. Son y�llarda mesle�i tercih 
eden erkeklerin say�s�n�n artt��� gözlenmektedir. Bu say� artt�kça bu durum da düzelecek, hem�ireli�in 
sadece kad�nlar taraf�nda üretilen bir hizmet oldu�u anlay��� toplumun zihninden silinecektir.  

Tüm dünya toplumlar�nda hem�irelik dinsel bir görev olarak do�mu� ve sevgi ve �efkat ile yap�lan bir 
meslek olarak alg�lana gelmi�tir. Ülkemizde de hem�ireler ya sevgi, �efkat da��tan bir melek ya da surats�z 
bir �eytan olarak alg�lan�r. Bunun yan�nda hem�ireler di�er sa�l�k çal��anlar� taraf�ndan da hastanede her i�i 
yapan, i� bitirici özelli�i olan bireyler olarak görülmekte, nerede eksik kadro varsa orada 
görevlendirilmektedirler. Hem�irelerin sicil amirli�i ise ba�ka bir meslek grubu olan hekimlere verilmi�tir. 
Toplumun bu ön yarg�s�, görev alan� d���nda çal��t�r�lma ve ba�ka bir meslek grubu taraf�ndan 
de�erlendirilme ve denetlenme, hem�ireler üzerinde psikolojik bask�ya neden olmakta ve hem�ireleri 
profesyonel davranmaktan uzakla�t�rmaktad�r. Toplumun ve di�er meslek gruplar�n�n hem�ireler üzerinde ki 
bask�s�, meslekle�me ko�ullar� tam olarak yerine getirilebildi�inde ancak ortadan kalkacakt�r.  

Meslekle�menin önemli kriterlerinden birinin mesleki örgütlenme olmas�na ra�men, hem�irelikte hem 
ülkemize hem de dünyada örgütlenme ile ilgili sorunlar ya�anmaktad�r. Bu da hem�irelerde birlikte hareket 
etme bilincinin henüz geli�memi� oldu�unu göstermektedir. Bu bilinci olu�turmak için henüz hem�irelik 
e�itimi s�ras�nda örgütlenme ile ilgili e�itimler verilmeli, daha sonra da hizmet içi e�itimlerde örgütlenmenin 
önemi tekrarlanmal�d�r. Türk Hem�ireler Derne�i’ne üye hem�ire say�s� azd�r. Hem�irelikte bir birlik 
kanununun olmamas� bunun en önemli nedenidir. Ancak bu konuda çal��malar devam etmektedir. Yan dal 
derneklerinin bilimsel ara�t�rmalarda verdikleri destek oldukça önemlidir.  

Sa�l�k yöneticili�i e�itimi dünyada 1924, ülkemizde ise 1963 y�l�nda ba�lam��t�r. Yani sa�l�k 
yöneticili�i mesle�i kendi kuramsal bilgi birikimini olu�turmaya devam etmektedir. Ülkemizde lisans 
düzeyinde e�itim alm�� sa�l�k yöneticilerinin istihdam� ile ilgili yasal düzenlemelerde s�k�nt�lar vard�r. Yasal 
bo�luk nedeniyle sa�l�k yöneticileri i� bulmakta s�k�nt�lar ya�arken, sa�l�k yönetimi e�itimi olmayan ki�iler bu 
kadrolar� i�gal etmektedir. Günümüzde hastaneler ba�hekimler ve ba�hem�ireler taraf�ndan yönetilmektedir. 
Bunlar�n  çok az� yönetim konusunda e�itim alm��t�r. Sa�l�k yönetimi hekimlerin tekelinden ç�kar�lmal�d�r. Bu 
konudaki yasal bo�luk bir an önce düzeltilmeli ve hastanelerin yönetimi sa�l�k yönetimi e�itimi alm�� ki�ilere 
b�rak�lmal�d�r. Bu durumun önemi zamanla anla��lmaya ba�lam��, hastane yönetimi yüksek lisans 
programlar�n�n say�s�n�n artt��� görülmü�tür. Ancak, sa�l�k yönetimi ile ilgili literatür eksikli�i vard�r. Bu alanda 
akademik kaynaklar�n artt�r�lmas�, yabanc� dillerden çevirilerin yayg�nla�t�r�lmas� gerekmektedir. Sa�l�k 
yöneticili�i lisans programlar� içeri�i ö�renciler taraf�ndan bilinmemektedir. Meslek tan�t�m� yap�lmal�, 
üniversite adaylar�n�n tercih etmesi sa�lanmal�d�r.  

Sa�l�k yöneticili�i toplum taraf�ndan kabul görmü� bir meslek de�ildir. Dünyada ve ülkemizde çok 
yeni bir meslektir. Dünyada sa�l�k yönetimi 1930’lu y�llardan sonra sa�l�k yöneticilerine b�rak�lm��t�r. Kald� ki 
yöneticilik mesle�inin, meslek olarak yerle�mesi bile tam olarak sa�lanmam��t�r. Hastane yönetimi hekimlerin 
görevi olarak görülmektedir. Ancak yöneticilik yapan hekimlerin, yönetim konusunda bilgisi ve deneyimleri 
yoktur ve sa�l�k yöneticili�ini meslek olarak görmemektedirler. Son y�llarda hastane yönetimi alan�nda 
yüksek lisans programlar�n�n yayg�nla�mas� ve mezunlar�n�n alanda ba�ar�l� olmas�  sa�l�k yönetimi 
mesle�inin de�erini artt�rmaktad�r. 

Mesleki örgütleme kriteri aç�s�ndan bak�ld���nda, Sa�l�k yönetimi ile ilgili derneklerin amaçlar� ve 
faaliyet do�rultusunda mesle�i bilimsel bilgi üretme, meslek mensuplar�n� bu konuda destekleme, mesle�i 
daha ileriye götürme çabas� içinde olduklar� görülmektedir. 

Sonuç olarak bu ara�t�rmada hekimlere meslekle�me ko�ullar� aç�s�ndan bak�ld���nda, meslekle�me 
sürecini tamamlad��� görülmü�tür. Hem�irelerin ve sa�l�k yöneticilerinin ise meslekle�me süreci içinde h�zla 
ilerledikleri, çe�itli aksakl�klar ya�ansa da meslek üyelerinin bu konuda çal��malar�n�n devam etti�i 
gözlenmi�tir. Bu geli�meler sa�l�k hizmet sunucular�n�n meslekle�mesi ad�na umut vericidir. 
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Abstract 

The problems of NGOs and NGOism is certainly the matter of opinion and knowledge of the given 
environment, where individual types of not-for-profit organisations operate and their individual focus 
and benefit to the given country must really be assessed individually. In no case, should NGOs be 
refused as a whole. Not-for-profit non-governmental organisations perform an irreplaceable activity 
throughout the world and rescue millions of human lives. On the other hand, we should not connive at 
the phenomenon of NGOism and disregard purposely growing political influence of some 
organisations.  The biggest danger is the environment, where politically strong NGOs can operate 
without any control and influence social environment for the benefit of a specific influential group. In 
such case, it is not a gratuitous help to people in need, but a simple influencing of the given society in 
favour of a business or a political group which has its intentions in the given country. 
 

A lot has been written about non-governmental not-for-profit organisations and about non-state 
not-for-profit organisations, which are generally denoted NGO (an English abbreviation standing for a 
Non-Governmental Organization) and it has to be said that NGOs induce many controversial attitudes. We 
speak about NGO as so called NGOism as a post-democratic phenomenon particularly in relation to the 
Greenpeace-type organisations. In May 2005 Václav Klaus, the President of the Czech Republic, who sees 
the danger in the Greenpeace-type not-for-profit organisations  which juxtapose freedoms, democracy and 
individuality against group interests, also spoke, among others, about NGOism in Warsaw. Václav Klaus has 
especially thought about the media whirl concerning the themes of global warming when it is Greenpeace 
which makes use of its political, media and social influence, which shows particularly in relation to the 
problems of global warming.  

According to Václav Klaus, NGOism is an ideology which offers an alternative mechanism for 
decision-making on public issues to the standard traditional parliamentary democracy based on the general 
equal straight and secret voting right. Václav Klaus in his article dated 3 November 2005 also quotes J. 
Fonte, an American political scientist, who says in his essay called “Democracy's Trojan Horse” (Trojský k�� 
demokracie) published in The National Interest, No. 76,  Summer 2004, (page121-122) that NGOs are “…in 
their essence pressure groups elected by nobody which are responsible only to themselves…”, which, in 
addition, “make claim that they speak for the entire human race, similarly as others assumed the right to 
speak for labourers or the people in the past." He further quotes John O´Sullivan (Quadrant, October 2002), 
who explains the difference between the traditional parliamentary democracy and NGO-ism (without using 
this term) by the fact that the former system is based on the “individuals with rights”, whereas the later on 
“rights-bearing groups”.  

In the opposition to the opinions of Václav Klaus, J. Fonte and J. O´Sullivan, who are unanimous in 
considering NGOism a threat to democracy, there is J. Giddens, the right hand of T. Blair, who sees a 
desirable “democratisation of democracy in NGOs.  

In relation to the aforementioned, we have to say that a threat to democracy should be organisations 
which, in fact, substitute individual governmental systems and parliamentary democracies and they as if 
speak for and represent the whole human race.  This, however, does not apply to non-governmental not-for-
profit organisations which individually operate within the given problems or a group of people and which do 
not interfere with national or global political interests. Such not-for-profit organisations are absolutely 
necessary in every culture and, in contrast, they encourage the general public to unity with the given 
problems and try to make the public involved in the common effort in the correction to a specific public issue. 
It includes both humanitarian help in the event of natural disasters or war conflicts, and help to the impaired 
citizens, ill children and also e.g. the effort to put the matters in order and to reach mutual respect and 
abiding by moral values.  

Unfortunately, the introduction of the phenomenon of paradigms is a real ideological problem of the 
post-democratic society, when many not-for-profit organisations generate artificial themes by which they 
interfere even with the state political systems, which particularly occurs in the third-world countries. Not-for-
profit organisations of the NGOism type are in fact parliamentary political groups which literally take 
advantage of weak legislative principles of non-developed states, which leads to destabilisation and 
enforcement of group interests. NGOism does not observe any rules and is a completely separate influential 
part of weak state systems, which is obvious particularly in numerous African states, but also in Afghanistan, 
etc. 
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The problems of NGOs and NGOism is certainly the matter of opinion and knowledge of the given 
environment, where individual types of not-for-profit organisations operate and their individual focus and 
benefit to the given country must really be assessed individually. In no case, should NGOs be refused as a 
whole. Not-for-profit non-governmental organisations perform an irreplaceable activity throughout the world 
and rescue millions of human lives. On the other hand, we should not connive at the phenomenon of 
NGOism and disregard purposely growing political influence of some organisations.     

In my opinion, the biggest danger is the environment, where politically strong NGOs can operate 
without any control and influence social environment for the benefit of a specific influential group. In such 
case, it is not a gratuitous help to people in need, but a simple influencing of the given society in favour of a 
business or a political group which has its intentions in the given country.   

Such type includes e.g. organisations which criticize individual governmental systems and/or 
promote given political or religious dogmas.    

Naturally, it is not possible to control all non-governmental not-for-profit organisations and their real 
intentions worldwide and the discussion about NGOism is, more or less, an academic-philosophical topic 
which describes one of the phenomena of post-democracy. Generally, we may incline to the opinion that no 
NGO may substitute the given political system. This is the role which definitely does not belong to these 
organisations.  

Nonetheless, it is possible to actively approach a higher emphasis on the creation of space for such 
organisations, which really help individual people even in the global measure.   

Within Turkey, it is possible to unambiguously positively assist such welfare not-for-profit 
organisations which strive for mutual communication of young people across individual cultures and 
religions, for the settlement of problems of young delinquents and their involvement in socially valuable life, 
humanitarian organisations or organisations protecting the interests of abused children and women, etc.      

I am personally for the support to NGOs, which will help to wider communication of Turkey with the 
other EU member states, and, understandably, with the Czech Republic. Mutual learning about individual 
cultural traditions and customs can substantially assist in the integration of Turkey in the structures of EU 
and mutual participation in common projects of NGOs may help to mutual approximation of cultures as well 
as business relationships between Turkey and the Czech Republic.   

I do not belong among Eurosceptics and therefore, I think the mutual communicative interconnection 
of individual states with different cultures is the role of NGOs, whose foundation must be not only supported, 
but also initiated at the government level.   

I believe the role of NGOs should not be guarding democracy or substituting any governmental 
system, but real help in mutual communication and seeking solutions to problems which may be resolved by 
active assistance or which may at least mitigate fatal consequences of a causal cause of the problem. 
Further, the role of NGOs should be searching solutions to all-society phenomena which are not satisfactorily 
soluble within the government. This mainly relates to the humanitarian help or the themes of health-impaired 
citizens, etc. Simply said, my opinion is that NGOs should be a kind of an assistant and not a critic who only 
collects votes of the non-satisfied to gain more power for an influential group, which controls the given 
organisation.     

The goal of NGOs should not definitely be the gaining of a political influence but, to the contrary, 
specific help and solution to the given problem or theme.   

Besides, there are millions of people around the world who need our help and criticism of the 
governmental apparatus will certainly be of any help for them. John Fitzgerald Kennedy said in his now 
legendary inaugural speech in Washington, D.C. on 20 January 1961, which has become the most famous 
president´s speech of the politicians of the U.S.A.: “Ask not what your country can do for you; ask what you 
can do for your country.” I personally see, with some modification, the mission of NGOs in this speech, which 
Kennedy himself fulfilled. Lets it not try to change the world, but let´s try to help one another or let´s not wait 
until anybody does anything for us, but let´s try to do something for others.     
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