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KDV İADESİ RİSK ANALİZ SÜRECİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN 

KULLANIMI: TÜRKİYE UYGULAMASI 

 

Ayşegül GÜNGÖR 

Nişantaşı Üniversitesi, aysegul.gungor@nisantasi.edu.tr 

 

ÖZET  

Günümüzde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dış ticaret dengesinde 

sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve ülke ekonomilerinde rekabet avantajı elde edebilmek için 

ihracat hacimlerini artırmaya yönelik dış ticaret politikaları uygulamaktadırlar. İhracat 

işlemlerinden doğan, yüklenilen KDV’nin iadesi ihracatçı işletmelerin teşvik edilmesinde 

önemli bir faktördür. Bu çalışmada, KDV iade süreçlerinin etkin bir denetim mekanizmasıyla 

desteklenmesini amaçlayan KDV iadesi risk analiz sistemi incelenmiştir. Bilişim teknolojileri 

ve risk analiz yöntemlerinin entegre kullanımı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede veri tabanı 

oluşturulması sürecine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede 

önemli roller üstlenen Gelir İdaresi Başkanlığı, bilişim teknolojileri ve otomasyon 

sistemlerinden yararlanmaktadır fakat Türkiye’nin vergisel risk haritasının oluşturulması ve 

kayıt dışı faaliyette bulunma riski taşıyan sektörlerin tespit edilmesinde, bu sistemlerin daha 

efektif kullanılması gerekmektedir. KDV İade raporlarında bulunan mevcut kontrol 

segmentlerine yenilerinin ilave edilmesi ve risk analiz süreçlerinin teknolojik gelişmeler 

paralelinde sürekli geliştirilmesinin vergi denetiminde etkinliği artıracağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Risk Analizi, Vergi Denetiminin Etkinliği, KDV İade 

Sistemi 

 

ABSTRACT 

To achieve sustainable foreign trade of especially developed and developing nations to obtain 

competitive advantage in the economy at anation, export oriented foreign trade policies are 

implemented. VAT incurred due to export is an important factor in e encouraging export 

procedures. In this study, value added tax return risk analysis are examined. The use of 

integranted IT risk analysis systems, will help to provide in dealing with underground 

economy data base. As a result, revenue administration, which holds main rules in fighting 

with underground economy, takes advantage of IT and automation systems, but, it is very 

important to create Turkey’s “tax risk map” and areas which have higher risk of informal 

activities, in the effective use of this system. To include new extras in existing control 

segments that is in VAT return reports will be helpful in dealing with effective tax auditing. 

 

Keywords: Tax Audit, Risk Analysis, Effectiveness of Tax Audit, VAT Refund System. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde bağımsız ülkeler 

arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketlerinin toplamı olan ihracat ve ithalat işlemleri 

teşvik edilmektedir. Dış ticaret işlemleri sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

önemli bir unsurudur. İhracat; 06.06.2006 tarihli 26190 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

ihracat yönetmeliğinde ‘bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına 

uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına ve serbest bölgelere çıkarılmasını ve yahut 

müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder’ şeklinde 

tanımlanmıştır.  Bir malın veya hizmetin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı ve Kambiyo 

Mevzuatı'na göre ihracat bedelinin yurda getirilmesi olan ihracat ülkemiz dış ticaret 

politikalarında önem taşımaktadır. Son dönemde Türkiye’nin büyüme modelinin ihracattan 
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ziyade iç tüketime dayalı olması nedeniyle ihracata dayalı büyüme modelleri daha fazla önem 

arz etmektedir. (Kuzu ve diğ., 2018). 

 

2008-2017 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası ticaret hacmi Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2008-2017 yılları arası ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009 

yılında %72,5 ile maksimum değerine ulaşmıştır. 2009 yılından itibaren azalış gösteren 

karşılama oranı 2016 yılında artarak  %71,8 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında gerçekleşen 

ithalat değerinin diğer yıllarla karşılaştırıldığında en düşük seviyede olduğu görülmektedir. 

 

Tablo-1: Yıllara Göre Dış Ticaret Tablosu 
YILLARA GÖRE DIŞ TİCARET (2008-2017) 

 İhracat (FOB) İthalat (CIF) İhracatın İthalatı Karşılama 

Oranı (%) Yıllar Değer (Milyon 

$) 

Değişim 

(%) 

Değer (Milyon 

$) 

Değişim 

(%) 

2008 132.027 23,1 201.964 18,8 % 65,4 

2009 102.143 -22,6 140.928 -30,2 % 72,5 

2010 113.883 11,5 185.544 31,7 % 61,4 

2011 134.907 18,5 240.842 29,8 % 56,0 

2012 152.462 13 236.545 -1,8 % 64,5 

2013 151.803 -0,4 251.661 6,4 % 60,3 

2014 157.610 3,8 242.177 -3,8 % 65,1 

2015 143.839 -8,7 207.234 -14,4 % 69,4 

2016 142.530 -0,9 198.618 -4,2 % 71,8 

2017 157.006 10,2 233.799 17,7 % 67,2 

Kaynak:Türkiye İstatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr) 

 

İhracat, döviz rezervlerinin artırılması, ekonomik rekabetin sağlanması ve dış ticaret 

dengesinin sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. İhracat hacmini artırmaya yönelik 

çeşitli destek ve teşvikler birçok ülkenin dış ticaret politikasında yer almaktadır. Vergisel 

açıdan bakıldığında, ihracatta KDV istisnası ve ihracat işlemlerinden doğan yüklenilen Katma 

Değer Vergisi’nin iade edilmesi ihracatçı işletmeler açısından teşvik edici bir faktördür. KDV 

iade süreçlerinin otomasyonu denetim yönetiminin etkinliği açısından önem taşımaktadır. 

Zaman ve maliyet unsurlarını dikkate alarak KDV iadesi sürecinin verimliliğini artırmada 

bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. KDV iade taleplerinin daha hızlı ve daha az 

maliyetle gerçekleştirilmesi, bürokratik süreçlerin asgari düzeye indirilmesi ve kolay 

uygulanabilirliği açısından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KDV İadesi Risk Analiz 

Sistemi uygulanmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımı Sahte Fatura veya Muhteviyatı 

İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemeyi ve Kullanmayı etkin ve verimli bir şekilde tespit 

etmeyi de mümkün kılmaktadır. Bu çalışma kapsamında KDV İadesi Risk Analiz Sistemi 

incelenerek vergi denetiminde bilişim teknolojilerinin etkinliği üzerinde durulacaktır. 

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Vergi denetiminin etkinliği ve verimliğinde bilişim teknolojilerinden faydalanılması, bilgi 

işlem sistemlerinin kurulumu ve denetimin kayıt dışılığı önleme işlevine yönelik yapılan 

çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

 

Acar ve Merter (2004), Türkiye’de 1990 sonrası dönemde vergi denetimi ve vergi 

denetiminde etkinlik sorunu üzerine yapmış oldukları çalışmada vergi sisteminin etkin bir 

denetim mekanizmasıyla desteklenmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. Örgütün amaçlarına 

ulaşma derecesi ve başarısı ile ifade edilen etkinlik, vergi denetim örgütü tarafından 

gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde örgütlenmeden vergi mevzuatına, denetim elemanı 

http://www.tuik.gov.tr/
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sayısından sistem otomasyonuna, vergi bilincinden mevzuatta yer alan uzlaşma gibi çeşitli 

kurumlara kadar pek çok faktörün etkisi altındadır. 

 

Rakıcı (2011), Türkiye’de kayıt dışı ekonominin önlenmesinde vergi denetiminin etkinliği 

üzerine yapmış olduğu çalışmada vergi denetimi ile kayıt dışı ekonomi arasında negatif yönlü 

bir ilişki olduğu ve kayıt dışılığın önlenmesinde etkin vergi denetimi üzerinde durulması 

gerektiği sonucuna varmıştır. 

 

Baucus, Hatch ve Grassley (2012), ABD İç Gelirler İdaresi (IRS)’nin 2007 ve 2008 yıllarını 

kapsayan dönemde vergi mükellefleri üzerinde yapmış oldukları çalışmada otomasyona dayalı 

vergi denetimlerinin daha verimli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Otomasyon programlarının 

IRP(information returns processing) kullanımı sonucu elde edilen vergi gelirlerinin 

otomasyon maliyetlerinin çok üzerinde gerçekleştiği araştırmanın diğer bir sonucudur. 

 

Akbey (2014), Türkiye’de vergi denetimi ve gelirleri üzerine yaptığı inceleme kapsamında 

kayıt dışılıkla mücadelede, artan denetimler sonucu kısmi başarı yakalandığı fakat denetim 

elemanı sayısındaki artışın, ekonomik krizlerin ve çıkarılan vergi aflarının da etkisiyle, arzu 

edilen sonuçları ortaya koyamadığı sonucuna ulaşmıştır. 1995-2012 dönemi vergi gelirlerinin 

dağılımında dolaysız vergi payının gerilediği, dolaylı vergi payının ise arttığı tespit edilmiştir. 

Bu durum vergisel denetimlerin vergilemede adalet açısından dönemli bir iyileşme sürecini 

beraberinde getiremediğini göstermektedir. 

 

Beşel ve Çokgezer (2015), Maliye alanında kullanılan e-teknolojilerin etkinliğini incelemiş 

oldukları çalışmada KDV İadesi Risk Analiz Sistemi, Sahte Belge Risk Analiz Programı ve 

Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi analiz edilmiştir. Elektronik sistemlerin hem 

mükelleflerin sorumluluklarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak 

şekilde hem de bakanlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak daha da 

geliştirilmesi gerekliliği sonucuna varmışlardır.  

 

Bakar ve Gerçek (2016), Avusturalya, Birleşik Krallık, Avusturya ve ABD’derisk analiz 

sistemlerinin kullanımı ve bilişim teknolojilerinin vergi denetiminde etkinliği sağlamadaki 

rolü üzerine inceleme yapmışlardır. Vergi denetiminde uyum gösteren mükelleflere kolaylık 

sağlama prensibine dayanan vergi uyum modeli, OECD’nin önerdiği ve Avusturalya’da da 

uygulanan bir modeldir. Amerika’da bilgisayar kullanımına dayalı teknolojik altyapının önce 

olması sebebiyle, kullanımı daha eski olduğu görülen denetimde risk analizi, ülkemizde 2007 

yılında başlayarak Gelir İdare Başkanlığı tarafından uygulanan projelerle sürekli geliştirilerek 

devam etmektedir. Çalışmada incelenen diğer ülkeler ile Türkiye uygulamaları arasında bazı 

eksiklikler tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla büyük mükelleflerle 

işbirlikçi uyum modeli kurulmalı, işletmelerde vergi riski yönetimi teşvik edilerek 

mükelleflere riskli alanlarda kendilerini kontrol etme imkânı tanınmalıdır. 

 

Usta ve Gerekan (2017), İhracattan doğan KDV iade sürecinin başarısını etkileyen faktörlerin 

tespit edilmesi amacıyla Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti gösteren 136 şirket üzerine anket 

uygulamışladır. Anket sonuçlarına göre KDV iade sürecinin başarını etkileyen faktörler; 

“Otomasyon Faktörü”, “Vergi Dairelerinin Etkinliği Faktörü”, “Zaman Faktörü”, 

“Güvenilirlik Faktörü”, “Risk Faktörü”, “Dikkat ve Özen Faktörü” ve “KDV İade Servisi 

Çalışanlarının Yetkinliği Faktörü” olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda ankete 

katılanlar tarafından VEDOP, İnternet Vergi Dairesi ve KDV İadesi Risk Analizi gibi 

otomasyon sistemlerinin KDV iade sürecinin etkinliğine önemli düzeyde katkı sağladığı ifade 

edilmiştir. 
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Gourdon, Monjon ve Poncet (2017), Çin’de KDV iade oranında meydana gelen 

değişikliklerin ihracat performansını etkileme düzeyi üzerine yapmış oldukları çalışmada 

2003-2012 döneminde gerçekleşen ihracat hacmi verileri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 

KDV iadesi oranında %1’lik artışın,  ihracat miktarlarında % 7'lik bir artışa yol açabileceği 

tespit edilmiştir. 

 

3. VERGİ DENETİM SÜREÇLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN 

KULLANIMI 

Bilişim (Informatics), bilginin aktarılması, organize edilmesi, saklanması, tekrar elde 

edilmesi, değerlenmesi ve dağıtımı için gerekli kuram ve yöntemler ve öte yandan da; bilgiyi 

kaynağından alıp kullanıcıya aktaran genel sistem bilimidir. Kısacası, bu bilim ve teknoloji 

dalı bir veri işlem sürecidir (Doğan,1992). Vergi denetimi ise vergilemede sosyal adalet ve 

eşitlik ilkesi altında vergi idaresi ile mükelleflerin mevcut vergisel yapı içerisinde yer alan 

ilke ve standartlara uyum gösterip göstermediklerini saptamaya yönelik olan ve vergi idaresi 

tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tümüdür (Hesap Uzmanları Derneği,2004). Vergi 

denetiminin hukuki ve sosyal amaçlarının yanında kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, 

enflasyonist etkileri ortadan kaldırmak gibi ekonomik amaçları da bulunmaktadır. (Oğuztürk, 

Ünal, 2015) 

 

Vergi denetimlerinin kalite ve verimliliğinde artış sağlamak amacıyla risk analizine dayalı 

sistemlerin oluşturulmasında bilişim teknolojilerinden yaralanılmaktadır. Kayıt dışı 

ekonominin vergisel boyutu için gerekli olan etkin ve verimli denetim sistemlerine olan 

ihtiyaç bilişim teknolojilerine dayalı sistemler ile giderilmektedir. Özellikle kayıt dışı 

ekonomi ile mücadelede veri tabanının oluşturulması süreçlerinde risk analiz sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. Risk analiz sistemleri ile elde edilen istatistiki veriler Kayıt dışı ekonomik 

faaliyette bulunma riski taşıyan sektörlerin tespit edilmesinde ve incelenecek mükelleflerin 

seçiminde aktif olarak kullanılmaktadır. Böylece risk analizine dayalı denetim stratejisi ile 

sınırlı zaman ve kaynakların en etkin şekilde kullanılması sağlanmaktadır. 

 

Türkiye’de bilgisayar destekli sistemlerin kullanımı 1998 yılında VEDOP (Vergi Dairesi 

Otomasyon Projesi) ile başlamıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan KDV İadesi Risk 

Analizi Sistemi (KDVİRA) ise, 2010.Ocak vergilendirme döneminden itibaren 

gerçekleştirilen ve iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine 

ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini zorunlu hale getirmiştir. 

KDVİRA sistemi aracılığıyla İnternet Vergi Dairesinden veri ambarın aktarılan listeler ve 

mükellef bilgileri, veri eşleştirme yöntemi ile risk analizine tabi tutulmaktadır. 

 

2007 yılından 2015 yılına kadar risk analizine dayalı toplam vergi incelemelerinin, vergi 

incelemeleri toplamına olan oranını gösteren Tablo 2’ye göre; risk analizi odaklı denetimler 

yıllar itibariyle artış göstermektedir.2007 yılında risk analizine dayalı vergi incelemelerinin 

oranı binde bir iken 2015 yılında bu oran % 46 olarak gerçekleşmiştir (Bakar ve 

Gerçek,2016). 
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Şekil 1. Türkiye’de Vergi İncelemesinde Risk Analizinin Kullanımının Toplam Vergi 

İncelemesi İçindeki Payı (2007-2015),(2011 yılına ilişkin verilere ulaşılamamıştır.),(Bakar ve 

Gerçek,2016). 

 

4. KDV İADESİ RİSK ANALİZİ SİSTEMİ 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde çok sık kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge düzenlemeyi ve kullanmayı süreklilik haline getirmiş olan vergi kaçırma eğilimde olan 

mükelleflerin tespit edilmesi verginin tahsilatı açısından önem taşımaktadır. Otomasyon 

sistemleri kullanılarak mal ve hizmet alımlarında tedarikçinin de tedarikçisine inilmesi 

suretiyle kontrol işlemlerinin etkinliği sağlanmaktadır.  

Beyan esasına dayalı vergi sistemlerinde vergisel ödevlerini zamanında ve eksiksiz olarak 

yerine getiren mükelleflerin iade taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla 

bilgisayarlı otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan KDV iadesi risk 

analiz sistemi, 60 Seri Nolu KDV Sirkülerinde belirtildiği üzere, 2010/Ocak vergilendirme 

döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-

mahsup taleplerine ilişkin listelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu 

listeler esas alınarak vergi dairelerince önceden otomasyon üzerinden manuel olarak yapılan 

ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, KDV İadesi 

Otomasyon ve Analiz Müdürlüğü tarafından otomatik olarak, iade listelerinin büyüklüğüne 

bakılmaksızın kısa süre içinde tamamlanıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine 

rapor edilmesini kapsamaktadır (Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı, 2016). 

 

Otomasyona dayalı KDV İadesi Risk Analizi Sisteminin kullanımı ile (GİB Faaliyet Raporu, 

2015); 

• İadeyi yapan personelin sorgulamalar için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde 

kullanarak çalışma saatini iadenin denetimine ilişkin süreçlerde kullanmasını sağlamak, 

• Yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını sağlamak, 

• Vergi dairelerinin kırtasiye maliyetlerini azaltmak, 

• İade-mahsup işlemlerine ilişkin süreçlere hız kazandırmak, 

• KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek, 

• Tüm yurt genelinde uygulama birliği sağlamak, 

• İade işlemlerine ait tüm süreçlerin idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesini 

kolaylaştırmak, 

• Sahte Fatura veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemeyi ve Kullanmayı etkin 

ve verimli bir şekilde tespit etmek amaçlanmıştır. 
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KDV iade işlemlerinin bütün aşamalarının idare tarafından takip ve kontrol edilebilmesini 

kolaylaştırmayı amaçlayan aynı zamanda mükelleflerin iade alma süresini kısaltan KDV 

İade sürecinin aşamaları aşağıda özetlenmiştir; 

• İnternet Vergi Dairesinden veri ambarına aktarılan listeler ve mükellef bilgileri, veri 

eşleştirme yöntemi ile risk analizine tabi tutulur. 

• İkinci aşamada KDV iadesi kontrol raporu oluşturulur. İade talebinde bulunan mükellef ve 

alt mükelleflerinden riskli olduğu tespit edilenler, inceleme yapılması için Vergi Denetim 

Kuruluna iletilir. 

• KDV iadesi kontrol raporu oluşturulup, iade işlemini yapacak olan vergi dairesine sistem 

üzerinden iletilir. İade, YMM KDV iadesi Tasdik Raporu ile talep ediliyor ise YMM 

Raporu vergi dairesine ibraz edilmediği sürece oluşturulmuş olan KDV iadesi ilgili vergi 

dairesine iletilmeyecektir. Kontrol raporunun vergi dairesine iletilmesi için YMM KDV 

iadesi Tasdik Raporunun mükellef tarafından daireye ibraz edilmesi gerekmektedir. 

• Tablolarda ve kontrol segmentlerinde eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi halinde 

mükellefin gerekli düzeltmeleri yapabilmesi için pasife çekme dilekçesini internet 

ortamında veya elden vergi dairesine vermesi gerekmektedir. Pasife çekme işlemi sistem 

tarafından toplam 2 defa yapılabilmektedir. Mükellef tarafından gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra yeni KDV iadesi kontrol raporu sistem tarafından otomatik olarak 

oluşturulur. 

 

 
Şekil 2. KDV İadesi İş Akış Diyagramı (Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı, 

2016) 
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KDV iadesi risk analiz sisteminde yer alan genel esaslar kontrol segmentleri ile banka, katılım 

bankası teminat mektuplarının teyit edilmesi, önceki dönemden devreden KDV kontrolü, 

yüklenilen verginin istisna kapsamında gerçekleştirilen işlem tutarının %18’ini aşıp 

aşmadığının kontrolü, alt mükelleflerin fatura beyan tutarlılığı kontrolü, yüklenilen KDV 

listesindeki faturaların tarih kontrolü, alt mükelleflere ait faturalarının belge basım bilgileri 

kontrolü, yüklenilen KDV listeleri mükerrer fatura kontrolü, indirilecek KDV listesi mükerrer 

fatura kontrolü, indirilecek KDV listeleri ile bu döneme ait indirilecek KDV kontrolü, 

yüklenilen KDV listeleri ile beyan edilen yüklenilen KDV kontrolü, yüklenilen KDV listesi 

ile indirilecek KDV listesi karşılaştırması ve iade döneminden sonraki tarihe ait belge 

kontrolü, KDV beyannamesi ile gümrük çıkış beyannamesi tutar kontrolü, fiili ihraç tarihi ile 

KDV iadesi talep edilen dönemin kontrolü, fiili ihraç tarihi ile satış faturası tarihi kontrolü, 

gümrük çıkış beyannamesi kontrolü,  gümrük çıkış beyannamesi ile satış faturalarının içerik 

kontrolü, e- fatura kapsamındaki mükelleflerin fatura bilgileri kontrolü, mükellefin, yeminli 

mali müşavir KDV iadesi tasdik raporu ile iade talep etmesi halinde KDV iadesi tasdik 

sözleşmesi kontrolü yapılmaktadır. Özel kontrol segmentleri kullanılarak ise iade talep eden 

mükellefin, mükellefin ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin sahte belge düzenleme ve 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin kontrolleri yapılmaktadır. 

 

KDVİRA Sistemi ile 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren KDV İadesi Kontrol 

Raporları üretilmeye başlanmış olup, bu raporlara ilişkin olarak 01/01/2017-31/12/2017 

tarihleri arası elde edilen istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo-2: KDV İadesi Risk Analiz Sistemi İle Yapılan 2017 Mali Yılı Performans Verileri 

Tablosu 
Risk Analizi Yapılan İade Talep Sayısı (Adet) 555.964 

Toplam Üretilen Rapor Sayısı (Adet) 1.040.738 

İade Talep Eden Mükellef Sayısı (Adet) 83.057 

Risk Analizi sonrası mükelleflerin genel esaslara tabi olmak üzere düzeltme KDV 

beyannamesi ile tenzil ettikleri iade talebi tutarı (TL) 

1.567.890.551 

İade talep eden mükellefin alt mükellefleri arasında bulunan ve yüksek SMİYB düzenleme 

riski dolayısıyla incelemeye sevk edilmiş olan mükellef sayısı 

6.271 

İade talep eden mükellefin alt mükellefleri 

hakkında KDV beyanı açısından tespit 

edilen olumsuzluklar (Adet) 

Mal/Hizmet sattığı halde KDV 

beyannamesi vermeyen alt 

mükellef sayısı (Adet) 

48.834  

Terk etmiş olduğu halde 

mal/hizmet sattığı bildirilen alt 

mükellef sayısı (Adet) 

20.888 

Verdiği KDV beyannamesi 

düzenlemiş olduğu faturaları 

kapsamayan alt mükellef 

sayısı (Adet) 

135.917 

Sorunlu alt mükelleflerin risk analizi 

sonrası KDV matrah artışı tutarı 

1.Alt mükelleflerin matrah 

artışları (TL) 

6.578.053.060 13.687.070.021 

2.Alt mükelleflerin matrah 

artışları (TL) 

7.971.961.852 

Kaynak: GİB Faaliyet Raporu, 2017. 

 

KDV İade Risk Analizi Sistemi’nin etkin ve verimli çalışması, eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla KDV İade Raporlarında bulunan mevcut kontrol segmentleri geliştirilmekte ve yeni 

kontrol segmentlerinin ilave edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Gelir İdaresi 

Başkanlığı 2017 faaliyet raporuna göre;  iadeye esas teşkil eden çok sayıda liste elektronik 

ortama taşınmış olup, Hızlı Kargo Taşımacılığından doğan KDV iadelerinin KDV iade risk 
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analizi sistemine uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ve bu iade türüne 

yönelik kontroller yapılmaya başlanmıştır (GİB Faaliyet Raporu, 2017). 

 

KDV İadesi Risk Analizi Sistemi ile birlikte Temmuz/2011 döneminden itibaren KDV İade 

Raporlarına eklenmiş olan Makro Analiz Raporları idare tarafından gerçekleştirilen risk 

temelli denetimin bir diğer parçasını oluşturmaktadır. Makro analiz raporları ile mükelleflerin 

belirli dönemler itibari ile yapmış oldukları faaliyetler diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

temin edilen bilgiler çerçevesinde analiz edilmektedir. Veri ambarında bulunan bilgiler 

kullanılarak istatistiksel yöntemler ve algoritmalar aracılığıyla mükelleflerin genel profili 

belirlenmektedir. 

 

KDV İadesi Risk Analizi Sistemi ile iade talep eden mükelleflerin alt mükellefleri ile entegre 

şekilde denetleniyor olması vergi denetiminde etkinliği artırmaktadır. 2010-2017 yılları 

arasında gerçekleşen sorunlu alt mükelleflerin risk analizi sonrası KDV matrah artış tutarları 

Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablo 3’e göre 2010 yılında toplam 545.516.695 TL olan matrah 

artırımı, 2017 yılında 24,09 kat artış ile 13.687.070.021 TL olarak gerçekleşmiştir. KDV 

matrah tutarlarında yıllar itibariyle meydana gelen artış, bilişim teknolojilerinden 

faydalanılarak gerçekleştirilen vergi denetim sistemlerinin denetim performansına olumlu 

etkisini göstermektedir.  

 

Tablo-3: 2010-2017 Yılları Arası Sorunlu Alt Mükelleflerin Risk Analizi Sonrası KDV 

Matrah Artış Tutarları 

 
Kaynak: GİB Faaliyet Raporu, 2014, 2015, 2016, 2017.( http://www.gib.gov.tr) 

 

5. SONUÇ 

KDV iadelerinde etkinliğin artırılması ve haksız iadenin engellenmesi temel amacı 

doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bilişim teknolojilerinden 

faydalanılmaktadır. KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi, Riskli İade Takip ve Analiz 

Programı (RİTAP) ve KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR) bu sistemlerin başında 

gelmektedir. 

Bilişim teknolojileri ve risk analiz yöntemlerinin entegre kullanımı, kayıt dışı ekonomi ile 

mücadelede veri tabanı oluşturulması sürecine katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, kayıt dışı 
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ekonomi ile mücadelede önemli roller üstlenen Gelir İdaresi Başkanlığı, bilişim teknolojileri 

ve otomasyon sistemlerinden yararlanmaktadır fakat Türkiye’nin vergisel risk haritasının 

oluşturulması ve kayıt dışı faaliyette bulunma riski taşıyan sektörlerin tespit edilmesinde, bu 

sistemlerin daha efektif kullanılması gerekmektedir. KDV İade raporlarında bulunan mevcut 

kontrol segmentlerine yenilerinin ilave edilmesi ve risk analiz süreçlerinin teknolojik 

gelişmeler paralelinde sürekli geliştirilmesinin vergi denetiminde etkinliği artıracağı 

düşünülmektedir. Vergi iadesi sistemlerinde denetim etkinliğinin sektörel bazda incelenmesi 

başka bir çalışma konusu olarak incelenebilir. 

 

KAYNAKÇA  

Acar, İ.A., Merter, M.E. (2004). Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi 

Denetiminde Etkinlik Sorunu, Maliye Dergisi,147, s5-27. 

Akbey, F. (2014). Türkiye’de Vergi Denetimi ve Gelirleri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:1, s63-103. 

Bakar, F., Gerçek, A. (2016).  Vergi Denetiminde Risk Analizinin Yeri: Bazı Ülke 

Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, International Journal of Public Finance, 

Cilt:1, Sayı:2, s168-193. 

Baucus,Hatch ve Grassley (2012).Tax Gap ,IRS Could Significantly Increase Revenues by 

Better Targeting Enforcement Resources. Report to Congressional Requesters, United States 

Government Accountability Office,  

Beşel, F.,Çokgezer, C. (2015). Maliye Alanında e-Teknolojiler ve Etkinliği, Uluslararası 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s13-23. 

Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (2016). KDV İadesi Otomasyon Ve Analiz 

Müdürlüğü’nün KDVira-KDV Takip Seminer Notları, 2016, s3.   

Doğan, E.A. (1992).Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş, Doruk Yayıncılık, 1992. 

Hesap Uzmanları Derneği, 2004. Denetim İlke ve Esasları 1.Cilt, İstanbul 2004, s.131. 

JulienGourdon, StéphanieMonjon, SandraPoncet .Incomplete VAT Rebates To Exporters : 

How Do They Affect China’s Export Performance? . https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01496998, erişim tarihi 01.11.2018 

Kuzu, S.,Beroğlu, H., Arslan, H., Kayhan, T., Eren, S.A. (2018). İhracatın Finansmanında 

Şer’i Kurallara Uygun Alternatif Yaklaşım; Türkiye Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(2), s82-99. 

Oğuztürk, B.S.,Ünay, E.K. (2015). Türkiye’de Vergi Denetiminde Yeni Dönem, Akademik 

Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, s207-237. 

Rakıcı, C. (2011). Vergi Denetiminin Yeni Yapısı ve Denetimin Kayıtdışılığı Önleme 

Fonksiyonu, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), s345-362. 

Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr, erişim tarihi 01.10.2018 

Usta, M.,Gerekan, B. (2017). İhracattan Doğan KDV İade Sürecinin Başarısını Etkileyen 

Faktörler: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Dergisi, 10(2), s235-260. 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496998
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496998
http://www.tuik.gov.tr/


EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

www.euroasiajournal.com Volume (6), Year (2019)  Page 10 

YAVAŞ ŞEHİR HAREKETİNİN YEREL KALKINMA AÇISINDAN ELE ALINMASI 

THE SLOW CITY MOVEMENT IN TERMS OF LOCAL DEVELOPMENT 

                                                         

Dilek ÖZKAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, dilek_ozkn@hotmail.com 

 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada hayatın temposunda her şeyi tamamlamaya, her şeye yetebilmeye 

çabalarken önce temel ihtiyacımız olan beslenmede başlayan hızlı hareket etme zamanla 

yerini Slow Food hareketine bırakmıştır. Bu anlamda hayatın hızla ilerleyen akışında Slow 

Food hareketi öncülüğünde başlayan Slow City ya da CittaSlow olarak adlandırılan harekete 

dönüşmeye başlamıştır.  

 

Çalışma içerisinde yavaş şehir hareketinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgilere değinildikten 

sonra yerel bir kalkınma için nasıl etki / etkiler meydana getirebileceğine yer verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Yerel Kalkınma, Kalkınma. 

 

ABSTRACT 

In the world of globalization, while trying to complete everything in the tempo of life, firstly, 

the rapid movement that started in the basic nutrition we needed left its place to the Slow 

Food movement. 

 

In this sense, it started to transform into a movement called Slow City or CittaSlow, which 

began in the fast-moving flow of life under the leadership of the Slow Food movement.  

After the information about how the slow city movement emerged in the study, the effects / 

effects of local development will be discussed. 

 

Key Words: Slow City, Local Development, Development. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzün hareketli yaşamının getirileri arasında beslenmeden sosyal yaşama kadar pek çok 

şeyde anın tadını çıkaramadığımızdan yakınılır. Yaşamsal faaliyetlerimizin devamlılığı için 

önemli olanlar arasında yer alan beslenme de günün temposu karşısında en kısa sürede gıda 

tüketimi gerçekleştirmenin yolunu arama ile sonuçlanmıştır. Hızlı yemek yeme, atıştırma 

anlayışına dayanan Fastfood’a karşı yavaşlığı öne çıkaran Slow-Food hareketi İtalya’da 

başlamıştır. Burada amaçlanan yemek yemenin hızlı, aperatif atıştırmalıklarla olamayacağı ve 

hatta böyle anlayışa sahip kentte yer alan mağaza ve dükkanların estetik açısından hoş 

olmadığından hareketle yeme hareketinin yavaşlatılması olmuştur. Bu hareket gün geçtikçe 

gıda sektörünün ötesinde bir harekete dönüşerek kent merkezlerinde sakin yaşam alanlarının 

oluşturulması, söz konusu şehrin geçmişte kalmış, unutulmaya yüz tutmuş olan gelenek 

göreneklerinin, iş alanlarının yeniden canlandırılması haline dönüşmüştür. Bir anlamda 

globalleşmenin meydana getirmiş olduğu olumsuz etkilerin azaltılması için ortaya atılan bir 

direnç olarak görebilmek de mümkün olmaktadır. 

 

Peki yerel düzeyde şehrin hareketlerinin yavaşlaması ekonominin adımlarını hızlandırabilecek 

midir sorusuna aranan yanıt bu çalışmanın çerçevesini oluşturacaktır. Öncelikle yavaş şehir 

hareketinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgilere yer verilecek; sonrasında yerel bir kalkınma 

için nasıl etki / etkiler meydana getirebileceğine yer değinilecektir.   

mailto:dilek_ozkn@hotmail.com
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2. NEDİR CITTA SLOW (YAVAŞ ŞEHİR)? 

Yavaş (Slow) hareketi dünyada öncelikle yemek sektöründe ortaya çıkmış olan bir kavramdır. 

Küreselleşme ile birlikte ivme kazanan yaşamlarımızın daha anlamlı kılınabilir hale 

getirilebilmesini hedefleyen bir harekettir. Öncelikle Slow-Food anlayışıyla yaşamlarımıza 

girmiş olan bu hareket zamanla insanların yaşam temposunun giderek – teknolojik 

gelişmelerin de bir sonucu olarak – ivme kazanması yavaş yemek hareketinin şehir yaşamında 

bu hareketin uyarlanabilmesi için “neden olmasın?” sorusunun akıllara gelmesine vesile 

olmuştur.  

 

Bu noktada kısaca Slow-Food hareketinden öncelikle bahsetmenin, bu hareketin özünde tam 

olarak ifade ettiğinden bahsedilmesinin doğru olacağı kanısındayım. 

 

Slow Food hareketi, 1980’lerin sonunda İtalya’da ve McDonald’s ve diğer hızlı ve ucuz 

yenilebilecek gıdaların tedarikini yapanlar için kasıtlı olarak seçilmiş bir isimdir. Carlo Petrini 

öncülüğünde bir grup, yemek yemenin Fast Food atıştırmakla doyulamayacağı ve kent 

meydanının estetik anlayıştan uzaklaşacağı düşüncesi ile meydanda makarna fırlatarak 

Amerikan tarzı beslenme, Fast Food zincirine tepki hareketinde bulunmuştur. Bu eylemin 

akabindeki süreçte 1989 Aralık’ında Slow Food (Yavaş Yemek) birliği, dünyanın eşsiz 

tatlarını, yerel yemekleri, yemek ve şaraplarının kalitelerini korumaya adanmış uluslararası 

bir organizasyon olarak resmi bir biçimde doğmuştur (Pietrykowski,2007:310; Ünal ve 

Zavalsız, 2016: 895). Slow Food ya da yavaş yemek; yavaş hareketinin resmi olarak en 

önemli ve büyük kurumudur. Bu kurum, uluslararası fastfood endüstrisinin İtalya’da yer 

aldığı dönemlerde toplum kökenli restoranların geleneksel yerel yiyecekleri sunmasına bağlı 

olarak küçük olanın savunusunu yine burada, İtalya’da harekete geçirmiştir. Yavaş yemek 

yiyeceklerimizin metalaşmasına karşı olarak ekolojik ve aynı zamanda hümanist seçenekleri 

teşvik edici bir süreç içerisinde yer almaktadır(Deviren ve Yıldız, 2015:354).      

Bir şehrin yavaş olması neyi ifade etmektedir? 

 

Slow Food felsefesi, yenilen yemeklerden haz alınmasını sağlayacak bir şekilde tüketilmesini 

ve dolayısıyla hızlı tüketime karşı olmayı temel almaktadır. Her ne kadar bu akımı takip eden 

ilk adımların haz merkezli olduğu görülse de söz konusu felsefenin temelinde yer alan 

mantığın hızlanan hayatlarımızın bir parça yavaşlatılabilmesi, sakin kılınabilmesi olduğunun 

farkına varıldığında tüm bu yavaşlığı sağlayabilmek adına modern ama tekdüzeleşmiş, 

kalıplaşmış hareketlerin değiştirilmesi gerektiğini baz alan akımlara dönüşmeye başlamıştır. 

Bu akımlar hayatımızın pek çok noktasında yer alabilecek kadar geniş bir yelpazede 

bulunmaktadır (Yavaş turizm, yavaş işletmecilik, yavaş para, yavaş seyahat vb.). 

 

Günümüzde modern yaşamın göstergesi konumunda olan kentlerin durumuna bir göz 

atıldığında karşımıza çıkan tablo hızlı, her şeye yetişmeye çabalayan bireylerin bir arada 

bulunduğu alanlar olduğunu göstermektedir. Ancak yavaşlılık, sakinlik felsefesini 

benimsemiş olanlar için ise kendilerine ait bir yaşam alanlarının varlığına ihtiyaç hasıl 

olmuştur. Dolayısıyla yavaşlık akımının kendi felsefesinin sürdürülebilirliği adına kendi 

kentsel sistemini oluşturması gereği neticesinde CittaSlow hareketi ortaya çıkmıştır. 

 

İtalyanca şehir anlamına gelen Citta ile İngilizce yavaş anlamına gelen City kelimelerinin 

birleşiminden oluşan ve “yavaş şehir” olarak tanımlanan CittaSlow hareketi, küreselleşmenin 

şehirlerin yapılarında meydana getirdiği standartlaşmayı ve yerel niteliklerinin zamanla 

ortadan kaldırmasına engel olmak amacıyla SlowFood felsefesinden hareketle ortaya çıkmış 

bir harekettir (Ünal ve Zavalsız, 2016:895). 
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1999 yılında Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnini önderliğinde üç belediye 

başkanı tarafından yavaş felsefesine ve kendilerine has niteliklerine sahip çıkan kentlerin bir 

araya geldikleri bir Sakin Şehir Birliği kurulmuştur. Sakin şehir yönetimi kurulan birliğin, 

yavaş kimliğinin bozulmaması adına birliğe katılacak yeni üyelerin uymalarını zorunlu 

tuttukları yetmiş adet kriter belirlemiştir. Birlik’in temel amacı, kentlerin kendi yerel 

yemeklerine, esnafına, gelenek ve göreneklerine ve tarihine sahip çıkarak kendi şehirlerini 

diğer milyonlarca şehirden farklı kılacak özelliklerini koruyarak unutulmamasını, gün yüzüne 

çıkarılmasını hedeflemektedir(Gündoğan, 2014:74-80). 

 

3. YAVAŞ ŞEHİR OLMANIN KRİTERLERİ VE ADAYLIK SÜRECİ 

Sakin şehir olabilmenin ya da bir başka ifade ile sakin şehir birliğine üye olabilmek birtakım 

şartlara bağlı kılınmıştır. Öncelikle birliğe katılmak isteyen kentlerin nüfusunun 50.000’nin 

altında olması ve kent yönetiminin Cittaslow felsefesine uyumlu olması gerekmektedir. 

Ayrıca sakin şehir olma isteminde bulunan kentlerin üyelik statüsünü kazanabilmeleri için 

birliğin belirlemiş olduğu yedi ayrı konu başlığından oluşan yetmiş adet kritere göre 

değerlendirilerek en az elli puanı alabilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu yedi başlık şu 

şekilde sıralanmıştır (http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/): 

 

a) Çevre Politikaları; 

Aday olan kentin hava ve su temizliğinin yasayla belirlenen limitlere uygun olduğunun 

belgelenmesi gerektiğini öngörmektedir. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma 

tesislerinin oluşturulmasını; binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufunun 

sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin elde edilmesini 

öngörmektedir. 

 

b) Altyapı Politikaları; 

Kentte bulunan mevcut bisiklet yollarının araç yollarının sahip olduğu kilometreler 

kıyaslanmalı, durak gibi aktarma merkezlerinde bisikletler için park yeri uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasını öngörmektedir. 

 

c) Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları; 

Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezi ve kamu binlarının değerlerinin arttırılmasını 

hedefleyen programların geliştirilmesini; kirleticilerin takip edilmesini ve azaltılmasını, 

kişisel ve kamusal sürdürülebilir bir kentsel planlamanın teşvik edilmesini öngörmektedir. 

Ayrıca yerel ürünlerin ticarileşmesini sağlayacak alanların oluşturulmasını, atölyeler 

kurularak değerlerinin arttırılmasını, kent merkezinde mevcut olan geleneksel işletmelerin( 

kasap, bakkal, fırın gibi) desteklenmesini öngörmektedir. 

 

d) Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkârlara Dair Politikalar; 

Tarımda ekolojik ilkelerin uygulanmasını ve geliştirilmesini, el yapımı ve etiketli ya da 

markalı esnaf veya sanatkarların ürünlerinin korunmasını ve zanaatkarların değerlerinin 

arttırılmasını öngörmektedir. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması konusu da ayrıca öne 

çıkan hedefler arasında yer almaktadır. Tarım, ticaret ve turizm açısından yerel ve geleneksel 

kültürel etkinliklerin korunması, kentte bulunan otel sayısının ve kapasitesinin arttırılması, 

daha önceleri tarım alanı olarak kullanılan alanlara ilişkin imar planlarının tekrar gözden 

geçirilmesini öngörmektedir. 

 

 

 

 

http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/
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e) Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim İçin Planlar; 

Kenti ziyarete gelenlere tanıtım konusunda yardımcı olabilecek tanıtım görevlisinin 

belirlenmesini vurgulamaktadır. Ayrıca yöre halkının Cittaslow hakkında sistematik ve kalıcı 

bir şekilde eğitilmesini, bilgilendirilmesini öngörmektedir. 

 

f) Sosyal Uyum; 

Farklı kültürden insanların topluma entegrasyonunu hedef almakta olup; azınlıklara yönelik 

ayrımcılığa karşı çalışmalar gerçekleştirmek, engelli bireylerin topluma entegre edilmesini 

sağlamak gibi hedefleri içermektedir. 

   

g) Ortaklıklar; 

Cittaslow ve Slow Food hareketlerinin yayılmasını sağlayacak işbirliklerinin yapılmasını 

hedeflemektedir. 

 

Yavaş şehirlerin sahip olması gereken kriterler için özetle şunları ifade edebiliriz: Öncelikle 

yavaş şehir dediğimizde teknolojiyi tamamen reddetmediğimiz ancak geleneksel değerlere de 

sahip çıkarak koruduğumuz bir süreci baz almaktadır. Diğer bir ifade ile geri kazanım ve geri 

dönüşüme önem vererek şehrin kendine özgü dokularının korunarak geliştirilmesini 

sağlayacak çevre politikalarını ve aynı zamanda kent dokusunun kalitesinin arttırılmasını 

sağlamaya yardımcı olacak teknolojinin etkili ve verimli kullanılmasını, genetiği değiştirilmiş 

gıdaları kullanmak yerine doğal tekniklerle üretimi gerçekleştirilmiş gıdaların kullanılması 

hedeflenmektedir (Coşar, 2014:229). Kriterler arasında ilk sırayı çevre politikalarına ilişkin 

maddelerin yer alıyor olmasının yavaş şehir felsefesi için çevreyle ilgili gelişmelerin önemli 

olduğuna bir işaret olarak düşünebiliriz. Kaldı ki bu durum diğer bir ifade ile çevreye verilen 

önem, çevrenin temel alınması sürdürülebilirlik kavramını da işaret etmektedir (Keskin, 2012: 

94).  

 

4.  YAVAŞ ŞEHİR FELSEFESİNİN YEREL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yavaş şehir hareketinin yerel ekonomi veya yerel kalkınma açısından nasıl bir tablo ortaya 

koyduğunu görebilmek için öncelikle bu hareketin yerel düzeydeki sosyal ve ekonomik 

yankılarına bakılması gerekmektedir. Bir kentte başlayan bir ekonomik hareketliliğin zamanla 

bölgesel düzeye sirayet etmesi ve bunun akabinde de tüm ulusu etkileyebilmesi söz konusu 

olmaktadır. Öyle ki başlayan yavaş şehir akımın bu unvanı almaya hak kazanmış şehirleri 

turizm ve buna bağlı olarak da diğer ekonomik sektörler açısından önemli sonuçlar meydana 

getirebilmesi söz konusu olabilmektedir. 

 

4.1. Yavaş Şehir Felsefesinin Yerel Düzeye Sağladığı Katkıları 

Yavaş şehir unvanını alan bir şehir öncelikle yöre halkı üzerinde sosyal bir etkinin yanı sıra 

yörenin ekonomisi üzerinde de birtakım etkiler meydana getirebilmektedir. Örneğin, söz 

konusu şehrin tanıtımının iyi bir şekilde yapılması ki yavaş şehir olabilmenin de kriterleri 

arasında yer alıyor olması olumlu dönüşlerin gerçekleşebilmesi adına önem arz etmektedir. 

İyi bir tanıtım, şehrin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlayabileceği gibi marka şehir/ 

marka kent haline gelmesine de vesile olabilecek bir etkendir aynı zamanda(Coşar, 2014: 

232). 

 

Sakin şehir ağına katılan yerel birimler şehrin asli kimliğini yansıtan dokusunu ortaya çıkaran 

faaliyetleri diğer bir ifade ilen faaliyetlerin esas karakteristiğini sahip olunan yöresel mutfak, 

yerel müzik, folklor vb.  unsurlardan oluşan faaliyetleri desteklemeyi öngörmektedir. Buna 

bağlı olarak Sakin Şehir Hareketinin mekanı sosyal olarak yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir 
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hareket olduğunu ifade etmek kaçınılmazdır. Ayrıca, karakteristik özelliklerinin dışında içinde 

bulunulan çevrenin korunması ve zenginleştirilmesi de önemli kriterler arasındadır. 

 

Yavaş şehir; tabiri caizse nostaljik bir özentilik anlamında algılanmaması gerekmektedir. 

Örneğin belediye hizmetlerinde “güneş enerjili sokak aydınlatmasına”, “elektrikli araçlardan 

ileri teknolojili arıtma tesislerine” ve “yaygın elektronik iletişim ağına” kadar modernliğin 

bireylerin yaşam kalitesini artıran imkânlarından yararlanma teşvik edilebilmektedir. Bu 

anlamda bakıldığında sakin şehir, tembel, uyuyan, bıkmış insanların yaşadığı bir şehir 

anlamına gelmemekle birlikte amaçlara ulaşabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına 

daha fazla enerji harcanması anlamına gelmektedir. Bir başka ifade ile insanların saate bağlı 

kalarak her şeyi hızla yapmaya yönelik baskıya direnç gösterecekleri bir şehri inşa etmeyi 

amaçlamaktadır. Hatta bunu destekleyen ise sakin ve yavaş kavramlarının Latince karşılıkları 

olup, bu kavramlar Latincede “yavaşça acele etmek” anlamına gelmektedir. 

 

Sürdürülebilir bir tüketim öngörüsüyle, özellikle yerel ürünlerin tercih edilmesi, yerel 

üreticileri harekete geçirmekte, teşvik edilen organik üretimle bu ürünlerin değer kazanması 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla yerel ekonomide bir canlanma, istihdam ve refah artışı meydana 

getirmektedir. Yerel ve organik ürün ve üretim yöntemlerinin uygulanması ise ekonomik 

sonuçlarıyla birlikte çevreyle de uyumlu bir durum sergilemiş olmaktadır. Örneğin ilk sakin 

şehirlerden olan İtalya’nın Bra şehri, yetkililerinin desteğiyle pek çok yerde açılan yerel 

peynir imalathaneleri hayvancılığın gelişmesine büyük olanak sağlamıştı. Tüketicilere taze ve 

güvenilir ürünler sunmakla birlikte, süt ürünlerine yapılan yatırımlar sayesinde çok sayıda 

Bra’lıya iş alanı oluşturulması sağlanmıştır(Hekimci, 2015:77-112; Sırım, 2012:124). 

 

Bir başka örnek ise Almanya’dan… Almanya Waldkirch’te eski bir kent meydanında yer 

alan, evsizlerin barındığı pejmürde ve etrafı araç çöplüğüne dönüşmüş olan ev belediye 

tarafından 900.000 Euro harcanarak restore edildikten sonra bulunduğu mahallenin sosyal 

merkezi ve aş evi konumuna dönüştürülmüştür. Cephesinin kırmızı renkle boyalı olması 

nedeniyle Red House (Kırmızı Ev) olarak bilinen bu ev açıldıktan sonra mahalledeki suç ve 

Vandalizm azaldı, her yaş ve etnik gruptan mahalle sakinleri arasında sosyal iletişim ağı da 

güçlenmeye başlamıştır. Bu evin önünde haftada iki kez geleneksel üretici pazarı kurulması 

da sosyal alanda toplum bireyleri arasında bir birleştirici olmasının yanı sıra ekonomik 

anlamda da etkinin olduğuna işaret etmektedir (Mayer ve Knox, 2016:330). 

 

Ülkemizde de sakin şehir belgesini almış pek çok şehrimiz bulunmaktadır. Bunların ilki olma 

özelliğine sahip olan Seferihisar’dır. Seferihisar Belediyesi Ulamış ve Doğanbey 

mahallelerinde faaliyete geçirdiği “Kadın Emeği Evleri” bulunmaktadır. “Kadın Emeği 

Evleri”, kadınlarımızın kamusal alanda daha fazla faaliyetle yer alması, diğer bir ifade ile 

ekonomik hayatta daha fazla yer alması düşüncesiyle yola çıkmıştır (Donat ve Yavuzçehre, 

2016:122). 

 

4.2. Yavaş Şehir Felsefesinin Sürdürülebilir Bir Yerel Kalkınma İlişkisi 

Çevresel ve ekonomik boyutları olan bir kavram olarak sürdürülebilir kalkınma; ilk olarak 

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun gerçekleştirdiği toplantının 

sonucunda ortaya konulan raporda yer almış bir kavramdır. Bruntland raporunda 

sürdürülebilir kalkınma kavramı, bugünün ihtiyaçları karşılanırken gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarını karşılama konusunda herhangi bir problem yaşamalarını önlemek olarak ifade 

edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma kavramının geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü 

kurulmasını ve dünya mirasının gelecek nesillere mümkün olduğunca en iyi şekilde aktarımını 
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hedefleyen bir kavram olduğunu ifade edebiliriz. Kavramın ortaya çıkmasını sağlayan üç 

unsurun varlığından söz edebiliriz. Bunlar: 

- Günümüz büyüme anlayışının devamlılığının neredeyse olanaksız hale gelmesi, 

- Bugünün toplumlarının ihtiyaçlarının karşılanması, dünya üzerinde sosyal refahın 

sağlanması ve yoksulluğun önlenmesi, 

- Gelecek nesillerin hayat şartlarını olumsuz etkileyecek girişimlerin önlenerek, mevcut 

üretim anlayışının çevrede meydana getirdiği tahribatın gelecek nesiller üzerinde olumsuz 

etki meydana getirmesini önlemektir (Şahin ve Kutlu, 2014:56). 

Küreselleşen dünyamızda koşulların değişmesi ve bunlara uyum sağlama, bunlarla rekabet 

edebilirlik, küresel piyasaların aktif olarak takip edilebilmesi ve maliyet kontrolü gibi 

birtakım unsurlar geleneksel anlamdaki bölge ve yerel anlayışını değiştirerek yeni bir bölge, 

yerel yaklaşımı meydana getirmiştir. Bu anlamda yerel kalkınma kavramı son dönemlerde 

sıkça kullandığımız kavramlar arasında yer almakla birlikte ulusal kalkınmanın alt basamağını 

bölgesel kalkınma oluşturuyorken; bölgesel kalkınmanın da alt basamağını yerel kalkınma 

kavramı oluşturmaktadır. Yerel kalkınma, yereldeki dinamiklerin harekete geçirilerek yerel 

toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine 

uygun bir şekilde gelişmesini sağlamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla yerel birimler arasında 

yerel kalkınma odaklı bir rekabet artışı bu durumun bir sonucu olmaktadır. Durum böyle iken 

yerel yönetimlerin bu konudaki katkısı açısından nasıl bir seyir izlediği sorusu akıllara 

düşmektedir. 

 

Yerel yönetimler öncelikle yerelde ekonomik bir kalkınmayı gerçekleştirebileceği adımları 

atmayı planlamaktadır. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan rekabet anlayışının yerelde de 

etkilerini görmezden gelmek mümkün olmamakla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefine 

uygun da hareket edilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle yerel 

ekonomik kalkınma denildiğinde yerel yönetimlerin ya da toplumsal grupların kendi 

aralarında ya da özel sektör kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak düzenlemeler 

doğrultusunda mevcut kaynaklarını yönetebileceği ve dolayısıyla yeni iş imkanlarının su 

yüzüne çıkmasını sağlayarak ekonomik faaliyetleri canlandıran bir süreç anlaşılmaktadır. 

Yerel ekonomik kalkınma aslında özünde yerel alanda ekonomik değişime sebep olan yerel 

faaliyetleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir (Zengin,Başkurt ve Es, 2014:105-110; Bilgin, 

2002: 315). Tanımında yer alan bu hedefin aynı zamanda farklı dönemlerde ortaya çıkmış 

olsalar da yavaş şehir felsefesine kısmi olarak benzediğini ifade edebiliriz. Yavaş şehir 

felsefesinin temelinde de yer alan ve öne çıkan ilkelerinden biri olan ilgili şehrin unutulmaya 

yüz tutmuş sektörlerinin, gelenek göreneklerinin canlandırılmasıdır. Dolayısıyla unutulan, 

artık faaliyette olmayan sektörlerin yeniden canlandırılarak başta ekonomik olmak üzere 

sosyal ve kültürel hareketliliği sağlamaktır. 

 

Belediyeler kamu yönetiminin önemli unsurlarından birisidir. Kentsel altyapı, çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, kültür-sanat, turizm ve tanıtım, sosyal hizmetler 

ve yardıma ilişkin faaliyetler belediyelerin görev tanımları arasında yer almaktadır. 

Dolayısıyla belediyelerin üretim ve tüketime yönelik önem arz eden görevleri söz konusu 

olmaktadır. Diğer bir ifade ile yavaş şehir hareketinin hem belediyecilik hizmetleri açısından 

yerel hizmetlerde sürdürülebilir bir üretim, hem de hizmet sunulan kent halkının yerel, çevreci 

ve etik talebini yanıtlaması bakımından sürdürülebilir bir tüketimi barındırdığı da ifade 

edilebilinir. Bu yönleriyle Yavaş Şehir hareketini benimsemiş olan şehirler, sürdürülebilir 

tüketim ve üretimi öngören çağdaş, insancıl, etik, çevre dostu, “Sürdürülebilir Kentsel 

Yaşam” modeli olarak bir başka ifade ile hem kentsel sosyal bir hareket hem de bir yerel 

yönetişim modeli olarak görülebildiğini söyleyebiliriz. 
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Belediye hizmetlerinin tüketicisi olan ve farkındalığı artan halk yaşadığı kentin sürdürülebilir 

yaşam alanı olması talebinde bulunarak belediye yönetiminin yavaş şehir kriterleri 

doğrultusunda sürdürdüğü projelerle yönetişim ilkeleri doğrultusunda kenti sürdürülebilir 

kalkınma sonucuna ulaşmasını sağlayabilir (Hekimci, 2015:77-112).  

 

Ayrıca yerel ürünlerin tercih edilmeye başlanması aynı zamanda üretimin desteklenmesi 

sonucunu meydana getirerek yerel üreticileri harekete geçirerek söz konusu ürünlerin giderek 

değer kazanmasını sağlamış olacaktır. Dolayısıyla yerel ekonomide bir canlılık oluşarak 

gerçekleşecek olan ekonomik büyüme sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre ve kalkınma 

dengeleri ile bağdaşan bir seyir izleyebilecektir (Keskin, 2012:96). 

 

5. SONUÇ 

Globalleşen dünyamızda tüm bireyler rekabet etme, hızlı bir kentleşme gibi zamanın ötesinde 

akan bir hızla yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktan dolayı kimi zaman ya da son dönemlerde 

çokça yorgun, bitkin, kendilerini kötü hissetmektedirler. Bu sebeplerle hep bir arayış; 

dinlenebilecekleri, doğal beslenmelerini sağlayacak ürünleri bulabilme arayışları ve belki de 

en önemlisi huzurlu, sakin ortam arayışına geçmişlerdir. Günümüzün hızlı temposunda 

yemekteki fastfood tarzı beslenmeye karşıt olarak başlayan slowfood hareketi, sakin şehir 

hareketini de etkilemiştir. 

 

 Sakin şehir anlayışına sahip olan kentlerde altyapıdan çevreye, sosyal uyumdan kentteki 

yaşam kalitesine kadar yaşama dair pek çok unsurun iyileştirilerek şehre olan farkındalığı 

arttırma hedeflenmektedir. Yavaş şehir ya da sakin şehir unvanına hak kazanmış olan şehirler 

geçmişten günümüze taşınması gereken birçok geleneği canlandırmayı sağlamaya 

çalışmaktadır. Diğer bir ifade ile kentin öne çıkarılması gereken önemli unsur ya da unsurları 

her ne ise onları canlı tutmaya çalışmaktadır.  

 

Küreselleşme ile değişim gösteren yerel değerler yeniden kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Bunlar gerçekleştirilirken de günün getirdiği yeni gelişmeler tamamen göz ardı edilmeden 

kentte yaşayan bireylerin ve ilgili kente dışarıdan gelen ziyaretçilerin beklentileri 

karşılanmaya çalışılmaktadır.  

 

Sakin şehir ve sürdürülebilir kalkınma birlikte ele alındığı takdirde her iki kavramın da 

özünde sahip oldukları hedeflerin aynı doğrultuda yer aldığını ifade edebiliriz. Bu anlamda 

sakin şehir kriterlerini yerine getirerek bu unvanı hak etmeye çabalamak diğer taraftan 

kalkınmanın sürdürülebilir kılmayı da sağlamış olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek pratikte 

bakıldığında sakin şehir olma kriterleri arasında yer alan yerel üreticilerin ve yerel ürünlerin 

desteklenmesi kriterini hayata geçirmek ile olacağından yerelde geleneksel yöntemlerle 

üretim faaliyetlerini sürdüremeyen üreticilerin desteklenmesi kalkınmanın sağlanmasında öne 

çıkan unsurlar da olmaktadır.  
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ÖZET 

Halkın karar alma sürecine ilk katılımları yerel seçimlerle olur. Yerel seçimler sonucu 

belediye başkanları ve muhtarlar seçilir. Köy muhtarları köylerde devletin temsilcisi iken 

mahalle muhtarları da belediyelerin önemli unsurlarındandır. Muhtarlar, yerel yönetim 

hizmetlerinin aksatılmadan en iyi şekilde yürütülmesini sağlarlar. Muhtar adayları seçmenlere 

farklı yollarla ulaşabilirler. Bunlardan biri de kendi tanıtımlarının yapıldığı, reklam amaçlı 

hazırlanan seçim afişleridir. Bu afişler; muhtar adaylarını duyurmak ve tanıtmak amacıyla, 

herkesin görebileceği yere asılmış şekilde resimli hazırlanmış duvar ilanlarıdır. Seçim 

afişlerinde resimlerin yanı sıra adayların vaatleri ve sloganları da yer alır. Bu afişler kararsız 

kalan seçmenler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Araştırma kapsamında basit tesadüfî 

örnekleme yöntemiyle seçilen mahalle muhtar adayına ait seçim afişi göstergebilimsel 

yöntemle çözümlenerek, anlam katmanları incelenmiştir. Siyasal reklam amaçlı hazırlanan 

afişte yer alan unsurların seçmenleri etkileyecek şekilde tasarlandığı görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Seçimler, İletişim, Siyasal Reklam, Afiş, Göstergebilim 

Çözümlemesi. 

 

ABSTRACT 

The first time people participate in the decision-making process is by local elections. As a 

result of local elections, mayors and village headmen are elected. While the village headmen 

are the representatives of the state in the villages, the muhtar of the neighborhood is an 

important element of the municipalities. Mukhtars provide the best possible management of 

local government services. Mukhtar candidates can reach voters in different ways. One of 

these is the selection of posters prepared for advertising. These posters; In order to publicize 

and promote the mukhtar candidates, they are adverts prepared by the public. The election 

posters include pictures as well as the promises and slogans of the candidates. These posters 

have a positive effect on the unstable voters. In the scope of the study, the selection posters of 

the neighborhood headman elected by simple random sampling method were analyzed by 

semiotic method and meaning layers were examined. It is seen that the elements in the poster 

prepared for political advertisement are designed to affect voters.  

 

KeyWords: Local Elections, Communication, Political Advertising, Poster, Semiotics 

Analysis. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de genel ve yerel seçimler olmak üzere iki tür seçim vardır. Genel seçimler 4 yılda 

bir, yerel seçimler ise 5 yılda bir yapılmaktadır. Vatandaşlar, genel seçimlerde 

milletvekillerini, yerel seçimlerde ise belediye başkanlarını ve de muhtarlarını seçmektedirler. 

“Yerel seçimler, halkın karar alma sürecine katılımının ilk aşamasıdır. Bu bakımdan siyasal 

sistemden de kaynaklı olarak, yerel katılım yolları arasında en çok tercih edilen yöntem yerel 

seçimlerdir” (Yaman ve Küçükşen, 2018:251).  
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Köy Hizmetleri ve İl Özel İdareleri gibi birimlerin kapatılması ve köylerin belediyelere bağlı 

mahalleler haline getirilmesi muhtarların işlevlerini artırmıştır. Bu düzenlemelerden sonra 

belediye yetkilileri muhtarlarla daha çok toplantılar yapmaya başlamışlardır. Muhtarlar kırsal 

kesimlerde yaşayan halk ile belediye arasında iletişim köprüsüdür. Köylere her türlü hizmetin 

getirilmesini sağlar. Son yıllarda ülkemizde, Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla toplantılar 

düzenlemesi, kırsal kesimin sorunlarının devletin en üst makamındaki kişisine iletilebildiği 

inancını oluşturmakta, muhtarlık itibarını da günden güne artırmaktadır (Kocaoğlu ve Fural, 

2018:157-158). Köy muhtarları köylerde devletin temsilcisi olduğu gibi, mahalle muhtarları 

da bulundukları konum itibarıyla belediyelerin önemli birer unsurlarıdır. Muhtarlar, köy ve 

mahallelerde yerel yönetim hizmetlerinin kusursuzca işlemesini sağlarlar.  

 

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanunda, yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı hükme bağlanmıştır. İlgili kanunun 8. 

maddesinin birinci fıkrasında; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim 

döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının 

son Pazar günü oy verme günüdür” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye istinaden, mahalli 

idareler seçimleri de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır. Vatandaşlar, belediye 

başkanlarını ve de muhtarlarını seçmek üzere sandık başına gideceklerdir.  

 

Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 26 adet mahalle vardır (URL-1). Dolayısıyla yerel seçimlerde 26 

mahalle muhtar adayı da seçilmek adına tanıtımını yapmak durumundadır. Seçmenler, muhtar 

adaylarını genellikle reklamlar ve de afişler aracılığıyla öğrenmektedirler. Reklam; hatırlatma, 

ikna etme, bilgi verme gibi temel iletişim fonksiyonlarına sahiptir (Çetin ve Mutlu, 2010:241). 

Muhtar adayları da seçmenlere ulaşabilmek adına reklamlarını en etkin şekilde yapmak 

durumundadırlar. Reklam amaçlı hazırlanan seçim afişlerinde, muhtar adaylarının resimleri, 

sloganları, vaatleri yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda kararsız kalan seçmenlerin 

reklamlardan etkilendikleri bilinmektedir. Bu bağlamda; iyi tasarlanmış afişlerin seçmenlerde 

olumlu etkiler bırakacağı düşünülerek, araştırma kapsamında seçilen mahalle muhtarı seçim 

afişinin anlam katmanları göstergebilimsel çözümleme ile analiz edilmiştir.    

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taramalarında yerel seçimler konusunda birçok çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan bir çalışmada; araştırmanın yapıldığı dönemde, Samsun ili kent 

merkezinde muhtarlık görevinde bulunan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olmuş 

olan kadınların siyasal hayata katılım nedenleri incelenmiştir. Kadınların siyasi katılımlarını 

artırmak için muhtarlığın bir yol olup olmadığını anlamak için; kadınların neden muhtarlığı 

seçtikleri, siyasette yer alma nedenleri, neler yapmak istedikleri ve bu süreçte karşılaştıkları 

güçlükler ile kadın olmaktan kaynaklanan avantajlar, 15 kadınla derinlemesine görüşme 

yapılarak araştırılmıştır (Yüce Tar, 2016: 1175).  

Başka bir çalışmada ise; mahalle yönetimleriyle ilgili olarak yeni bir yasal düzenlemenin 

gerekli olup olmadığı, Isparta il merkezinde bulunan 40 adet mahalle muhtarıyla yüz yüze 

görüşme yapılarak incelenmiştir. Araştırma neticesinde yeni bir yasal düzenleme yapılmasına 

hem ihtiyaç hem de zorunluluk olduğu kanısına varılmıştır (Akman, 2018: 516-520).  

 

Yapılan çalışmaların; yerel seçimler sonucu belediye başkanı ya da muhtar olanların 

tutumlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Yerel seçimlerin öncesinde belediye başkanlarının 

ya da muhtarların seçim afişleri ya da reklamlarının gösterge bilimsel yöntemle 

çözümlemesine ilişkin çok az çalışma olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalardan birinde, 

2019 yılındaki yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmediklerine bakılmaksızın, Tekirdağ 

ili sınırları içerisinde yer alan Çorlu ve Malkara Belediyesi Başkanlarının herkese açık olan 
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Facebook hesapları üzerindeki kapak resimleri incelenmiştir. Siyasal reklam içeriğinde 

bulunan anlamlar gösterge bilimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir (Bak, 2018: 1161). 

Araştırmamız bu çalışmadan esinlenerek yapılmıştır. Araştırma kapsamında yerel seçimler 

öncesi muhtar adaylarının hazırlamış olduğu seçim afişlerinden biri seçilerek, anlam 

katmanları gösterge bilimsel çözümlemeyle analiz edilmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma gösterge bilimsel yöntem ile yapılmıştır. Göstergelerin ne olduğunu, ne anlama 

geldiğini ve de hangi yasalara bağlandığını öğreten bilim dalıdır (Saussure, 2001:46). 

Gösterge; “kendisi dışında bir nesne ya da olgu gösteren nesne ya da olgudur” (Huber, 

2008:46). Bir tablodaki figür, bir edebiyat yazısındaki kahraman, bir dergide kıyafet birer 

göstergedir (Rifat, 2009:12). Toplum içerisinde bulunan gösterge dizgelerini gösteren ve de 

inceleyerek anlamlandıran göstergebilimdir (Vardar vd., 2007:106).  

 

“Göstergebilim, insanların, kendilerini ilgilendiren her konuya, göstergeler aracılığıyla 

yaklaştığını varsayar ve bu olguyu inceler” (Erkman Akerson, 2016:18). Göstergeler evrenini 

oluşturan göstergebilim, araştırmacının aklına gelen her şeyi söylemesine engel olur ve medya 

metinlerinin daha detaylı incelenmesini sağlar (Rifat, 2011:20-22). 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yerel seçimler sonucu seçilen muhtarlar yerel yönetim hizmetlerinin kusursuz işlemesini 

sağlarlar. Her 5 yılda bir yapılan seçimlerle muhtarlar seçilmekte ve görevlerini 

yapmaktadırlar. Seçmenler; muhtarlar hakkında seçim kampanyaları, reklamlar, afişler 

aracılığıyla bilgi sahibi olmaktadırlar. Mahalle muhtarlarının adaylıklarını gösteren seçim 

afişleri de birer tanıtım amaçlı siyasal reklamlardır. Seçim afişlerinde, hedef kitle olan 

seçmenlere mesajlar iletilmektedir. Bu mesajların neler olduğu gösterge bilimsel çözümleme 

ile incelenmiştir.  

 

3.2. Araştırmanın Evren, Örneklem ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Tekirdağ ili Çorlu ilçesi mahalle muhtar adaylarının seçim afişleri, 

örneklemini ise basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen Muhittin Mahallesi muhtar adayı 

Zührecan GÖZAYDIN’ın seçim afişi oluşturmaktadır. Araştırma siyasal reklam içerikli olan 

bu afişin gösterge bilimsel analiziyle sınırlıdır.  

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Reklamların çözümlenmesinde, reklam içerisinde hedef kitleye ulaştırılmak istenen anlama 

ulaşmak ve anlamı okumak gerekir. Anlama ulaşmak için Ferdinand de Saussure’ün gösterge; 

gösteren/gösterilen ayrımı, anlamı okumak içinse düzanlam ve yananlam ayrımının yapıldığı 

Roland Barthes’ın anlamlandırma düzlemi kullanılmaktadır (Parsa ve Parsa, 2012:150). 

 

Barthes, anlamlandırmanın; düzanlam ve yananlam katmanlarından oluştuğunu, ilk düzeyinin 

göstergenin gösterdiği düzanlam, ikinci düzeyinin ise göstergenin kullanıcılarının kültürel 

değerleriyle etkileşim halinde olan yananlam katamanı olduğunu belirtmiştir (Sığırcı, 

2016:126). Göstergenin gücü yananlam katmanındadır. Metafor (eğretileme) ve metonimi 

(düzdeğişmece) ile yananlamın gücü artırılır (Parsa ve Parsa, 2012:59-76).  

 

Roland Barthes’a göre reklamların iletileri üç düzlemde oluşur. Dilsel/sözel ileti, 

şifrelenmemiş görsel/görüntüsel ileti (gerçeğe benzerlik) ve şifrelenmiş görsel/görüntüsel ileti 

(simgesel) olarak reklamlara anlamlar yüklenmektedir. Şifrelenmemiş ileti bölümü reklamda 

herkesin tanıdığı düzanlam kısmıdır. Şifrelenmiş ileti bölümü de ideolojik ve kültürel 
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şifrelerin olduğu reklamı reklam yapan yananlam katmanıdır. Birbirleriyle etkileşim 

içerisinde bulunan bu üç düzlem sayesinde reklamlara anlamlar yüklenmektedir (Erkman 

Akerson, 2016:173-177).  

 

Araştırma kapsamında seçilen seçim afişi, siyasal reklam içeriğine sahip olduğu için siyasal 

reklam çözümlemesi yapılmıştır. Araştırmamızda gösterge; gösteren/gösterilen ayrımı ile 

düzanlam ve yananlam ayrımının yapıldığı anlamlandırma düzlemi kullanılmıştır. Seçim afişi; 

dilsel/sözel ileti, şifrelenmiş görsel/görüntüsel ileti (simgesel) ve şifrelenmemiş 

görsel/görüntüsel ileti (gerçeğe benzerlik) olarak üç düzlemde analiz edilmiştir.  

 

4.1. Genel Betimleme 

Araştırma kapsamında seçilen Muhittin Mahallesi Muhtar Adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın 

seçim afişi Resim 1’de görülmektedir. Siyasal reklam içeriğine sahip olan afişte, görsel ve 

dilsel iletiler bulunmaktadır. İki slogan kullanılmıştır. Birinci sloganda; “Doğru Sözüme 

Gülen Yüzüme İnanın Herşey Çok Güzel Olacak”, ikinci sloganda; “Güzel mahallemin güzel 

insanları, Desteğinizi bekliyorum…” kullanılmıştır. Seçim afişinin en üst kısmında; kırmızı 

fonun üzerine beyaz fonlarla yazılmış “MUHİTTİN MAHALLESİ MUHTAR ADAYI” 

ibaresi ile, afişin sol alt kısmında mavi çizgilerle hazırlanmış daire içerisinde kırmızı fonlarla 

yazılmış “EVET” ibaresi bulunmaktadır. Afişin sağ alt kısmına ise muhtar adayının resmi 

yerleştirilmiştir. Muhtar adayının resimdeki kıyafeti afişin genel yapısına uygun renkle 

oluşturularak, halk üzerinde olumlu bir imaj yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca resimdeki 

gülümsemesi de samimiyetin işareti olarak algılanmaktadır.  

 

Resim 1: Muhittin Mahallesi Muhtar Adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın Seçim Afişi 

 

4.2. Kullanılan Göstergeler 

Ferdinand de Saussure’ün gösterge; gösteren/gösterilen ayrımına göre, Tablo 1’de Muhittin 

Mahallesi Muhtar adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın seçim afişinin gösterge çözümlemesi 

gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Muhittin Mahallesi Muhtar Adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın Seçim Afişinin 

Gösterge Çözümleme Tablosu 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

Şık Elbiseli Kadın Sağlıklı, bakımlı, şık, genç, 

güler yüzlü bir kadın profili.  

Kültürlü, başarılı, mutlu, çağdaş, 

çevresiyle barışık, güler yüzlü, samimi 

biri. 

Birinci Yazılı Slogan Doğru Sözüme Gülen 

Yüzüme İnanın Herşey Çok 

Güzel Olacak 

Doğru sözlü, güler yüzlü, samimi biri 

olduğu. 

İkinci Yazılı Slogan Güzel mahallemin güzel 

insanları, Desteğinizi 

bekliyorum… 

Mahalle gibi mahalle sakinlerinin de 

güzel olduğu, desteklerle mahallenin 

daha da güzel olacağı.  

Evet Yazısı Mavi çizgilerle hazırlanmış 

daire içerisinde kırmızı 

fonlarla yazılmış “EVET” 

ibaresi 

Yerel seçimlerde beni gördüğünüz 

yere bu şekilde evet ibaresini ekleyin 

mesajı.  

 

4.3. Anlamlandırma 

Mahalle muhtar adaylarının seçim afişlerinden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 

Muhittin Mahallesi Muhtar adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın seçim afişi, dilsel/sözel ileti, 

şifrelenmiş görsel/görüntüsel ileti (simgesel) ve şifrelenmemiş görsel/görüntüsel ileti (gerçeğe 

benzerlik) olarak üç düzlemde analiz edilmiştir.  

 

Dilsel/sözel ileti olarak; afiş içerisinde iki slogan kullanılmıştır. Birinci sloganda; “Doğru 

Sözüme Gülen Yüzüme İnanın Herşey Çok Güzel Olacak”, ikinci sloganda ise “Güzel 

mahallemin güzel insanları, Desteğinizi bekliyorum…” cümleleri kullanılmıştır. Tablo 2’de 

afişte yer alan sloganların düzanlam ve yananlamları gösterilmiştir. Sloganlarda verilmek 

istenen mesajın yananlamlarda yattığı görülmektedir. Yapılacak seçimlerde doğru adayın 

seçilmemesi durumunda, mahalledeki güzel işlerin devam etmeyeceği, yapılmak istenen 

olumlu işlere engel olunacağı, samimiyetsiz bir ortamda mahallenin eski güzelliğini 

yitireceği, menfaat ortamının oluşacağı yananlamları verilmiştir.  

 

Tablo 2: Kullanılan Dilsel/Sözel İletinin Düzanlam ve Yananlamları 
SLOGAN DÜZANLAM YANANLAM 

Doğru Sözüme 

Gülen Yüzüme 

İnanın Herşey Çok 

Güzel Olacak 

Doğru sözlü, güler 

yüzlü, samimi biri 

olduğu. 

-Diğer adayların doğru sözlü, güler yüzlü, samimi 

olmadığı. 

-Hatta seçilmek adına yalan söyledikleri, 

samimiyetten yoksun asık suratlı adaylar oldukları. 

- Benim seçilmemle her şey güzel olacakken, onların 

seçilmesi her şeyi daha da kötüye götürecek, daha 

kötü bir mahallede yaşamak istemiyorsanız bu hatayı 

yapmayın. 

Güzel mahallemin 

güzel insanları, 

Desteğinizi 

bekliyorum… 

Mahalle gibi mahalle 

sakinlerinin de güzel 

olduğu, desteklerle 

mahallenin daha da 

güzel olacağı. 

- Diğer adaylar, güzel huylu, erdemli olmadıkları için 

mahalle de aynı şekilde güzelliğini kaybedecek. 

- Bana verdiğiniz destek sayesinde siz de bu 

destekten en güzel şekilde yararlanacaksınız. Diğer 

adaylar destek olamadıkları gibi yapacağınız işlere 

engel olacaktır. Güzel şeylerin olması için güzel 

insanları destekleyin. Ben sizin için varım onlar 

sadece kendi menfaatlerini düşünür, ben güzelliklerin 

artması için çalışacağım. 
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Şifrelenmemiş görsel/görüntüsel ileti afişte görülüp de hemen tanınan, düzanlam katıdır. Bu 

afiş içerisinde şifrelenmemiş görsel ileti olarak; Mahalle Muhtar adayının resmi, ismi, mavi 

çizgilerle hazırlanmış daire içerisinde kırmızı fonlarla yazılmış “EVET” ile kırmızı fon 

üzerine beyaz fonlarla yazılı “MUHİTTİN MAHALLESİ MUHTAR ADAYI” ibaresi 

bulunmaktadır. 

 

Şifrelenmiş görsel/görüntüsel ileti afişteki yananlam katmanıdır. Şifrelenmiş görsel ileti 

olarak renkler kullanılmıştır. Eski dönemlerden beri insanlar üzerinde duygusal, sosyolojik ve 

ruhsal yönden etki yapan renkler, simgesel iletişim aracıdır. Aynı zamanda kültürden kültüre 

değişiklik gösterir ve insan ilişkilerinde farklı anlamlar yüklerler (Sığırcı, 2014:178). Kırmızı 

renk, tahrik etme, uyarma ve hareketlendirme özelliğine sahiptir. Mavi renk, umudun ve 

sonsuzluğun simgesi olmasının yanı sıra mutluluk, huzur ve barış duygularını verir. Beyaz 

renk ise; saflığın, masumiyetin ve temizliğin ifadesidir (Parsa ve Parsa, 2012:48-49). Seçim 

afişi içerisinde; “MUHİTTİN MAHALLESİ MUHTAR ADAYI” yazısı kırmızı zemin 

üzerine beyaz renkle, muhtar adayının ismi olan “ZÜHRECAN GÖZAYDIN” yazısı beyaz 

zemin üzerine kırmızı renkle, seçimde oyun kendisine verilmesini belli etmesi bakımından 

“EVET” yazısı ise mavi çizgilerle yazılmış daire içerisinde beyaz fon üzerine kırmızı renkle 

yazılarak tasarlanmıştır. Afişte kullanılan renkler tesadüfen yerleştirilmemiştir. Kullanılan 

renkler, afişe anlamlar yüklemektedir. Kırmızı renk kullanılan yazılarla, seçmenlerin 

dikkatleri üzerlerine çekilmek istenmiştir. Uyarı niteliğinde; seçim esnasında verilen oy 

pusulasına, Muhittin Mahallesi Muhtar Adaylığında, Zührecan GÖZAYDIN’a,  “Evet” yazılı 

mührü muhakkak verin anlamı verilmiştir. Kırmızı renkle yazılarak uyarılırken, beyaz renk 

kullanılarak, bu yapılan seçimin saf, samimi, masumane bir seçim olacağı mesajı eklenmiştir. 

Özellikle “Evet” yazısının etrafında mavi çizgilerle oluşturulmuş daire olması da, yapılacak 

seçime dikkat edilmesi sonucunda, mutluluk, barış ve huzur geleceği vurgulanmıştır. Renkler, 

afişte hedef kitle olan seçmenleri etkileyecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

“Göstergebilim, her bir anlatıda, anlam üretim sürecinin, anlatı içerisinde oluşturulan zıtlıklar 

üzerinden kurulduğunu kabul eder” (Doğan ve Göker, 2013:98). Siyasal reklam niteliğinde 

olan afişlerde ikili karşıtlıklar vardır. Bu karşıtlıklar da hedef kitleye verilmek istenen iletinin 

öğelerini ortaya çıkarırlar (Sığırcı, 2016:174). Tablo 3’deki temel karşıtlıklara bakıldığında, 

seçim afişiyle; muhtar adayı olarak ilgili kişi seçildiğinde, hedef kitlenin doğru tercih yapmış 

olacağı, yüzlerinin güleceği, güzel günler görecekleri, her konuda desteklenecekleri, 

umutlarının giderek artacağı mesajları verilmiştir. Seçim; yanlış kişi üzerinde yapıldığında 

ise, güzel günlerin geride kalacağı, hiçbir konuda desteklenmedikleri gibi güzel işlerde 

engellenecekleri, umutlarının da söneceği yananlamları seçmenlere aktarılmaya çalışılmıştır.  

 

Tablo 3: Muhittin Mahallesi Muhtar Adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın Seçim Afişindeki 

Temel Karşıtlıklar 

Doğru Yanlış 

Gülmek Ağlamak 

Güzel Çirkin 

Desteklemek Kösteklemek/Engellemek 

Beklemek Ummamak 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Belediye başkanlarının ve muhtarların seçiminin yapıldığı yerel seçimler sayesinde halk, karar 

alma sürecine ilk katılımlarını yapmış olurlar. Belediyelerin ve de köylerin önemli 

unsurlarından olan muhtarlar, yerel yönetim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için 

görev yaparlar. Muhtarların; mahalle ve köylerdeki sıkıntıların çözüm noktasında ilk kademe 
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başvuru noktası olması, muhtarların seçiminin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, son yıllarda Cumhurbaşkanımız tarafından muhtarlarla toplantılar yapılması da 

muhtarların öneminin giderek arttığını, yapılacak seçimlerde muhtarlığı en iyi şekilde temsil 

edecek kişilerin seçilmesi gerektiğini seçmenlere vurgulamaktadır. Muhtar adayları 

seçmenlere değişik yollarla ulaşmaktadırlar. Bu yollardan biri de siyasal reklam amaçlı seçim 

afişleridir. Bu afişler, muhtar adaylarının tanıtımını yapmak, duyurmak amacıyla herkesin 

görebileceği yerlere asılmış, resimli hazırlanmış duvar ilanlarıdır. Bu afişler içerisinde muhtar 

adaylarının resmi, ismi, muhtarlık bilgileri, vaatleri ve de sloganları bulunur. Seçmenler 

üzerinde olumlu etkiler bırakarak, seçim zamanında oyların çoğunu gösterilen adaya 

verilmesini amaçlayan bu afişler; özellikle kararsız kalan seçmenlerin kararlarında olumlu 

etkiler bıraktığı yapılan araştırmalarla da desteklenmiştir.  

 

Yapılan literatür taramasında muhtarların seçim afişlerinin göstergebilimsel çözümlemesi 

üzerine bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak 

amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Tekirdağ ili Çorlu ilçesi mahalle 

muhtar adaylarının seçim afişleri, örneklemini ise basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 

Muhittin Mahallesi muhtar adayı Zührecan GÖZAYDIN’ın seçim afişi oluşturmaktadır. 

Araştırma siyasal reklam içerikli olan bu afişin göstergebilimsel analiziyle sınırlıdır.  

Göstergebilim, görünenin arkasında gizli olan anlamı ve bunun nasıl oluştuğunu ortaya 

çıkarır. Siyasal reklam amaçlı hazırlanan seçim afişinde, hedef kitle olan seçmenlere iletilmek 

istenen anlam katmanları incelenmiştir. İletişim sürecinin çözümlenmesi olarak da görülen 

siyasal reklam amaçlı hazırlanan seçim afişinde yer alan iletilerin çözümlenmesi bir anlam 

aktarmayı amaçlar. İleti oluşturulurken, görsel ve dilsel öğeler birbirini tamamlamaktadır.  

Araştırmada gösterge; gösteren/gösterilen ayrımı ile düzanlam ve yananlam ayrımının 

yapıldığı anlamlandırma düzlemi kullanılmıştır. Seçim afişi; dilsel/sözel ileti, şifrelenmiş 

görsel/görüntüsel ileti (simgesel) ve şifrelenmemiş görsel/görüntüsel ileti (gerçeğe benzerlik) 

olarak üç düzlemde analiz edilmiştir. 

 

Dilsel/sözel ileti olarak; afiş içerisinde iki slogan kullanılmıştır. Birinci sloganda; “Doğru 

Sözüme Gülen Yüzüme İnanın Herşey Çok Güzel Olacak”, ikinci sloganda ise “Güzel 

mahallemin güzel insanları, Desteğinizi bekliyorum…” cümleleri kullanılmıştır. Yapılacak 

seçimlerde doğru adayın seçilmemesi durumunda, mahalledeki güzel işlerin devam 

etmeyeceği, yapılmak istenen olumlu işlere engel olunacağı, samimiyetsiz bir ortamda 

mahallenin eski güzelliğini yitireceği, menfaat ortamının oluşacağı yananlamları verilmiştir. 

Sloganlarda verilmek istenen mesajın yananlamlarda yattığı görülmektedir. 

 

Şifrelenmemiş görsel/görüntüsel ileti, afişte görülüp de hemen tanınan, düzanlam katıdır. Bu 

afiş içerisinde şifrelenmemiş görsel ileti olarak; Mahalle Muhtar adayının resmi, ismi, mavi 

çizgilerle hazırlanmış daire içerisinde kırmızı fonlarla yazılmış “EVET” ile kırmızı fon 

üzerine beyaz fonlarla yazılı “MUHİTTİN MAHALLESİ MUHTAR ADAYI” ibaresi 

bulunmaktadır. Afişi gören seçmenler, bu şifrelenmemiş iletilerle, afişin, seçim afişi olduğunu 

anlamaktadır. Bu da herkesin anlayabileceği düzanlam katı olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Şifrelenmiş görsel/görüntüsel ileti afişteki yananlam katmanıdır. Şifrelenmiş görsel ileti 

olarak renkler kullanılmıştır. Seçim afişi içerisinde; “MUHİTTİN MAHALLESİ MUHTAR 

ADAYI” yazısı kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, muhtar adayının ismi olan “ZÜHRECAN 

GÖZAYDIN” yazısı beyaz zemin üzerine kırmızı renkle, seçimde oyun kendisine verilmesini 

belli etmesi bakımından “EVET” yazısı ise mavi çizgilerle yazılmış daire içerisinde beyaz fon 

üzerine kırmızı renkle yazılarak tasarlanmıştır. Afişte kullanılan renkler tesadüfen 

yerleştirilmemiştir. Kullanılan renkler, afişe anlamlar yüklemektedir. Kırmızı renk kullanılan 
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yazılarla seçmenlerin dikkati üzerlerine çekilmiştir. Uyarı niteliğinde; seçim esnasında verilen 

oy pusulasına, Muhittin Mahallesi Muhtar Adaylığında, Zührecan GÖZAYDIN’a,  “Evet” 

yazılı mührü muhakkak verin anlamı verilmiştir. Kırmızı renkle yazılarak uyarılırken, beyaz 

renk kullanılarak, bu yapılan seçimin saf, samimi, masum bir seçim olacağı mesajı 

eklenmiştir. Özellikle “Evet” yazısının etrafında mavi çizgilerle oluşturulmuş daire olması da, 

yapılacak seçime dikkat edilmesi sonucunda, mutluluk, barış ve huzur geleceği 

vurgulanmıştır. Renkler, afişte hedef kitle olan seçmenleri etkileyecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Siyasal reklam niteliğinde olan afişlerde; hedef kitleye verilmek istenen iletinin öğelerini 

ortaya çıkaran ikili karşıtlıklar vardır. Afişte yer alan temel karşıtlıklara bakıldığında, seçim 

afişiyle; muhtar adayı olarak ilgili kişi seçildiğinde, hedef kitlenin doğru tercih yapmış 

olacağı, yüzlerinin güleceği, güzel günler görecekleri, her konuda desteklenecekleri, 

umutlarının giderek artacağı mesajları verilmiştir. Seçim, yanlış kişi üzerinde yapıldığında ise, 

güzel günlerin geride kalacağı, hiçbir konuda desteklenmedikleri gibi güzel işlerde 

engellenecekleri, umutlarının da söneceği yananlamları seçmenlere aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

Araştırma kapsamında incelenen afişte, dilsel ve görsel iletiler kullanılmıştır. Dilsel ileti 

olarak kullanılan iki sloganda yer alan; adayın resminin, yananlam katmanlarını oluşturan 

renklerin, seçmenleri etkileyecek şekilde tasarlandığı bariz ortadadır. Ayrıca bazı kelimelerin 

baş harflerinin dikkatleri seçmenlerin üzerine çekmek amacıyla özellikle büyük harfle 

başlatıldığı da görülmüştür. Sloganlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlardan biri de kelime 

yanlışlıklarının yapılmamasıdır. Afiş içerisindeki sloganların birinde yer alan; “Herşey” 

kelimesi bitişik yazılarak yanlış kullanılmıştır. Bunun dışında yazım yanlışlığı 

bulunmamaktadır. Afiş özenle oluşturulmuştur. 

 

Daha kapsamlı çalışmalar yapılarak, daha fazla sayıda seçim afişinin anlam katmanları 

incelenmeli ve literatüre daha özgün çalışmalar kazandırılmalıdır. 
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MEKANSAL ALGI KAVRAMI VE İÇ MEKAN TASARIMI İLİŞKİSİ 

PERCEPTION OF SPACE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE INTERIOR DESIGN 

 

Neşe Başak YURTTAŞ 

MSGSÜ Sanatta Yeterlilik İç Mimar, nbyurttas@gmail.com 

 

ÖZET  

Algı, çevresel bilginin duyular aracılığı ve zihinsel bir süreçle okunması şeklinde tanımlanır. 

Algılama sürecinde duyusal veriler zihnimizde örgütlenerek yorumlanır; çevremizdeki 

görüntü ve olaylara anlam yüklenir. İnsan temel beş duyu organı sayesinde çevresini ve 

mekanları algılayabilmektedir. Bu duyular görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunma 

duyularıdır. Bu duyularımız sayesinde oluşan algılama insan ile yaşadığı çevre arasında bağ 

kurmakta önemli bir etkendir. Çalışma kapsamında, algı ve mekan algısı kavramları 

irdelenecek, mekansal algılamayı sağlayan fiziksel ve psikolojik faktörler, iç mekan tasarımı 

görselleri üzerinden açıklanarak örneklendirilecektir. Ayrıca bu çalışma kapsamında, ‘Algı’ 

kavramının mekanın kullanıcısı üzerindeki etkisine değinilecek ve mekansal algılamayı 

sağlayan faktörler tek tek ele alınacaktır. Renk, doku, biçim, ölçü-oran, ısı, ışık, koku, ses gibi 

fiziksel faktörlerin mekanın kullanıcıları üzerindeki etkileri ve tasarımcıların farklı bakış 

açılarından bahsedilecektir. Fiziksel algı faktörlerinin yanı sıra, kullanıcının mekanı 

duyumsaması ve hafızasına alması sonrasında, mekanın üzerinde bıraktığı etki yönünden 

değerlendirilmesi ise, psikolojik algısal faktörler yönünden ele alınacaktır. Mekan ve insan 

sürekli etkileşim halindedir. Kullanıcıların içinde bulundukları mekanda daha mutlu olmaları 

ve mekandan üst seviyede olumlu etkiler alabilmeleri için, mekan insan ilişkisinin doğru 

kurulmasının gerekliliğine değinilecek, bu noktada tasarımcıya düşen görevler tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Algı, Mekansal Algı, Renk, Doku, Biçim, Işık, Isı, Ses 

 

ABSTRACT  

Perception is defined as the reading of environmental information through the senses and a 

mental process. Through perception process, sensory data are organized and interpreted; 

images and events around us become meaningful in our minds. Human beings are able to 

perceive their surroundings and places through five sensory organs. These senses are the 

senses of sight, hearing, smell, taste, and touch. Thanks to these senses, perception is an 

important factor in establishing a connection between human and environment. Within the 

scope of the study, the concepts of perception and space perception will be examined, 

physical and psychological factors that effect spatial perception will be discussed by 

explaining the interior design examples. In this study, the effect of the concept of perception 

on the user of the space will be mentioned and the factors that provide spatial perception will 

be discussed one by one. The effects of physical factors such as color, texture, form, 

measurerate, heat, light, odor, sound on the users of the space and different perspectives of the 

designers will be discussed. In addition to the physical perception factors, the perception of 

the effect of the space upon the sensation and memory of the user will be discussed in terms 

of psychological perceptual factors. Space and people are in constant interaction. So that, in 

order to make users feel happier and more comfotable in the place, the necessity of 

establishing the right relationship between people and space will be mentioned; the task of the 

designer through design process will be discussed. 

 

Key Words: Perception, Spatial Perception, Psychological Perception, Perception in Interior 

Design 
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1. MEKAN VE MİMARİ MEKAN OLGUSU  

Mekan, “insanın içinde yaşamakta olduğu uzay boşluğu içerisinde bilinçli veya bilinçsiz bir 

araç kullanarak sınırladığı üç boyutlu boşluk” olarak yorumlanabilir. Genel olarak mekan, 

içinde hareket edilebilen, eylemde bulunulan, üç boyutlu kütlelerin tasarlanmasıyla elde 

edilen kavramsal bir hacimdir. Mekan bir mimari ürünü ortaya koyan temel koşuldur. Mimari 

eylemin ilk basamağı olarak insan, içerisinde kendisini güvende hissettiği tanımlı bir hacim 

yaratmıştır. Böylelikle, evrensel boşluğu sınırlandırarak; kendi özerk alanını oluşturmuştur.   

En temel anlamda mekanı; “İç Mekan” ve “Dış Mekan” olarak ikiye ayırabiliriz. Mekan 

böylece strüktürün kapsadığı “İç Mekan” ile strüktürü kapsayan “Dış Mekan” kavramlarının 

bir bileşkesini oluşturur. İç mekân kapalılık hissi uyandırırken dış mekân açıklık hissi 

uyandırır. Mimari mekanın birtakım öğelerle sınırlandırılması ve kapatılması ile iç mekan 

oluşumu sağlanır. 

 

Mimari mekan ise; içinde yaşayan kullanıcılarının, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal 

gereksinimlerini karşılayan sınırlı bir uzay parçası olarak tanımlanabilir. Mekanın sınırlarının 

belirlenmesi, çevrelenmekle ve biçimini oluşturan elemanlarla oluşur. Mekanların sınırlarını 

belirleyen ve içeriklerini oluşturan elemanları, mekana ait figürler olarak da ifade edebiliriz. 

Böylelikle mekan mimari bir oluşum kazanmış olur (Resim 1).  

 

 
Resim 1. Sınırları Belirlenmiş Mekan Örnekleri  

 

2. ALGI VE MEKANSAL ALGI KAVRAMLARI 

Algı, çevresel bilginin duyular aracılığı ve zihinsel bir süreçle okunması şeklinde tanımlanır. 

Algılama ise, duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevremizdeki görüntü ve olaylara 

anlam verme sürecine verilen addır. Algılama, duyum kavramı ile karıştırılabilir. Fakat 

aradaki belirgin olan fark; duyumda herhangi bir yorumlamanın ve anlamanın olmamasıdır. 

Duyumsal süreç ile algılama birbirlerine çok yakın zamanlı gerçekleşmekte olup, duyumsal 

sürecin hemen arkasından algılama meydana gelir. Bu iki kavram birbirine zamanlama olarak 

o kadar yakındır ki, bu farkı hissedemeyiz. Duyu, duyu organlarının getirmiş olduğu henüz 

işlenmemiş bilgidir; alıcı hücrelerin dış çevredeki fiziksel enerjiyi yakalayarak sinirsel 

enerjiye çevirmesiyle oluşur. Bu sinirsel enerji beyinde işlenir ve işlem sonucunda algısal bir 

ürün ortaya çıkar. Bu işleme ''Algılama'' (perceving) ve ortaya çıkan ürüne de ''Algı'' 

(perception) adı verilir. Bir başka deyişle, alıcı organlarla görüntülerin özellikleri yani renk, 
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ağırlık, netlik, koyuluk, parlaklık, sıcaklık, yumuşaklık, hızlılık vb. kavranmasıyla beraber, bu 

özellikler duyusal düzeyde nörolojik enerjiye dönüştüğünü ve bu aşamadan sonra algı 

sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Nitekim Lang (1987), algılamanın iki süreçten 

oluştuğundan bahsetmektedir. Bunlar duyularımıza dayalı, ''duyumsal süreç'' ve bilgiye 

dayalı, ''zihinsel süreç''tir. Duyumsal süreç, çevreden gelen bilgileri ve verileri duyularımız 

aracılığı ile yorumladığımız süreçken, zihinsel sürecin bunun devamında duyularımız ile 

edindiğimiz ya da fark edemediğimiz çevresel bilgileri ancak yaşanmışlığa bağlı olarak 

kavramsallaştırdığımız ve bu yolla zihnimizde oluşturduğumuz süreçtir  (Kahvecioğlu, 1998). 

Algılama anında beyin, bireyin içinde bulunduğu durumdan beklentilerini, geçmiş 

yaşantılarını, diğer duyu organlarından gelen başka duyuları, toplumsal ve kültürel etmenleri 

hesaba katar. Gelen duyuları seçme, bazılarını ihmal etme, bazılarını kuvvetlendirme, arada 

olan boşlukları doldurma şeklinde çalışır. Algılamada kişi, çevresinden amaçlarına uygun 

bilgi almaktadır; var olan çevre imajı, mevcut motivasyon, geçmiş deneyimler, beklentiler ve 

eğilimler algılamayı yönlendirir  (Aydınlı, 1993). 

 

Algı ve mekansal algılama kişilere göre farklılıklar gösterir. Kullanıcının kişisel özellikleri; 

yaşı, cinsiyeti, fiziksel özellikleri, bağlı olduğu sosyal çevre, kültürel ve sosyal yapısı, eğitimi 

gibi bireysel özellikleri mekansal algılama da farklılık yaratan en temel özelliklerdir. Aynı 

zamanda kişinin duygusal yapısı ve zihinsel durumu da algılama yönünden önemlidir. 

 

Mekansal algılamayı etkileyen önemli kavramlardan biri de algılanan mekanın çevre 

özellikleridir. Kullanıcının içinde bulunduğu çevrenin fiziksel yapısı, hacmi ve işlevsel 

özellikleri de algılamada farklılıklar yaratır. Mekanda kullanılan donatıların düzenleniş 

biçimleri, kullanılan servis mobilyaları ve bu elemanların ebat, renk, doku gibi özellikleri 

yönünden birbirleriyle etkileşimleri mekanın kimliğini ve imajını oluşturur. Kullanıcısı olan 

insanların kişisel özellikleri ve çevrenin fiziksel yapısına ilave olarak algılanan nesnelerin 

özellikleri de mekansal algılamayı sağlar. Mekansal algılamada zaman kavramı çok önemli 

bir etkendir. Mekanı kısa süreli görmekle, mekan içerisinde uzun süreli bulunmak veya 

yaşamak farklı algılamalar yaratır. Bu noktada, mekansal algılamada hareketin veya 

durağanlığın ayrı etkiler sağladığını söyleyebiliriz. Bir mekanın içinde durağan olarak 

bulunmakla, mekanın içinde zamana bağlı hareket etmek algısal farklılıklara sebep olur.  

 

3. İÇ MEKAN TASARIMINDA MEKANSAL ALGIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İç mekan tasarımında, algılamayı etkileyen iki temel faktörden bahsedebiliriz. Bunlar 

“Fiziksel Faktörler” ve “Psikolojik Faktörler” dir. 

 

3.1 Fiziksel Faktörler  

Mekansal algılamayı sağlayan fiziksel faktörler, mekanın kurgusunu oluşturan ve mekanın 

sahip olduğu renk, doku, biçim, ölçü-oran, ısı, ışık, koku, ses gibi özelliklerdir. 

 

• Renk 

Renk, ışığın kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma şekline bağlı olarak göz 

üzerinde yaptığı etkidir. Renk aynı zamanda cisimlerden yansıyarak oluşan ışınların görsel 

olarak algılanması sonucunda kişide oluşan duyudur. Işık ve renk algılamada bir arada 

değerlendirilmesi gereken etmenlerdir. Işık olmadığı zaman nesneler görsel olarak 

algılanamazlar, dolayısıyla da rengin varlığından söz edemeyiz.  

 

Renkler kullanıldıkları mekanın en belirgin fiziksel özelliklerinden biridir. Renkler, mekanın 

algılanmasında ve tanımlanmasında doğrudan etkilidirler. Sıcak renklerin kullanımı mekana 

dinamik bir etki verirken, soğuk renklerin kullanımı mekanda daha durağan bir etki yaratır. 
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Mekanda benzer renklerin ya da aynı rengin çeşitli tonlarının kullanımı mekanda bir 

birliktelik ve uyum algısı yaratır. Ancak farklı renk ve tonların mekandaki yoğunluğu ise 

çeşitlilik duygusu yaratır (Resim 2). 

 

Nesnenin sahip olduğu renk içinde bulunduğu çevrenin rengi ile beraber algılandığında boyut 

yönünden etkili olur. Nesne fonundan zıt bir renge sahip ise üç boyutlu olarak algılanır, aksi 

durumunda iki boyutlu bir etki bırakır. Koyu renkler daha ağır ve dar, açık renkler ise daha 

hafif ve geniş bir etki verirler. Bu yönüyle renk mekanda biçim ve orana da etki eder  

(Şekerci, Özgen, & Dündar, 2016). 

 

 
Resim 2. PVC Gergi Tavan Renk Değişimi Uygulaması (Url-1) 

 

• Doku 

Bir cismin yüzeyine dokunduğumuzda hissettiğimiz fiziksel etki, bir başka deyişle 

yumuşaklık, sertlik, pürüzsüzlük ya da tekstür etkisi, o yüzeyin dokusunu oluşturur. Böylece, 

malzemenin dokusunun yapısal bir özellik olduğu söylenebilir (Resim 3).  

 

Doku, renk ve ışığın uygun olduğu şartlarda daha doğru algılanır. Örneğin, görsel olarak, 

koyu renk olan ve gölgede duran bir kadife kumaşı algılamak, güneş ışığında duran bir ağaç 

gövdesinin yüzeyini algılamaktan daha zordur. Bu noktada mekan bileşenlerinin doğru 

algılanması için ışık, renk ve dokunun uygun şartlarda olması gerektiği sonucuna varabiliriz. 

 

İç mekan tasarımında dokusal yönden çeşitlilik gösteren malzemeler kullanmanın farklı 

algısal etkileri bulunmaktadır. Bunu açıklamak gerekirse, gözlerimizi kapatıp cam yüzeyine 

dokunmamız ve aynı şekilde halı yüzeyine dokunmamız, malzeme yüzeylerinin yarattığı 

farklı etkilerden sadece ikisidir. Bununla beraber, mekan içinde parlak ve pürüzsüz yüzeyler 

daha soğuk bir etki bırakabileceği gibi, pürüzlü ve yumuşak yüzeyler daha sıcak bir etki 

algılamamızı sağlar (Aslan, Aslan, & Atik, 2015).  
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Resim 3. İç Mekanda Doku Örneği; Yer Döşemesi  (Url-2) 

 

• Biçim  

Biçim, nesnelerin dış görünüşü, şekli ve formu anlamlarına gelmektedir. Mekan içinde yer 

alan nesnelerin biçimlerini algılamamızın ışık kalitesine, iç mekan bileşenleri arasındaki oran 

ve boyutsal ilişkiye ve mekanı oluşturan tüm bileşenlerin bir araya geliş şekline bağlı olduğu 

söylenebilir. Örneğin, iç mekanda yer alan figürler dikkatimizi çeken pozitif elemanlar olup, 

bu figürlerin biçimlerinin algılanmasında, arka fondaki renk, doku ve ışığa bağlı oluşan uyum 

veya zıtlık gibi kavramlar etkili olmaktadır.  Buna bağlı olarak, mekansal algılamada biçim, 

tasarımcının mekan bileşenlerini kurgularken elde etmek istediği etki açısından önem verdiği 

bir kavramdır. İç mekan tasarımında, düz hatlı ve köşeli biçimler mekana daha sert bir etki 

verirken, eğri çizgilerin ve dairesel formların mekana daha yumuşak bir etki verdiği 

söylenebilir (Resim 4). Bir başka deyişle, eğrisel çizgilerin, algısal olarak süreklilik, rahatlık, 

neşe gibi kavramları çağrıştırdığı ve buna karşıt olarak düz ve sert çizgilerin daha net ve yalın 

bir mekansal etki oluşturduğu ifade edilebilir  (Aslan, Aslan, & Atik, 2015).  

 

  
Resim 4. Eğrisel ve Düz Hatlı İç Mekan Örneği  (Url-3) 

 

• Ölçü-Oran 

Bir mekanın içerisinde bulunan elemanlar, o yapının mevcut ölçüleriyle belirli bir oran içinde 

olmalıdır. Eğer kullanıcısı açısından işlevsel ve uyumlu bir mekan yaratılmak isteniyor ise, 

mekanın yüksekliği ile derinliği belirli bir oran içinde olmalıdır. Aynı şekilde mekanın içinde 

kullanılan tüm donatı, eleman ve figürlerin de birbirleriyle belirli bir oran içinde olmaları 

gerekmektedir (Resim 5). Tasarımcı mekanı kurgularken, kullanıcısının antropometrik 

özelliklerini temel tasarım ilkesi olarak kabul etmelidir. Ergonomik iç mekan elemanlarının 

kullanımı ve insan-mekan ölçeğinin uyumluluğu, iç mekan tasarımında kullanıcı konforunu 

arttıran faktörlerdendir.  
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Resim 5. Neufert’in Antropometri Çalışması  (Url-4) 

 

• Isı 

Mekanın ısısal değerinin, kullanıcıların mekanı algılamasında ve mekanın içinde sürekli 

bulunma ya da mekanı terk etme isteklerinde önemli bir etkisi vardır. Eğer mekan sıcaklığı 

normal değerin altında ya da üstünde ise, kullanıcıların mekanı terk etme istekleri doğabilir. 

Isısal algılamada, mekanın boyutlarının ve doluluk-boşluk kavramlarının etkili olduğu 

söylenebilir. Örneğin; kapalı dar ve basık hacimleri sıcak; açık geniş ve yüksek yerleri serin; 

benzer şekilde kalabalığı sıcak, tenha yerleri ise serin olarak algıladığımızı belirtebiliriz.  

 

• Işık 

Işık mekanın görülmesinde belirleyici faktördür. Aynı zamanda mekansal algılamanın en 

önemli faktörlerinden biri olan renk de ışık olmadan algılanamaz. Mekanın işlevine göre 

doğru aydınlatma şekli ve seviyesi kurgulanmış ise, mekan performansı olumlu yönde 

etkilenmektedir (Resim 6). Kullanıcılar mekandaki ışık sayesinde elemanları algılayabilirler 

ve mekanda süreklilik sağlanır. Aksi takdirde bir mekan ışık kaynağı yönünden yetersiz ise 

kullanıcılar mekanda uzun süreli bulunmak istemezler ve mekan içi figürleri doğru 

algılayamazlar. 

 

 
Resim 6. İç Mekan Tasarımında Işığın Doğru Kullanımı (Url-5) 

 

• Ses 

Mekanın ses yönünden algılanması mekanda oluşan yankı ve reverberasyon sürelerine 

bağlıdır. Eğer bir mekanda yankı varsa ve kullanıcı mekanda boşluk duygusunu algılar. 

Mekansal algılamada, ses etkisi akustik konfor ve gürültü kontrolü bakımından ele 

alınmalıdır. Bu sebeple işitsel algılamada konfor sağlanması için tasarımcının malzemeleri 

yutucu ve yansıtıcı olma bakımlarından doğru bir şekilde bir araya getirmesi önem 

kazanmaktadır. 
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• Koku 

Mekansal algılamada koku, algıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biridir. 

Örneğin yemek yeme eyleminin gerçekleştiği bir mekanın mutfağından gelen kötü kokular 

veya doktor muayenehanesinin içinde algıladığımız tıbbi malzeme kokusu bizi rahatsız eder.  

 

3.2 Psikolojik Faktörler 

Mekansal algı psikolojisi, kullanıcının mekanı fiziksel faktörlerle algılaması, mekanda bir 

süre bulunarak ya da daha uzun süreli yaşayarak tüm bileşenleri ve elemanları hafızasına 

kaydetmesi ile oluşur. Mekanı terk ettikten sonra hafızamızda kalan imaj, mekanın psikolojik 

olarak algısıdır. Kullanıcının yaşı, cinsiyeti, zihinsel durumu gibi biyolojik özellikleri, bağlı 

olduğu sosyal çevre, kültürel ve sosyal yapısı, eğitimi gibi kişisel özellikleri, geçmiş 

yaşamının kalitesi ve yaşadıkları yani hatıraları da mekanın psikolojik olarak bıraktığı etkiler 

yönünden algılama da farklılık yaratan en temel özelliklerdir. Mekanın doğru bir şekilde 

algılanması ve kullanıcıya algılarının mutluluk hissi vermesi, mekanda süreklilik sağlar. Aksi 

takdirde mekanda bulunma isteği yok olur. Fiziksel faktörlerde bahsi geçen ve mekânsal 

algıyı etkileyen tüm başlıklar aynı zamanda, mekan-insan ilişkisinde psikolojik boyutları da 

barındırmaktadır. Kısaca, fiziksel faktörlerin her birinin kişiden kişiye farklı algısal etkileri ve 

psikolojik yansımaları vardır.  

 

4. SONUÇ 

Mekana ait bileşenlerin oluşturduğu farklı özellikler kullanıcının duyumsal yapısı ile 

birleştiğinde algılamanın zihinsel süreçleri başlamaktadır. Mekansal algı, hareket ve zaman 

kavramları ile birleşerek, mekanı oluşturan tüm bileşenlerin zihinde bıraktığı etki veya 

imajdır. Algı ve mekânsal algıyı etkileyen birçok fiziksel ve psikolojik faktörler 

bulunmaktadır. Kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim ve ekonomik durumları, sosyo-kültürel 

özellikleri gibi etmenler, mekansal algılamada çeşitlilik yaratan unsurlardandır. Bununla 

beraber mekanın fiziksel özelliklerini oluşturan, ergonomi, akustik ve ısısal konfor gibi 

ölçütler de mekan algısında önem taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı, mekana dair 

algılamamız çok boyutlu olup; kişiden kişiye farklılık göstermektedir. İç mekan tasarım 

sürecinde, tasarımcıya düşen başlıca görev bu etmenlerin farkında olmak ve kullanıcıların 

ihtiyaç, duygu, düşünce ve ergonomik özelliklerini göz önünde bulundurmaktır. Böylelikle, 

mekanın verimliliği ve beğeni düzeyi arttırılarak, kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğu iç 

mekan tasarımları ortaya çıkarılabilir.  
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6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE MARKA HUKUKUNDA YAPILAN 

BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 

MAIN AMENDMENTS MADE IN TRADEMARK LAW WITH THE LAW NO 6769 ON 

PROPERTY LAW 

 

Yılmaz YÖRDEM 

Dicle Üniversitesi, yilmazyordem@hotmail.com 

 

ÖZET 

Türk hukuk sisteminde, markalar, patent, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarımlara ilişkin 

haklar önceleri kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmekteydi. Bilhassa sınai hakların 

tecavüzüne ilişkin cezai hükümlerin KHK’larla düzenlenmesi sık sık eleştiri konusu 

yapılmaktaydı. Nihayet 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 22.12.2016 tarihinde kabul ve 

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm KHK’lar 

yürürlükten kaldırılmıştır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, 556 

sayılı KHK da düzenlenmiş markalara ilişkin düzenlemelerden bazıları yürürlükten 

kaldırılmış ve bazılarında da değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.  

 

Bu çalışmanın amacı, 556 sayılı mülga KHK kapsamında düzenlenmiş marka hukukuna 

ilişkin düzenlemeler ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiş marka 

hukukuna ilişkin düzenlemeler arasındaki farkları tespit etmektir.  

 

Hemen belirtmek isteriz ki, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, 556 

sayılı KHK mülga olmuş olmakla birlikte 6769 sayılı Kanun’da yer alan geçici 1. madde ile 

“Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka ve 

tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat 

hükümlerine göre sonuçlandırılır…” denilerek Kanun’un yayım tarihi olan 10 Ocak 2017’den 

önce yapılan başvurulara ilişkin olarak 556 sayılı KHK’nın uygulama alanı bulmaya devam 

edeceği ifade edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Patent, Marka, Marka Hakkı, Marka kullanımı. 

 

ABSTRACT 

 

In the Turkish legal system, rights priorities regarding trademarks, patents, geographical 

indications and industrial designs were regulated by decree law. Finally, by the adoption of 

the Industrial Property Law No. 6769 on 22.12.2016 and the entry into force of the Act on 

10.01.2017, all Decree Laws related to intellectual property rights were abolished. With the 

enactment of the Industrial Property Law No. 6769, some of the trademark regulations 

regulated by Law No. 556 have been abolished and some of the amendments and additions 

have been made. 

 

The purpose of this study is to determine the differences between the regulations on 

trademark law regulated under the Decree Law No. 556 and the regulations on trademark law 

regulated under the Industrial Property Law No. 6769. 

 

Let us immediately mention that with the enactment of the Industrial Property Law No. 6769, 

the Decree Law No. 556, together with the provisional Article 1 of the Law No. 6769, 

“National and international trademark and design applications and geographical sign 

applications which have been made to the Institute before the date of publication of this Law 
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shall be concluded in accordance with the provisions of the legislation in force at the date of 

application…” it is stated that it will continue to find the application field of Decree Law No. 

556 on the applications made before 10 January 2017, which is the publication date of the 

Law. 

 

Keywords: Patent, Trademark, Trademark Rights, Trademark use.     

 

GİRİŞ 

Daha etkili bir mevzuat oluşturmak amacıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 556, 555, 

554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri bir araya toplamıştır. Kanun ile marka, 

patent, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarımlar için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir 

çatıda toplanmış ve daha sade bir hal alması hedeflenmiştir. Böylece daha etkili bir yasal 

düzenleme karşımıza çıkıyor denilebilir. 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile 

geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması amaçlanmıştır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu gerekçesinde de belirttiği üzere, ekonomik gelişime paralel olarak sınai mülkiyet 

hakları alanında önemli gelişmelerin yaşanması dolayısıyla Sınai Mülkiyet Kanununu yapma 

zarureti hasıl olmuştur. Bilhassa girişimcilik sektörüne yapılan teşviklerle sınai mülkiyet 

hakları KHK lar bazında yetersiz kaldığı söylenebilir.  

 

Anlatılan bu hususlara ek olarak 551 sayılı KHK ile 556 sayılı KHK ların bazı maddeleri için 

Anayasa Mahkemeleri iptal kararı vermiştir. Kanunla düzenleme yapılarak aslında Anayasa 

Mahkemesinin de bu iptal kararlarının önüne geçilmek istendiği söylenebilir. Bunun en yeni 

örneği 6 ocak 2017 tarihli 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Anayasa 

Mahkemesi 556 sayılı KHK 14. Maddesinde düzenlenen markanın tescil tarihinden itibaren 5 

yıl içinde kullanılmaması halinde idari olarak iptal edilmesi hükmünü iptal etmiştir. 

 

I. KAVRAMSAL OLARAK MARKA VE MARKA HAKKI 

A.Genel Olarak  

6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu 4. maddesinde düzenlendiği şekliyle marka, bir 

teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden 

ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin 

olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları 

dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi 

olmak üzere her tür işaret marka olarak tanımlanmaktadır1. 

Böylece marka; bir şirketin ya da kişinin yaptığı hizmetleri veya ürettiği ürünleri 

diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olup tüketicinin hangi ürünü alıp, kullanacağına 

karar verme aşamasında yönlendirici bir işarettir. 

 

B. Hukuki Gelişim 

Marka kavramının hukuki zemini ülkemizde daha Osmanlı imparatorluğu döneminde 

atılmıştır. İlk düzenleme 1888 yılında düzenlenen “Alameti Farika Nizamnamesi”’dir. Söz 

konusu nizamname Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1965 yılında 551 Sayılı Markalar Kanunu 

devreye sokulduktan sonra mülga olmuştur2. Ne var ki 551 Sayılı Markalar Kanunu da zaman 

içinde Türkiye’nin bu konudaki ihtiyaçlarına cevap vermemeye başlamıştır. Nitekim 1963 

yılında imzalanan Ankara Anlaşması ve Türkiye’nin üye olduğu Avrupa Topluluğu yanı sıra 

                                                           
1 Bkz. Sınai Mülkiyet Kanunu 
2 ARSEVEN, Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul, 1951, s.4. 
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Gümrük Birliği tam üyelik sürecinin de etkisiyle fikri ve sınai haklar konusunda yeni 

düzenlemelere ihtiyaç hasıl olmuştur3. 

Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu ihtiyaca binaen 1995 yılında, 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Konuyla 

ilgili olarak aynı yıl içinde, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin uygulama 

şeklini gösteren bir de yönetmelik düzenlenmiştir. Ne var ki bu yönetmelik de yeterli 

olmadığından 26.6.2004 tarihinde yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir4.  

 

C. Marka Hakkı 

Hukuki bakımdan marka hakkı, sahibinin izni olmaksızın kullanılmasının önlenmesine 

yarayan ve ayni etkileri olan mutlak haklardandır5. Herkes tarafından ihlal edilmesinin 

mümkün olduğu, dolayısıyla hak sahibinin, ihlal eden herkese karşı ileri sürebildiği, hakkına 

riayet edilmesini talep edebildiği haklara hukukta mutlak haklar denilir6. 

 Üç faklı konuda mutlak haklar söz konusu olabilmektedir. Bunlardan ilki şahıslardır, 

diğerleri ise maddi ve maddi olmayan, yani gayri maddi mallardır. Marka hakkı bilhassa, 

gayri maddi mallar üzerinde iddia edilebilen mutlak haklardandır. Herkesin kullanımına açık 

olan bir işaret seçerek kendisini sicile tescil ettiren kişiye markanın kullanmı tekeline 

bırakılmaktadır. Bu şahıs yönünden marka hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesçe 

marka hakkına uyulmasını zorunlu kılan mutlak bir hak olmaktadır7.  

 

II. 6769 SAYILI SINAI MÜLKIYET KANUNU İLE MARKA HUKUKUNDA 

YAPILAN BAŞLICA DEĞIŞIKLIKLER 

A. Marka olabilecek işaretlere ilişkin yapılan değişiklikler 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4. maddesinde, marka olabilecek işaretler başlığı 

altında “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından 

veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın 

konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir 

olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların 

veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir” şeklinde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

Buna göre, markanın ayırt edici olmasının yanında marka sahibine sağlanan korumanın 

konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir 

olması şartı eklenmiştir. 6769 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile marka olabilecek işaretlere 

ilişkin olarak 556 sayılı KHK’da yer almayan yeni bir şart eklenmiştir. Diğer bir ifdeyle, 

markanın tanımında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile değişiklik yapılmıştır. Çizimle 

görüntülenebilme ve marka tescilinde aranan şart yerine, marka korumasının kesin ve açık 

olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla her tür işaretin 

marka olabileceği hüküm altına alınmıştır8. Bu şekilde, sınai mülkiyet hukuk sistemimize 

kaynaklık eden Avrupa Birliği marka hukukundaki esnek yaklaşım kabul edilerek ses, renk, 

hologram, pozisyon ve hareket markaları gibi geleneksel olmayan işaretlerin de marka 

olabileceği mümkün kılınmıştır9.  

                                                           
3 KARACA, Eyüp Can, Hukuki Açidan Marka Ve Marka Hakki, The Journal Of Europe - Middle East Social Science 

Studies, ISSN: 2149-6439, July, 2015, Volume: 1, Issue: 1, s, 39-48, s. 40, 41;  YAZICI İNAN, Ela,  “Development of The 

Industrial Property Rights: The EC Point of View”, TPE, Avrupa Patent Sistemi ve Türkiye Konulu Sempozyum (İstanbul, 

2001), s.43. 
4 06.03.1995 Tarih ve 1/95 Sayılı Karar, Ek 8. 
5 TEKİNALP, Ünal,  Fikri Mülkiyet Hukuku, 3.bası, 2004, s.21.   
6 ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, 4. baskı, Ankara 2002, s.4.   
7 KARAN, Hakan,  KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması- 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.   
8 Bkz. SMK 4/1 
9 Soluk Cahit, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, TFM 2018; 4(1), s.94. 
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B.Milletlerarası anlaşmaların uygulanmasına öncelik verilmesine ilişkin değişiklikler  

Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması başlığı altında, 556 sayılı KHK   4. 

maddesi “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma 

hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 

3-üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına 

sahiptir” şeklindeydi. 

 

Bu hükme göre, milletlerarası anlaşmaların KHK’dan daha elverişli hükümler içermesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan 

gerçek veya tüzel kişi hak sahiplerinin talep etmesi durumunda, milletlerarası anlaşmaların 

uygulanması sağlamaktaydı. Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanmasını düzenleyen 

bu maddeye 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yer verilmemiştir. 

 

C. Marka tescilinde mutlak ret sebeplerine ilişkin değişiklikler 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 5. maddesi, marka tescilinde mutlak ret nedenleri başlığı 

altında, “1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez. a) 4 üncü madde 

kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan 

işaretler…” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde, marka tescilinde mutlak ret 

sebeplerini düzenleyen maddeye yeni bir hüküm eklenmiş ve herhangi bir ayırt ediciliğe sahip 

olmayan işaretler de marka tescili için mutlak ret sebebi olarak öngörülmesi hüküm altına 

alınmıştır. 

 

556 sayılı KHK’da mevcut olmayan böyle bir hüküm ile, bir marka başvurusu, önceki marka 

sahibinin onay vermesi halinde aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlere ilişkin olarak tescil 

edilmiş marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu iddiası ile 

reddedilemeyecektir denilebilir. Ne varki, önceki marka sahibinin vereceği muvafakat, noter 

onaylı olarak Türk Patent ve Marka Kurum’una iletilecektir10. 

 

D.Marka tescilinde nispi ret nedenleri konusuna ilişkin değişiklikler  

Marka tescilinde nispi ret nedenleri konusunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 6. 

maddesinde “ (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte 

başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin 

aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış 

marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz 

üzerine başvuru reddedilir…”. şeklinde 556 sayılı KHK’ya nazaran daha geniş kapsamlı bir 

düzenleme yapılmıştır. 

 

Bu şekilde maranın nispi ret sebepleri, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış 

marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği 

nedeniyle yapılan araştırmada tescil edilmiş marka ile halk tarafından karıştırma ihtimali, yeni 

kanunda “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali” şeklinde 556 

sayılı KHK’dan daha geniş şekilde düzenlenmiştir.  

Bu şekilde, markanın nispi sebebe dayalı reddi talep edilirken, markaların sadece karıştırılma 

ihtimalinin bulunmadığı ret için yeterli görülmeyecek, markaların halk tarafından 

ilişkilendirilme ihtimalinin bulunmadığının da ispatı aranacaktır.  

 

E. Tanınmış Markaya ilişkin değişiklikler 

                                                           
10 Bkz. SMK. m.6. 
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Tanınmış markalara ilişkin eski düzenleme mülga 556 sayılı KHK 8/4’de bulunmaktaydı 

Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının engellenmesi için, KHK 

madde 8/4’de sayılan şartlarından birinin var olması aranmaktaydı. Bu şartlar, markanın 

toplumda tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın elde edilmesi, markanın itibarına 

zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterini zedelemesi olarak öngörülmekteydi.    

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda, KHK madde 8/4’te yer alan bu şartlar aynen 

korunmakla beraber maddeye ilaveten “haklı sebebe dayanma hali saklı kalmak 

kaydıyla” ibaresi hükme eklenmiştir. Böylece mülga 556 sayılı KHK’de mevcut 

düzenlemeden farklı olarak, başvuru sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebepleri 

olduğunu ileri sürme imkanı tanınmıştır. 

 

Tanınmış markalara ilişkin korumanın, maddede belirtilen şartların bulunması halinde, mal 

veya hizmetlerin aynı veya benzer olduğuna bakılmaksızın sağlanacağı ifade edilmektedir. 

Yeni kanunun bu maddesinden, haklı bir sebebin bulunması halinde bu şartlar var olsa dahi 

farklı mal ve hizmetlerde tanınmış markaya benzer veya aynı markaların tescil edileceği 

sonucu çıkmaktadır. Ancak hükümde haklı sebebin ne olduğuna ilişkin bir netlike 

belirtilmemiştir. 

 

F. Markanın kullanılmasına ilişkin değişiklikler 

Mülga olmuş 556 sayılı KHK’nın markanın kullanılmasına ilişkin 14. hükmü, “Mülkiyet 

hakkının konusunu, maddi ve gayrimaddi mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar, 

maddi mallar kapsamında iken, fikri ve sınaî mülkiyet hakları gayrimaddi mallar kapsamında 

bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka hakkı” olarak 

adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. 

Dolayısıyla itiraz konusu kural, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili 

olduğundan KHK ile düzenlenemez” şeklindeki gerekçe ile Anayasamın 91/1. maddesi 

fıkrasına aykırı olduğu kanaatiyle iptal edilmiştir (Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 tarihli 

ve E.: 2016/148, K.: 2016/189 sayılı Kararı) edilmiştir. 

 

Markanın kullanılması ile ilgili olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 9. maddesi hükmü 

“(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya 

hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da 

kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. (2) Aşağıda 

belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın 

ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece 

ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. (3) Markanın, marka sahibinin izni 

ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir” şeklindedir. 

 

Dolayısıyla, markanın tescil yapıldıktan sonra, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere 

ilişkin olarak kullanılması gerekmekte olduğu hem 556 sayılı KHK’da hem de 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktadır. Her iki düzenlemede de tescil 

tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan markaların iptaline karar verileceği 

öngörülmüştür. Ne varki 556 sayılı KHK’da bu süre içerisinde haklı bir neden olmadan 

kullanılmaması veya kullanıma 5 yıl ara verilmesi şartları öngörülmüş olup, hangi hallerin 

markanın kullanımı sayılacağı da belirlenmiştir. 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda ise, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde 

kullanılmaması halini, “Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanılmaması” olarak düzenlenmiştir.  

Kanunun gerekçesinde ise, markanın Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanılmasından 

anlaşılması gerekenin, markanın tescil edildiği amaç dâhilinde işlevine uygun, yani ticari 
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hayatın içinde işlevini yerine getirmesi olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla, markanın sadece 

evraklar ve ilanlar aracılığıyla kullanılması gibi durumlar, bundan sonra markanın kullanımı 

olarak Kabul edilmeyecektir.  

 

Gene, 556 sayılı KHK’da markanın kullanımı olarak sayılacak haller arasında gösterilen 

durumlardan biri olan “markayı taşıyan malın ithal edilmesi” hususuna, 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nda yer verilmediği görülmektedir. Bu nedenle, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu Kanun ile markayı taşıyan malın ithal edilmesi, markanın kullanımı olarak 

sayılmaktan çıkarıldığı rahatlıkla söylenebilir.  

  

G. Marka Tescil Başvuru Şartlarina İlişkin Değişiklikler 

Sınai Mülkiyet Kanun madde 11’de düzenlenen marka başvurularına ilişkin hükümde, 556 

sayılı KHK’da bulunmayan bazı eklemeler yapılmıştır. Yeni Kanun’da “mal ve hizmetlerin 

aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer 

olmadıklarına karine teşkil etmez” şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Yeni Kanun’da yer alan yeni düzenlemeye göre marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi 

üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki veya 

daha fazla başvuruya bölünebilecektir. 

  

H. Üçüncü Kişilerin Görüşlerine İlişkin Değişiklikler 

Marka yayınına itirazda bulunma hakkı olan üçüncü kişiler, 556 sayılı KHK ile itirazlarını 

marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içinde yapabilecekken bu süre yeni kanun ile 2 

aya düşürülmüştür. 

  

I. Markanin Korunmasina İlişkin Değişiklikler  

Tescilli markanın 10’ar yıllık koruma süresinin yenilenmesi konusunda yeni kanun yenilik 

getirerek, markanın tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerinden bir kısmı için de 

yenilenebileceği belirtilmiştir. 

  

İ. Markanin İptaline İlişkin Değişiklikler 

Yeni kanunun 26. maddesi ile markanın iptali konusundaki yetki Kurum’a verilerek yeni bir 

düzenlenme yapılmıştır. Buna göre, yeni Kanun’un 9. maddesine göre tescil tarihinden 

itibaren 5 yıl içinde markanın kullanılmaması, marka sahibinin fiillerinin veya gerekli 

önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için 

yaygın bir ad hâline gelmesi, marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle 

gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle 

niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması ve 32. maddeye aykırı 

olarak garanti markası ve ortak markaların kullanılması hallerinde ilgili kişiler, Türk Patent ve 

Marka Kurumu’ndan markanın iptalini isteyebileceklerdir. 

 

İptal talepleri, iptali istenen marka sahibine tebliğ edilir ve 1 ay içinde talebe ilişkin delillerin 

ve cevapların sunulması için marka sahibine süre verilir. Marka sahibi, delillerini toplaması 

ve cevaplarını sunabilmesi için 1 aya kadar ek süre talep edebilir. Kurum, iddia ve savunmalar 

ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir. 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre, hükümsüzlük yine mahkemelerde ileri 

sürülecektir. Ancak, markanın iptali artık Türk Patent nezdinde talep edilebilecektir (SMK 

26). Diğer bir ifadeyle, Türk Patent, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmayan bir 

markayı iptal edebilecektir. Bu şekilde, şartların varlığı halinde, çok daha kısa bir sürede ve 

daha az bir masrafla bir markanın sicilden terkini mahkemelerde dava açmadan 
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sağlanabilecektir. Türk Patent ve Marka Kurumunun verdiği kararlar elbette yargı denetimine 

tabi olacaktır. 

 

Söz konusu Sınai Mülkiyet Kanunu 26. maddesi hükmü, oldukça radikal bir üzenleme olduğu 

için yürürlüğe girmesi 7 yıl süreyle ertelenmiştir. Yani bu imkân, 2024 yılından itibaren 

kullanılabilecektir (SMK 192). Bu tarihe kadar iptal talepleri, eskiden olduğu gibi sadece 

ahkemelerde ileri sürülebilecektir (SMK Ek m. 4/1)11.  

   

III. MARKA HAKKINA TECAVÜZE İLIŞKIN HUKUKI HÜKÜMLER 

Marka hakkına tecavüz 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. ve 30. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 29. maddesinde; marka hakkına tecavüz sayılabilecek 

fiiller, “Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, 

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak 

suretiyle markayı taklit etmek, Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak 

suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla 

kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına 

çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu 

ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, Marka sahibi tarafından lisans yoluyla 

verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu haklan üçüncü kişilere devretmek” şeklinde 4 

madde halinde art arda düzenlenmiştir. 

 

IV. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI VE İSTİSNALARI 

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları ise 6769 sayılı Yasanın 7. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre marka hakkı sahibi izinsiz olarak yapılması halinde 2. 

fıkra kapsamında “Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren 

mal veya hizmetlerde kullanılması, Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli 

markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve 

bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma 

ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, Aynı, benzer veya farklı mal veya 

hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de 

ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya 

itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin 

haklı bir sebep olmaksızın kullanılması fillerinin önlenmesini talep etme hakkı 

düzenlenmiştir. 

 

V. SONUÇ 

Önceki düzenlemelerle kıyaslandığında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabulü ile 

aslında Türk fikri mülkiyet mevzuatı bakımından radikal diyebileceğimiz değişiklikler 

yapılmamıştır. Zira, 1995 yılında kabul edilen, sınai mülkiyet haklarına ilişkin KHK’ların 

beslendiği temel ilkeler ve felsefe ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun beslendiği temel 

ilkeler ve felsefe benzer niteliktedir denilebilir. Çünkü kabul etmek gerekir ki, hem 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hem de KHK’lar, sadece Türkiyedeki ekonomik ve ticari 

koşullar dikkate alınarak özgün olarak hazırlanmamıştır. Esas itibariyle konuya ilikin 

uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatından ilham alınarak hazırlanmıştır. 

Yapılan bu tespitle beraber, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri ile KHK’ların 

hükümleri kıyaslandığında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile önemli yenilikler getirildiği 

inkar edilemez bir gerçektir12. 

 

                                                           
11 Soluk Cahit, s. 96. 
12 Soluk Cahit, s. 110. 
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Diğer yandan, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre 

geçmesine ragmen, çalışanların buluşları ile kullanmamaya bağlı olarak iptal davaları gibi 

konularda, daha şimdiden uygulamada yaşanan tereddütlere bakıldığında, kanun metninin 

hazırlanma sürecinin aceleye getirildiği, kanunun gerek dilinin gerekse bazı düzenlemelerinin 

sorunlu olduğu söylenebilir.   
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ABSTRACT 

In this study the structure of human resources has been searched in hotels that are the main 

part of tourism industry. In parallel with that subject, the position of employees in human 

resources organization and their organizational commitment level have been searched. The 

study was carried out on 12 different sized hotels and 205 employees in Van province. In 

terms of productivity of study, the human resources structure and organizational commitment 

in hotels are examined. 

 

In the study, structured questionnaires were used in the light of the information obtained in 

the literature search. Obtained findings were analyzed with the SPSS 24. In the study firstly, 

the structure of human resources organization in hotels was examined in research universe, 

and than it tried to determine the organizational commitment of employees to structure of 

hotels according to their demographic characteristics. 

 

Keywords: Human Resources Organization, Organizational Commitment. 

 

1. INTRODUCTION 

The human resource management has been displayed a changing and progress that ongoing 

throughout history (Demirkaya, 2006). The way of the keep up with this changing for 

companies is employ qualified, work-loving and dedicated employees. Because the matters 

that keep up and forward a company are employees and collaboration of employees. This 

condition is important for every sector but it is more important for labor intensive sectors. 

Moreover, this condition is valid and must be provided in accommodation sector which is the 

backbone of tourism. Because it is a labor-intensive sector, as well as a sector where the rate 

of employee change is high (Yildirim, Yirik & Yildirim, 2014). 

 

The indispensable need of labor force in tourism requires well-grounded human resources in 

organizations. Because of irritability of automation, the quality and customer satisfaction are 

depends on the employee performance. And organizational structure is one of main 

component that affects employee performance. A professional organizational structure which 

appropriate for employees who respond differently against different cases, affects the rate of 

employee change and retains employees (Aydogan & Karakurt, 2016). 

 

The importance of well-grounded organization structure in companies is not only important, 

but also the organizational commitments of members are important too. Organizational 

commitment, which means psychological attachment, is the employee's desire to stay in the 

organization and to strive for the organization (Yalcın & Iplik, 2007). With a high rate of 

employee turnover in a sector such as tourism, partnership working it is very important and 

this importance is increasing day by day. In hotels more than the whole sector, the service is 

directly connected to the employee performance. The service provided by the employees to 

 
1 This paper has been presented in Çukurova I. International Multi-Disciplinary Studies Congress. 
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the guests rather than the facilities offered by the hotels, is the determinant of the service 

quality of the enterprise. A high quality service is based on a high organizational commitment 

that based on the motivation of the employee, the harmony of work with colleagues and a 

strong organizational structure. 

 

1.1 Background 

The most important source of service production in accommodation establishments, which is 

the locomotive of tourism sector, is human (Avci &Kuçukusta, 2009). Employees providing 

services in enterprises are a key factor in producing a service with high attractiveness and 

quality in today's intense competitive environment. For a sustainable quality, there is a great 

deal of responsibility for the business management in ensuring the permanence of the 

employees with this capability. For this, it is necessary to establish a well-founded human 

resources structure and to ensure a high organizational commitment is a fundamental 

requirement for employees.  

 

1.2 Problem Detection 

In the tourism sector which has a labor-intensive structure, therefore, the rate of change of 

employees is also high. Therefore, hiring, placement, training and many other activities are 

carried out again and again especially in accommodation establishments. Thus, cost, time, 

productivity and job satisfaction are adversely affected. At this point, organizational loyalty 

comes into play, ensures the employee's commitment to the organization and hence to the 

business, and gives positive results on productivity, time, cost and job satisfaction. This 

means an increase in the overall performance of the business. (Yalcın & Iplik, 2007). 

 

1.3 Purpose of The Research 

The main aim of the study is to examine the organizational structure of the accommodation 

enterprises in the study universe and the organizational commitment of the employees 

according to their demographic characteristics. In this study, which is made by using the 

ideas, sources and researches in the field of organizational commitment, examines the 

organizational structure of human resources and organizational commitment of employees in 

the accomodation enterprises which are most important building blocks of tourism sector. For 

this purpose, the scope of the human resources department in the accommodation 

establishments and the organizational commitment of the employees are considered in terms 

of factors such as age, gender, marital status, education status, the department they work and 

duty. 

 

1.4 Research Questions 

Q.1: Does the size of accommodation establishments affect the human resources 

organization structure? 

Q.2: How is the organizational commitment of employees in managerial positions? 

Q.3: How is the organizational commitment of employees with bachelor's degree 

education status and higher in accommodation establishments? 

 

1.5 Research Hypotheses 

H.1: Female employees have higher affective commitment. 

H.2: Affective commitment is higher among employees who have worked in the tourism 

sector for many years. 

H.3: The majority of employees do not love the job they see as a necessity. 

H.4: Continuance commitment is higher among married employees. 
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1.6 Emphasis of Research  

In the literature review, it has been determined that studies are carried out in occupational 

groups in different fields related to organizational commitment in general and studies on 

human resource organization structure in different sectors but studies related to organizational 

structure of accommodation establishments are less. The low number of studies related to 

accommodation establishments is important for the organizational structure of the enterprises. 

 

2. LITERATURE REWIEW 

Human resource structure and organizational commitment of employees are examined in the 

basic concepts of the study. 

 

2.1 Human Resources Structure in Accommodation Enterprises 

Human resources are the association of shaped functions and activities to increase the 

efficiency of employees in a business. Human resources should be composed of studies that 

provide the requirements of law and effective management in such a way as to be beneficial 

to the organization, employee and the external environment. The aim is to develop policies, 

strategies and information that will increase the motivation of employees and increase the 

level of productivity and create continuity (Tuncer, 2012). 

 

Human resources are a large field of work that covers people in organizations and practices 

for people. The history of human resources can be traced back to the earliest times of human 

knowledge. However, with the industrial revolution that started in England in the late 18th 

century, the problems towards the employees have started to gain importance. It was known 

as personnel management until the 1950s and then it was developed as human resources 

management (Demirkaya, 2006). 

 

While the personnel management is in a passive position in business management in terms of 

authority and duty, human resources play an active role in strategic planning in the enterprise, 

decision-making stages, determination, development and resolution of employee problems 

(Demirkaya, 2006). 

 

The differences between personnel management and human resources management are shown 

in a table below. 

 
Tasks Personnel Management Human Resources Management 

Planning and Strategy It participates only in the 

operational dimension. 

It takes a role in determining all 

the plans and strategies of the 

business and determines how the 

business functions are integrated 

into strategies. 

Authority Has secondary level of authority 

(eg, Personnel Manager) 

He has a high level of authority 

(eg General Manager for Human 

Resources). 

Interests Only concerned with personnel. It deals with all managers and 

employees within the enterprise. 

Taking decision It can take only decisions in 

operational dimension. 

It can take the decisions in 

strategic dimensions.  
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Integration It can adapt very little with the 

other sections. 

It works in an integrated way with 

all the departments in the business. 

Coordination It cannot control all the functions 

of human resources. 

It controls and manages all human 

resources functions. 

Table 1: Differences Between Personnel Management and Human Resource Management. 

 

Within the organizational structure, it is possible to explain the scope of the personnel 

department and the human resources departments with the following tables (Demirkaya, H. 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Scope of Personnel Department in Organizational Structure 

Education and 

Social Affairs 

Scoring and 

Pricing 

Personnel 

Procurement and 

Administrative 

Affairs 

Sales Department Production 

Department 

Accountancy 

Department 

Personnel 

Department 

Business Manager 
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Table 3: Scope of Human Resources Department in Organizational Structure 

 

It is assumed that the information obtained regarding its position in human resources and 

organizational structure is also valid for accommodation establishments. The study on the 

human resources organization structure in the accommodation establishments in the research 

universe will be evaluated in the research analysis section. 

 

2.2 Organizational Commitment in Accommodation Enterprises 

Organizational commitment can be defined as the willingness of employees to accept the 

goals and values of the enterprise, to make efforts to achieve these objectives and to maintain 

membership of the organization (Durna & Eren, 2005). In today's world, where the world is 

getting smaller and the limits of the economy and trade have disappeared with technology, the 

organizational commitment has gained importance in terms of standing and developing of the 

enterprises (Gul, 2002). The fact that borders have been eliminated has brought the global 

competition. The way to be successful in this competition is to manage all the values of the 

enterprises in the best way. The value of labor, which is increasingly important, has an 

important role in the success of enterprises. For this purpose, it is important to bring the 

beneficial employee to the business, to ensure their development and to keep these employees 

in the business (Avcı & Küçükusta, 2009). It is necessary to feel that the employee is a part of 

the family and is willing to work in line with the business objectives rather than the 

production factor. 

 

The need for people in the tourism sector where mechanization is limited is more than the 

other sectors. Customer satisfaction is important for success and continuity in accommodation 

establishments, quality of service offered by employees creates satisfaction. For this, it is 

important to keep these employees as important as the appropriate employees can be selected. 

An accommodation business that loses an employee with a high quality service is faced with 

reduced customer satisfaction and thus an increasing cost. 

Human Resources 

Department 

Production 

Department 

Sales Department 

Planning and Supplying 

Pricing 

Industrial Relations 

Accountancy 

Department 

 

Business Manager 

 

Occupational Health and Safety 

Training and Development 

Research-Reporting-Register 

Social Relations 
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Numerous studies and different classification on organizational commitment have been made. 

The classification that used in this study ‘‘emotional commitment, continuance commitment 

and normative commitment'' made by Meyer and Allen. 

 

Emotional Commitment: It refers to the employees' emotional attachment to the organization 

and self-identification with the enterprise. The employee with a strong emotional commitment 

can stay in the organization for long periods of time. Employees with emotional commitment, 

which are considered to be the best form of organizational commitment, are the persons 

whom all employers want to employ in their businesses (Gul, 2002). 

 

Continuance Commitment: It is the continuation of the desire to continue to stay in the 

organization, considering the costs to be faced after leaving the organization. (Gul, 2002). 

Employees who have this type of organizational commitment do not want to leave the 

organization because they know that they will face more costs and difficulties. 

 

Normative Commitment: Employee see the commitment to organization as a duty and 

morality. Reflects the employee's sense of responsibility for staying in business. Employees 

with this organizational commitment feel obliged to remain in business. Staff does not 

predicate his commitment to benefit, and predicates to loyalty, virtue and moral responsibility. 

As a result of the study carried out in the accommodation enterprises in the research analysis 

section, the organizational commitment levels of the employees according to their 

demographic characteristics were examined. 

 

3. METODOLOGY 

3.1 Research Strategy 

In the province of Van, businesses in the city center were identified for this study, which 

included accommodation enterprises of different sizes. According to the determined 

information, negotiated with 20 accommodation enterprises and questionnaires were 

distributed in 12 of them in the province of Van. After one week questionnaires were 

collected. The reason for collecting the surveys one week later is that all employees are 

involved in the survey as the employees work in different shifts. The reason why some of the 

visited enterprises did not allow the distribution of surveys was observed as the intensity of 

work, the prejudice that could affect the work of the employees and the lack of awareness of 

the development of tourism by some business managers. 

 

3.2 The Number of Participants 

205 people participated in 273 questionnaires that distributed to 12 enterprises. 

 

3.3 Data Collection Instruments 

In order to examine the organizational structure of human resources in accommodation 

establishments, a questionnaire, which is composed of ''type of enterprise, number of 

employees, human resources department, human resources firstly responsible manager and 

human resources department responsibilities'' questions, was applied to the manager. In this 

survey, human resources structure was determined according to the type of hotel. On the other 

hand, the employees' organizational commitment levels were determined according to their 

demographic characteristics. For this, the three-dimensional organizational commitment 

survey developed by Meyer and Allen (1991) was applied to the employees of the 

accommodation enterprises. The questionnaire, which was prepared based on a three-

dimensional organizational commitment questionnaire developed by Meyer and Allen (1991) 

in order to collect data in the study, asked a total of 24 questions, 8 of which were emotional 
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commitment, 8 were related to continuity commitment and 8 to normative commitment. Apart 

from this, in the survey, questions such as ''age, gender, marital status, education status, 

department, duty, working time'' were asked about the demographic characteristics of the 

participant and their duties in the enterprise. A 5-point Likert-type scale was used in study ''1: 

Strongly Disagree- 5: Strongly Agree '' which determines the extent to which employees 

participate in the survey. 

 

3.4 Data Analysis Process 

The questionnaire forms prepared for collecting data were distributed separately to each 

enterprise and employees. After the specified period, all the completed and not filled forms 

were collected and separated. It is observed that all questionnaires have completely filled. 

Questionnaires for analysis the necessary tables were created using SPSS 24 program. 

According to this, the demographic characteristics of the participants were tabulated and the 

answers of the questions about the organizational commitment were numbered between  1-5 

and analyzed. In the tables, the significance of the response was measured by taking the 

average of the totals of the respondents. 

 

3.5 Rate of Response 

Surveys were conducted in 12 of the 20 accommodation establishments. Surveys distributed 

to 273 employees in these 12 enterprises and were collected one week later. It is observed that 

205 of questionnaires were filled. Accordingly, the participation rate was determined as 

75,09% on employee basis and 60% on enterprise basis. 

 

3.6 Reliability 

In the study, it is necessary to investigate the reliability dimension in order for the 

questionnaire forms to give accurate results. Reliability is expressed as consistency between 

independent measurements of the same thing (Nas & Toprak, 2016). The reliability of the 

study was found as 0,743. 

 

4. RESEARCH ANALYSIS 

4.1 Human Resources Organizational Structure of Hospitality Enterprises in the Field of 

Research 
Hotel Type Employee 

Number  

Human 

Resources 

Department 

Human 

Resource 

Responsible 

Human Resources 

Responsibilities 

Apart Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs 

General 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, Career 

Planning, Transfer-

Assignment, 

Remuneration, 

Personnel and Personnel 

Affairs, Training 

Occupational Safety 

Apart Hotel  

 

  

1-25 Accounting General 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, Career 

Planning, Transfer-

Assignment, Personnel 

and Personnel Affairs, 

Education, Health, 

Service, Food, Job 

Security 

Apart Hotel 1-25 Accounting General Recruitment, Personnel 
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Manager and Personnel Affairs, 

Education, Job Security 

Boutique Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs 

General 

Manager 

Recruitment, Food 

Suit Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs 

General 

Manager 

Recruitment, Personnel 

and Personnel Affairs, 

Job Security 

Three-Star Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs 

General 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, 

Remuneration, 

Personnel and Personnel 

Affairs 

Three-Star Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs, 

Accounting 

General 

Manager 

Recruitment, 

Remuneration, 

Education, Health, Food 

Three-Star Hotel 1-25 Personnel and 

Administrative 

Affairs 

General 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, 

Remuneration, Training, 

Job Security 

Four-Star Hotel 26-50 Human 

Resources 

Department 

Human 

Resources 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, Career 

Planning, Transfer-

Assignment, Personnel 

and Personnel Affairs, 

Education, Health, 

Service, Food, Job 

Security 

Four-Star Hotel 26-50 Human 

Resources 

Department 

Human 

Resources 

Manager 

Recruitment, Career 

Planning, Performance 

Evaluation, 

Remuneration, Health, 

Education. 

Five-Star Hotel 51-100 Human 

Resources 

Department 

Human 

Resources 

Manager 

Recruitment, Training, 

Performance 

Evaluation, 

Designation, Health, 

Remuneration, Work 

Safety 

Five-Star Hotel 51-100 Human 

Resources 

Department 

Human 

Resources 

Manager 

Recruitment, 

Performance 

Evaluation, Career 

Planning, 

Compensation, Job 

Security 

Table 4: Human Resources Organization Structure of Hospitality Enterprises in the Field of 

Research 

 

Table 4 shows the human resources organization structure according to the size of the 

accommodation establishments in the research field and which are conducted surveys. In the 

table, according to the size of the surveyed enterprises assessment was made. According to 

this; It has been observed that jobs and transactions within the scope of human resources are 

made within the departments of ’personnel and administrative affairs ‘accounting. Also it is 
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observed that in 4 and 5 star hotels there is separate section named as ''Human Resources 

Department''. 

 

However, in most hotels, the subjects covered by human resources are usually managed by 

the same department. For example, jobs within the scope of human resources can be run in the 

same department in a 4-star hotel and in an apart hotel. This situation shows that this 

similarity arises in small hotels as well as other managerial jobs as well as personnel works, 

but because the human resources department in large hotels is only interested in personnel 

affairs. 

 

Q1: Does the size of accommodation establishments affect the human resources organization 

structure? 

 

In the analysis conducted according to Table 4, the human resources department, like other 

departments, depends on the same person (general manager / manager) or department, as it 

has a single center management approach in hotels with 3 stars and smaller. However, human 

resources department is managed as a different department (by human resources manager) in 

4 and 5 star hotels. This shows that a more professional management approach has been 

developed in large enterprises. Therefore, as the enterprises grow, the human resources 

organization structure develops as a separate section in parallel. 
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4.2 Demographic Characteristics of Participants 
 

AGE 

 

 16-20 15 %7,3 

21-25 54 %26,3 

26-30 94 %45,9 

31-35 23 %11,2 

36-40 14 %6,8 

41-45 5 %2,4 

Total 205 %100 

 

 

GENDER 

 

 MAN 171 %83,4 

WOMA

N 

34 %16,6 

Total 205 %100 

 

 

MARITAL STATUS 

 SINGL

E 

89 %43,4 

MARRI

ED 

116 %56,6 

Total 205 %100 

 

 

EDUCATION 

 PRIMARY 

EDUCATION 

44 %21,5 

SECONDARY 

EDUCATION 

& HIGH 

SCHOOL 

64 %31,2 

COLLEGE 25 %12,2 

BACHELOR’S 

DEGREE 

64 %31,2 

MASTERS 8 %3,9 

Total 205 %100 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT 

 HUMAN 

RESOURCE

S 

2 %1 

SALES 6 %2,9 

ACCOUNTI

NG 

18 %8,8 

GUEST 

RELATION

S 

3 %1,5 

RECEPTIO

N 

59 %28,8 

FOOD AND 

BAVERAGE 

70 %34,1 

OTHERS 46 %23,6 

Total 205 %100 

 

DUTY 

 DEPARTMENT 

EMPLOYEE 

168 %82,0 

DEPARTMENT 

MANAGER 

34 %16,6 

ENTERPRISE 

MANAGER 

Total 

3 

205 

%1,5 

%100 

 

HOW MANY YEARS HAVE YOU BEEN WORKING IN THIS 

HOTEL? 

 0-4 129 %62,9 

5-9 68 %33,2 

10-14 8 %3,9 

Total 205 %100 

 

HAVE YOU WORKED HERE IN ANOTHER POSITION? 

 YES 39 %19 

NO 166 %81 

Total 205 %100 

 

HOW MANY YEARS HAVE YOU BEEN WORKING IN 

TOURISM? 

 0-4 113 %55,1 

5-9 66 %32,2 

10-14 22 %10,7 

15+ 4 %2 

Total 205 %100 
 

Table 5: Demographic characteristics of participants 

 

Table 5 shows the demographic characteristics of the survey participants. Accordingly, the 

majority of the participants are young people between the ages of 20-35. The majority of male 

participants are married. Among the employees who participated in the study, the highest 

numbers of graduates were bachelor's degree and high school graduates. The reason was that 

the majority of the respondents were working in the front office and food and beverage 

department. In addition, while the majority of the participants are employed in the 
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departments of the company, 15% of them are in the managerial position. The reason for this 

is that most of the employees have been working in the enterprise for less than 4 years. A 

small part of the participants did not work in any other position before, and the majority of 

them had a tourism history between 0-9 years. 

 

4.3 Affective Commitment Analysis 
Affective Commitment Analysis 

 

Participant 

Number 

Lowest    

Answer 

Highest 

Answer 

Significance  

Ratio 

1. I am happy to spend the rest of my 

career in this organization. 

205 1 5 4,20 

2. I like to discuss with people about my 

organization. 

205 1 5 3,71 

3. I really feel as if this organization’s 

problems are my own. 

205 1 5 4,40 

4. This organization has a very special 

meaning for me. 

205 1 5 4,33 

5. I think that I could easily become as 

attached to another organization as I am to 

this one. 

205 1 5 2,58 

6. I do not feel like ‘part of the family’ at 

my organization. 

205 1 5 2,07 

7. I do not feel emotionally attached to this 

organization. 

205 1 5 1,96 

8. I do not feel a strong sense of belonging 

to my organization. 

205 1 5 1,74 

Table 6: General affective commitment analysis of participants 

 

Analysis performed according to Table 6 showed a high degree of affective commitment in 

the majority of participants. 

 

Results 

• It was observed that the affective loyalty was higher in the participants between the ages of 

16-20 and 31-35.  

• It was observed that the affective commitment rate was higher in the woman participants. 

 

H1: Female employees have higher affective commitment. 

This judgment was accepted because women had a more meaningful affective commitment 

than men. The low level of female employment and the need for female employees by 

accommodation establishments have a positive effect on this commitment ratio in women. 

• It was observed that married participants had a higher affective commitment than 

single participants. 

• It was observed that there was a higher level of affective commitment in bachelor's 

degree and masters graduates according to education level.  

• It has been observed that there is a higher level of affective loyalty among employees 

in human resources and sales departments.  

• It was observed that the affective commitment was higher in the employees who were 

not in the management positions. 

• It has been observed that the affective commitment is higher in the participants who 

have been working in the same enterprise for 10 years or more. 

• In the same organization, the participants who had not previously worked in another 

position had higher affective commitment. 
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H.2: Affective commitment is higher among employees who have worked in the tourism 

sector for many years. 

 

This judgment can be accepted as it is observed that the loyalty rate is more meaningful in the 

participants who are working over 10 years. In general, the emotional commitment with the 

enterprise for long-term employees in a business is also valid for the tourism sector. In 

addition, it is among the other reasons that these employees are identified with their duties 

and with the company. 

 

4.4 Continuance Commitment Analysis 
 

Continuance Commitment Analysis 

 

Participant 

Numbers 

Lowest 

Answer 

Highest 

Answer 

Significance 

Ratio 

1. I am not afraid of what might 

happen if I quit my job without 

having another one line up. 

205 1 5 2,56 

2. It would be very hard for me to 

leave my organization right now, 

even if I wanted to. 

205 1 5 3,24 

3. Too much in my life would be 

disrupted if I decided I wanted to 

leave my organization now. 

205 1 5 3,01 

4. It would not be too costly form 

e to leave my organization now. 

205 1 5 2,77 

5. Right now, staying with my 

organization is a matter of 

necessity as much as desire. 

205 1 5 3,82 

6. I feel that I have too few 

options to consider leaving this 

organization. 

205 1 5 3,40 

7. One of the few serious 

consequences of leaving this 

organization would be the 

scarcity of available alternatives. 

205 1 5 3,40 

8. One of the major reasons I 

continue to work for this 

organization is that leaving would 

require considerable personal 

sacrifice- another organization 

may not match the overall 

benefits I have here. 

205 1 5 3,77 

 

Table 7: General continuance commitment analysis of participants 

 

In Table 7, it was observed that the continuance commitment of the surveyed employees was 

moderate. 

 

Results 

H.3: The majority of employees do not love the job they see as a necessity. 

When Table 7 is examined, the high average of the participants' answer to question 5 supports 

this judgment. Employees see it as a necessity rather than love their jobs in the same business. 

This may be attributed to the difficulty of finding a similar job elsewhere and the high 

unemployment rate throughout the country. 

• Participants in the 31-35 age groups were observed to have high commitment to 

continuity. 
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• It was observed that the female continuance commitment was higher in the female 

participants. 

• It was observed that the continuance commitment was high in married participants. 

 

H.4: Continuance commitment is higher among married employees. 

We can observe that this judgment is acceptable because the answers given by the married 

participants are more meaningful. This may be due to the fact that the married worker is more 

responsible and therefore he considers the study a necessity. 

• It was observed that the continuance commitment of the masters graduate was high. 

• In the accounting departments, it was observed that the attendance commitment was 

high. 

• It was observed that the continuance commitment of the department managers was 

higher. 

• Participants who worked in the same company for 10-14 years were observed to have 

higher continuance commitment. 

• It was observed that the attendance commitment of the participants who had 

previously worked in the same enterprise was higher. 

• Participants who worked in the tourism sector for 15 years or more were observed to 

have a higher commitment to continuity. 

 

4.5 Normative Commitment Analysis 
Normative Commitment Analysis 

 

Participant 

Number 

Lowest    

Answer 

Highest    

Answer 

Significance 

Ratio 

1. I think people change jobs very often 

nowadays. 

205 1 5 3,94 

2. I do not believe that a person should 

always adhere to a organization. 

205 1 5 2,68 

3. I do not see any moral problem in 

moving from one business to another. 

205 1 5 3,39 

4. One of the main reasons I continue to 

work for this organization is that I believe 

that commitment is important, and 

therefore I feel it is a moral obligation to 

stay. 

205 1 5 3,67 

5. If I get a better offer from another 

place, I do not find it right to leave. 

205 1 5 2,85 

6. I was taught to believe in the value of 

remaining loyal to one organization. 

205 2 5 3,80 

7. Everything was better when people 

spent a significant portion of their careers 

in the same business. 

205 1 5 3,83 

8. Wanting to be the man / woman of a 

workplace does not make sense to me 

anymore 

205 1 5 2,44 

Table 8: General normative commitment analysis of participants 

 

Table 8 shows moderate normative commitment in the surveyed employees. 

 

Results 

• It was observed that normative commitment was higher in participants aged 31-40 years. 

• A high normative commitment ratio was observed in female participants. 

• The normative commitment was higher in married participants. 
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• It was observed that the normative commitment was higher in the masters graduate 

students. 

• It was observed that the normative commitment of the participants in the human resources 

department was higher. 

• It was observed that the normative commitment was higher in the participants working as 

departmental employee. 

• It has been observed that normative commitment is less in participants who have been 

working in the same company for 4 years or less. 

• a similar rate of normative commitment was observed in those who had previously worked 

in another position in the same organization and who did not. 

• Normative commitment was observed to be higher in the participants who worked in 

tourism sector for 15 years and more. 

 

Q.2: How is the organizational commitment of employees in managerial positions? 

When Table 5 is examined, 15.3% of the participants are employed in managerial positions. 

In addition, it was observed that the level of emotional commitment and normative 

commitment were lower in employees who work in managerial positions than in other 

employees. On the other hand, it was observed that the commitment of continuity was higher 

in managers. This may be attributed to the fact that engagement in employees in managerial 

positions relies more on benefit rather than on emotional and normative. It can be said that 

this situation arises from the fact that in the work done, logic and professionalism are at the 

forefront. Therefore, it was observed that the organizational commitment was low in the 

managerial positions in the analysis. 

Q.3: How is the organizational commitment of employees with bachelor's degree education 

status and higher in accommodation establishments? 

It is observed that 34.8% of the participants have bachelor's degree graduate and masters 

education level. And it was observed that the level of organizational commitment in 

bachelor's degree graduate and masters graduates was high in the three types of organizational 

commitment. This may be due to the fact that these employees have a more professional 

working understanding and are working in more specific positions. 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Factors such as global competition, economic crises, national and international political 

developments are the main factors that economic enterprises are affected. Enterprises 

establish defense mechanisms to not affect by these negative factors. The most important of 

these is the most efficient evaluation of the need for human resources. To do this, businesses 

must and should be doing continuous and renewable works to make their human resources 

sustainable and developed. 

 

In today's world where mechanization and automation are at high levels, tourism sector is one 

of the sectors that need the least. In the tourism where the service and product quality are 

directly related to the employees, the enterprises are constantly working to keep the efficient 

and qualified employees within their structure. There is no doubt that the basis of these works 

is the human resources structure that is built on a solid foundation and a developed 

organizational commitment. 

 

In this study, the human resources organization structure and the level of organizational 

commitment of employees in the accommodation establishments, which constitute the most 

important part of tourism, were examined in Van province. Based on the findings obtained; It 

is observed that there is not a strong human resources structure in the enterprises due to 
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reasons such as the development of tourism in Van in recent years, the fact that the majority 

of the accommodation establishments in the province are composed of middle and lower 

enterprises and the tourism awareness is not sufficient. On the other hand, a significant 

organizational commitment was observed in the employees. It is observed that the reason for 

this is an emotional commitment to business in some employees, while a commitment based 

on a benefit relationship in some employees and moral commitment in some of them. 

 

Considering the current situation in Van, many recommendations for the development of 

tourism can be offered. However, first of all, improvements should be made in 

accommodation establishments which are the most important element of a tourism 

destination. The service and product quality in a business that is close to a tourist wealth with 

a significant appeal is also effective in the continuity of the business as well as the continuity 

of the touristic product. In Van, where there are touristic products with significant 

attractiveness, improvements should be made in accommodation establishments in order to 

ensure sustainability by providing a better quality service to incoming guests. 

 

For this purpose, it is advisable to give orientation trainings for the establishment of a firm-

based tourism awareness before the size of enterprises. With this awareness, employees' 

commitment to business can be increased by giving more importance to human resource 

development in order to ensure harmony between employees in enterprises. In addition, 

considering the existing and growing tourist potential in Van, the establishment of larger and 

institutional accommodation establishments should be provided by the relevant institutions. 

Thus, with the presence of enterprises with a stronger human resources structure, the human 

resources structure of the existing enterprises will develop. 

 

In conclusion, it can be said that higher levels of the tourism potential of Van are possible and 

necessary. It has been observed that the enterprises and employees in which the study is 

carried out are willing and able to adapt to this development. 

 

LIMITATIONS 

It is possible to mention some limitations of this research. The low number of accommodation 

establishments in the study area prevents access to more people. In addition, the fact that 

questionnaires were not allowed in many enterprises to be surveyed was another limitation. A 

questionnaire form was used to collect data. Scope, analysis and answer errors that may be 

encountered in each survey study may be included in this study. It is almost impossible to talk 

about a survey that is free of these errors. 
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