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YAYIN KURULUNDAN / EDITORIAL NOTE 

 
Merhaba, 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve S syal Bilimler Fakültesi tarafından 

yayımlanan Internati nal J urnal  f Ec n mics, Administrati n and S cial 

Sciences (IJEASS) dergisinin ilk sayısını sizlere ula tırmanın gururunu ya ıy ruz. 

Bu dergiyle üniversitemizin Türkiye ve dünya ölçeğindeki akademik birikime 

yeni katkılar ya masını ve s syal bilimler literatürünün ilerletilmesini umuy ruz. 

İlk sayımızda alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan, "Grev 

Ertelemelerinde Yürütme Organının Yetkisinin Sınırlanması", " adın 

Yöneticilerin Dem kratik  iderlik Eğilimleri ve Çalı an Bağlılığı Arasındaki 

İli ki", "İsrail-Suudi Arabistan Yakınla ması Gerçeğe Dönü ebilir Mi? Ya ısalcı 

Realist Bir Analiz" ve "Ortaöğretimde Öğretmenlerin Desteklenmesinin 

Özerklikleri Aracılığıyla İ  Tatminine Etkisi: Pendik İlçesi  amu ve Özel Eğitim 

 urumu  ıyaslaması" ba lıklı dört makale yer alıy r. 

 

Yılda iki kez yayımlanan ve Türkçe ve İngilizce makalelerin kabul edildiği 

dergimizin Haziran 2019 sayısı için makalelerinizi  imdiden bekliy ruz. 

 

 

Dear Readers, 

 

We are glad to present the first issue of International Journal of Economics, 

Administrative and Social Sciences (IJEASS), published by Istanbul Gedik 

University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences. We hope 

that IJEASS will make new contributions to the scholarly work at both local and 

global levels and will enhance and advance social science literature. 

This issue includes four articles written by academics who are all experts in their 

area of specialization: “Limitation of Executive Authority in Strike 

Postponements”, “The Relationship Between Democratic Leadership Trend of 

Female Executives and Employee Engagement”, “Can Israel-Saudi Arabia 

Rapprochement Turn into Reality? A Structural Realist Analysis” and 

“Investigation of the Supporting Factors on the Teachers  J b Satisfacti n by the 

Mediating Effect of the Autonomy: Public and Private School Distinction in 

Pendik District”. 

 

New submissions for the second issue, June 2019, are welcomed for IJEASS. The 

journal is published twice a year and articles both in Turkish and in English are 

accepted. 
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Grev Ertelemelerinde Yürütme Organının Yetkisinin 

Sınırlanması 

Limitation of Executive Authority in Strike Postponements 

 

 

 

Prof. Dr. Metin KUTAL
1
 

Öz 

Türk Hukukunda yürütme  rganına (eskiden Bakanlar  urulu, 

halen Cumhurba kanı), yasal bir grevi  lağanüstü bazı durumlarda 

60 gün süre ile geciktirme (erteleme) yetkisi tanınmı tır. 

Anayasal bir hak  lan greve ya ılan bu müdahalenin,  labildiğince 

amaca uygun biçimde kullanılması gerektiği tartı ma dı ıdır. Bunun 

için idari kararın yargı  rganlarınca etkili biçimde denetlenmesi ve 

erteleme süresi içinde ba arılı barı çıl giri imlerin devreye 

s kulması gerekmektedir. 

Grev hakkı ile birlikte Türk Hukukuna giren (1963) erteleme yetkisi 

ülkemizde tüm siyasal iktidarlarca ç k sık ve genellikle amaç dı ı 

kullanılmı tır. Üstelik 1982 Anayasasında erteleme süresi s nunda 

uzla ma sağlanamamı  ise uyu mazlığın z runlu tahkim  rganı  lan 

Yüksek Hakem  urulu tarafından kesin çözüme bağlanacağı kabul 

edilmi tir. 

                                                 
1
 İstanbul Gedik Üniversitesi, e-posta: mokutal@gmail.com 
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Bu durum yargı denetiminin ve barı çı çözüm giri imlerinin 

önemini daha da arttırmı tır. Buna kar ın s n yıllarda ilgili yasada 

ya ılan deği ikliklerle erteleme nedenlerine yenileri eklenmi ; idari 

yargının etkinliği azalmı , barı çı çözüm giri imleri ise rutin 

uygulamalar düzeyini a amamı tır. 

T  lu i  sözle meleri Yüksek Hakem  urulu tarafından 

bağıtlandıktan s nra i çi sendikalarının Anayasa Mahkemesi ne 

ya tıkları bireysel ba vurular da d ğal  larak, asıl s runu 

çözmekten uzak kalmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Milli güvenlik, genel sağlık, Danı tay, Yüksek 

Hakem  urulu, Uluslararası Çalı ma Örgütü. 

Abstract 

In Turkish Law, the executive body (formerly the Council of 

Ministers, currently the President) has been granted the authority to 

delay a legal strike for 60 days in extraordinary cases. 

It is not controversial that this intervention to strike, which is a 

constitutional right, should be used expendientially. To this end, the 

administrative decision must be effectively monitored by the 

judicial bodies and successful peaceful initiatives should be put in 

place during the postponement period. 

The authority to postpone, which entered the Turkish Law with the 

right to strike (1963), was very frequently and often inexpediently 

used by all political administrations in our country. Moreover, in the 

1982 constitution, it was accepted that the dispute would be 
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resolved by the High Arbitration Board, which is the mandatory 

arbitration body if the consensus could not be reached at the end of 

the postponement period. 

This situation further increased the importance of judicial review 

and peaceful solution initiatives. However, with the amendments 

made to the relevant law in recent years, new ones have been added 

to the reasons for postponement; the effectiveness of the 

administrative judiciary have decreased, and the peaceful solution 

initiatives have failed to exceed the level of routine practices. 

After collective bargaining agreements were concluded by the high 

arbitral tribunal, the individual applications that labor unions made 

to the Constitutional Court have also been naturally unable to solve 

the actual problem. 

Keywords: National security, general health, Council of State, high 

arbitral tribunal, International Labor Organization. 

 

Giriş 

Bilindiği gibi ç ğulcu bir dem kraside endüstri ili kileri düzeni, 

birbirine bağlı dört kurumdan  lu maktadır. Bunlar; özgür 

sendikacılık, özerk t  lu  azarlık, t  lu i  mücadeleleri “grev ve 

l kavtlar” ve barı çı çözüm y llarıdır. T  lu  azarlık hakkı 

 lmayan bir sendikanın herhangi bir dernekten farkı kalmamaktadır. 

Bunun gibi t  lu i  mücadelesi araçları  lan grev ve l kavt 

haklarının yasaklandığı bir ülkede t  lu  azarlığın etkili bir s syal 
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  litika aracı niteliğine ula ması mümkün değildir. Bu k nuda 

uzağa gitmeden, Türkiye nin yakın tarihinden örnekler verilebilir. 

Gerçekten İkinci Dünya Sava ı nın s na ermesine kadar ülkemizde, 

esas itibari ile tek  artili siyasal düzen, s syal sınıf esasına dayalı 

derneklerin kurulmasını  lanaksız kılmı , grev ve l kavt hareketleri 

i  yasası ile yasaklanmı tır ( 008 sayılı İ   anunu, madde 72). 

Türkiye Cumhuriyeti, ç ğulcu dem krasiye Cemiyetler  anunu nda 

deği iklikle ba lamı tır. Derneklerin s syal sınıf esasına göre de 

kurulabilmesi, tüzel ki iliğin kazanılmasında hükümetin izin 

sisteminin kaldırılması bir yandan yeni siyasal  artilerin 

kurulmasına, öte yandan da çe itli isimler altında sendikaların 

 lu masına y l açmı tır. Ancak aynı dönemde grev yasağının 

devam etmesi sendikaların t  lu  azarlık ya malarına  lanak 

vermemi , s nuçta ç k sınırlı bir etki alanına sahi , zayıf bir i çi 

sendikacılığı  rtaya çıkmı tır (19 7-1960). 

1961 Anayasası nda hem sendikacılık ve t  lu  azarlık hakları, 

hem de grev hakkı yer alınca durum kısa sürede deği mi tir. 

Sendikaların üye sayısı hızla artmı  her yıl bin civarında t  lu i  

sözle mesi bağıtlanmı , bunlar sendika üyelerinin çalı ma ve 

ya ama k  ullarında ciddi iyile tirmelere neden  lmu tur.  u kusuz 

bu ba arılı dönemin asıl nedeni anayasa güvencesi altında i çilere 

grev hakkının tanınmı   lmasıdır. Bu verimli dönemin i lemeye 

ba lamasında 196  yılında kabul edilen 27  ve 275 sayılı yasaların 

önemli katkıları  lmu tur. Bu yasalar Millet Meclisi ile Cumhuriyet 

Senat su nda görü ülürken grevlerin mesleki amacını a arak milli 

güvenliği ya da genel sağlığı tehdit eder k numa gelmeleri üzerinde 
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de durulmu  ve Bakanlar  urulu na idari yargı denetiminde grev ve 

l kavt haklarını t  lam 90 güne kadar erteleme yetkisi tanınmı tır. 

Öte yandan yasal bir grevin yetkili bir idari  rgan tarafından 

ertelenmesi mukayeseli hukukta ç k yaygın bir uygulama  lmadığı 

anla ılmaktadır. Ertelemeye izin veren ülkelerde de bu yetkinin 

ba kan ya da hükümet gibi önemli  rganlara tanındığı, ayrıca yetkili 

 rganların bu yetkilerini ancak  lağanüstü ve acil hallerde 

kullanabilecekleri, ya ılan uygulamaların yargı denetimine açık 

 lduğu gözlemlenmektedir. Bu kısıtlamaların nedeni grev hakkının 

birç k batı ülkesinde anayasalarda yer alması ve Uluslararası 

Çalı ma Örgütü nün (ILO) 87 ve 98 sayılı sözle melerinde içeriği 

açıkça belirlenen sendika özgürlüğünün bir  arçası  larak kabul 

edilmesidir. 

Uluslararası hukukta durum böyle iken ülkemizde hemen her 

siyasal iktidar döneminde önemli yasal grevlerin Bakanlar  urulu 

kararı ile sık sık ertelendiğine  ahit  lmaktayız. Bu uygulamanın 

özellikle s n yıllarda anayasadan kaynaklanan grev hakkı 

k nusunda ciddi bir engelleme aracı haline dönü me tehlikesini 

beraberinde getirdiği gözlemlenmektedir. 

Bu s runun hem I O mevzuatı, hem mukayeseli hukuk açısından 

ele alınmasında yarar  lduğu kanısındayız. Ancak bu önemli 

k nuyu bir makale çerçevesinde ele alacağımızdan grev 

ertelemelerini tüm yönleri ile inceleme  lanağına sahi  

 lamadığımızı da açıklamayı z runlu görüy ruz. Amacımız daha 
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ç k bu ertelemelerde yetkili idari  rganların kararlarının ne 

dereceye kadar sınırlandığı üzerinde durmaktır. 

1. Türk Toplu İş Hukukunda Yürütme Organının Yasal Bir 

Grevi Ertelemesi 

a. 1963-1980 Dönemi 

1961 Anayasası nda grev hakkı ile ilgili düzenlemelerin yasalar 

çerçevesinde ya ılacağı öngörülmü tür.  itekim 196  yılında 

yürürlüğe giren 275 sayılı T  lu İ  Sözle mesi Grev ve   kavt 

 anunu nda grev yasakları ile (m.20) bu hakların geçici  larak 

durdurulması (ertelenmesi) (m.21) ayrı ayrı düzenlenmi tir. Bu s n 

maddeye göre “karar verilmi  veya ba lamı   lan kanuni bir grev 

veya l kavt “memleket sağlığını” veya “milli güvenliği” b zucu 

nitelikte ise Bakanlar  urulu bu uyu mazlıkta grev ve l kavtı bir 

kararname ile en ç k  0 gün süreyle geciktirebilir” denilmi , 

“Bakanlar  urulu nun geciktirme kararını ilan eder etmez “Yüksek 

Hakem  urulu”ndan geciktirilen grev ve l kavtın niteliği hakkında 

isti ari mütalaasını ister” (m.21/2) hükmüne yer verilmi tir. Bu 

mütalaayı alan Bakanlar  urulu nun geciktirme süresini en ç k 60 

gün daha uzatabileceği aynı yasada hükme bağlanmı tır. 

  numuz açısından ilginç  lan husus, aynı maddede “Danı tay, bu 

maddede söz k nusu Bakanlar  urulu kararları hakkındaki i tal 

davalarına ili kin yürütmenin durdurulması tale lerini bir hafta 

içinde karara bağlar” hükmünün yer almasıdır. 

Aynı maddede geciktirilen grev veya l kavtın 6 i  günü içinde 

Ba bakanlıkça Yüksek Uzla tırma  urulu na havale edileceği 
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(m.21/ ); geciktirme süresinin s na erdiği tarihte taraflar 

uzla amamı  veya uyu mazlığı özel bir hakeme intikal ettirmemi  

iseler “grev ve l kavta karar vermekte serbesttirler” (m.21/ ) 

denilmi tir. Bu düzenlemede açıkça Bakanlar  urulu nun 

“memleket sağlığı” ve “milli güvenlik” nedenlerine bağlı  larak 

erteleme kararı alabileceği, bu karar aleyhine Danı tay da açılacak 

i tal davalarında bir hafta içinde yürütmeyi durdurma kararının 

verileceği ve t  lam 90 günlük gecikme süresinin s na ermesinden 

s nra sendikanın yeniden grev kararı alabileceği anla ılmaktadır. 

Böylece 196 -1980 döneminde, grev yasakları ile grev ertelemeleri 

kanımızca isabetli  larak, s nuçları bakımından farklı hükümlerle 

düzenlenmi tir.  

Ancak bu dönemde d ktrinde grev ertelemesinin s nunda bu 

eylemin milli güvenliği ya da memleket sağlığını tehdit etmeye 

devam etmesi halinde ne olacağı tartı ması  rtaya atılmı tır. Bir 

görü e göre “bu takdirde gecikme müddetinin s nunda grev ve 

l kavta imkân vermek telafisi imkânsız zararlara y l açabilecektir” 

(Oğuzman, 197 :  1). 

b.1982’den Sonraki Dönem  

12 Eylül 1980 de gerçekle en askeri müdahale döneminde tüm 

t  lu  azarlık sistemi askıya alındığına, tüm grev ve l kavt 

eylemleri yasaklandığına göre k numuz d ğal  larak tartı ma dı ı 

kalmı tır. Ancak bu dönemde yeni anayasayı hazırlamak üzere 

kurulan Danı ma Meclisi nde erteleme s runu grev ve l kavt 

yasakları ile birlikte d ğrudan d ğruya anayasa hükmü  larak 
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5  üncü maddede yer almı tır. Bu hükme Milli Güvenlik   nseyi 

anayasa k misy nunda s n  ekli verilirken “ertelemenin s nunda 

grev veya l kavtın taraflardan birinin ba vurusu üzerine 

uyu mazlığın z runlu tahkim  rganı  lan Yüksek Hakem  urulu na 

intikal edeceği” hükme bağlanmı tır (Anayasa madde 5 /5). 

Böylece grev ve l kavt yasakları ile bunların ertelenmesi s nuç 

bakımından aynı hükme tabi kılınmı tır (T.C.   misy n Ra  rları, 

Ankara, 1983). 

Milli Güvenlik   nseyi nin özel gündeminde yer alarak kabul 

edilen 2822 sayılı T  lu İ  Sözle mesi, Grev ve   kavt 

 anunu nda da d ğal  larak anayasa hükmü çerçevesinde erteleme 

k nusu düzenlenmi tir. (m.  ,  ) Burada da erteleme süresi s na 

erdiği tarihte taraflar anla amamı  veya uyu mazlığı özel hakeme 

intikal ettirmemi lerse Çalı ma Bakanı uyu mazlığın çözümü için 

Yüksek Hakem  urulu na ba vurur hükmü bulunmaktadır. 

Maddenin kanımızca  lumlu hükmü Bakanlar  urulu nun erteleme 

kararları aleyhine Danı tay da i tal davası açılabilmesine ve 

yürütmenin durdurulmasına  lanak vermesidir. Ancak burada da 

275 sayılı yasadaki hükümlerden farklı  larak Danı tay kararının 

yürütmeyi durdurması herhangi bir süre ile sınırlanmamı tır.  

Türk t  lu i  hukukunu yeniden düzenleyen 6 56 sayılı yasada ise 

(m.6 ) Bakanlar  urulu na (halen Cumhurba kanına) yasal bir 

grevi genel sağlığı veya milli güvenliği b zduğu gerekçesiyle 60 

gün süreyle erteleme yetkisi tanınmı tır. Sözü geçen maddede 

erteleme yetkisi aleyhine i tal davası açılması ve yürütmenin 
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durdurulmasına ili kin bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Bu 

yasanın hazırlık a amasında idari i lemler aleyhine dava 

açılmasının genel hükümler çerçevesinde esasen mevcut  lduğu 

ileri sürülmü tür.  anımızca burada anayasal bir hakka müdahale 

söz k nusu  lduğundan 275 sayılı yasada  lduğu gibi idari yargı 

y lunun madde metninde yer alması isabetli  lurdu.  

Öte yandan 6  üncü maddenin ilk fıkrasındaki milli güvenlik ve 

genel sağlık nedenlerine  1.10.2016 tarihli ve 678 sayılı  anun 

Hükmünde  ararname (m. 5) ve 1.2.2008 tarih ve 7071 sayılı yasa 

(m. 2) ile iki yeni nedene daha yer verilmi tir. Bunlardan birincisi 

“büyük ehir belediyelerinin  ehir içi t  lu ta ıma hizmetleri”, 

ikincisi ise “bankacılık hizmetlerinde ek n mik veya finansal 

istikrarı b zucu nitelikteki” yasal grevlerdir. Böylece Türk 

hukukunda yürütme  rganı bundan s nra iki yerine dört nedenden 

biriyle karar verilmi  veya ba lamı  yasal bir grev veya l kavtı 

erteleyebilecek; bu sürenin s nunda anla ma sağlanamamı  ise 

taraflardan birinin ba vurusu üzerine uyu mazlık Yüksek Hakem 

 urulu tarafından kesin  larak çözümlenecektir.  

2. Türk Endüstri İlişkilerinde Erteleme Uygulamalarına Genel 

Bir Bakış 

Türk t  lu i  hukukuna 196  yılında giren yasal bir grev ya da 

l kavtın yürütme  rganı tarafından ertelenebilmesi s n yarım yüz 

yıl içinde tüm siyasal iktidarlar tarafından  ldukça sık 

kullanılmı tır. Bu k nudaki uygulamaların bazı dönemlerde 

y ğunluk kazandığı anla ılmaktadır. Örneğin 275 sayılı yasa 
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döneminde 10 Ocak 196  ile 1  Ağust s 1969 tarihleri arasında 

rastlayan 5 yıllık dönemde çe itli siyasal iktidarlar 2  kez bu yetkiyi 

kullanmı lardır ( utal, 1969:2 1-243). 1971-1980 döneminde 

ülkemizde hüküm süren terör eylemleri ve süregelen ka s 

 rtamında hükümetlerin daha ç k erteleme y luna ba vurdukları 

görülmektedir ( utal, 1980:192-195). 275 sayılı yasanın yürürlükte 

 lduğu bu ilk dönemde hükümetlerin Pa abahçe Şi e-Cam ya da 

Ereğli Demir-Çelik gibi ç k sayıda i çiyi ilgilendiren veya ülke 

ek n misini  lumsuz yönde etkileyen grevlerde bu yetkilerini 

kullanmı lardır. Ancak d ktrinde bu nedenlerin grev 

ertelemelerinde gerekçe  larak kullanılmasının yanlı   lduğu milli 

güvenlik ve memleket sağlığı nedenlerinin amaca uygun biçimde 

y rumlanması gerektiği vurgulanmı tır ( utal, 1977:505-509). 

1982 Anayasası nın kabulünden s nraki dönemde ertelenen 

grevlerin, erteleme süresi s nunda uzla ma sağlanamamı   lması 

halinde tahkime gitmek z runluluğu kanımızca hem ertelemelerin 

artmasına neden  lmu ; hem de anayasal güvence altındaki grev 

hakkının kullanılması önemli ölçüde sınırlanmı tır (Aydemir M., 

2001:159-168). Üstelik 2016 ve 2018 yıllarında erteleme 

nedenlerinin dörde çıkarılması bunlardan bankacılık i  k lunda ve 

belediyelerce  ehir içi t  lu ta ımacılıkta Anayasa Mahkemesi nin 

grev yasağını kaldırmasına kar ın (Anayasa Mahkemesi kararı 

22.10.201  RG:11.11.2015). bu i  k llarında hükümete grev 

erteleme yetkisinin tanınması grev hakkının bundan s nraki yıllarda 

daha sıklıkla kullanılacağı izlenimini uyandırmaktadır.  
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3. Anayasa Mahkemesi’nin Grev Ertelemeleri İle İlgili Bazı 

Kararları 

Grev ertelemeleri ile ilgili Türk mevzuatındaki düzenlemeler ve 

hükümetlerin bu k nuda verdiği erteleme kararları s n be  yıl 

içinde üç kez Anayasa Mahkemesi nin gündeminde yer almı tır. 

Bunlardan biri iptal istemiyle diğer ikisi bireysel ba vuru 

çerçevesinde yüksek mahkemeye intikal etmi tir.  

a. İptal İstemi ile İlgili Açılan Dava  

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde İzzet ÇETİ , Süleyman 

ÇE EBİ ve 115 arkada ının 6 56 sayılı Sendikalar ve T  lu İ  

Sözle mesi  anunu nun çe itli maddelerinin 1982 Anayasası na ve 

Türkiye Cumhuriyeti nin  nayladığı uluslararası sözle melere 

aykırı dü tüğü iddiası ile Anayasa Mahkemesi nde açtıkları dava 

22.10.201  tarihinde karara bağlanmı tır (E.201 /1,  .201 /161). 

İ tali istenen yasa maddeleri arasında “grev ve l kavtın 

ertelenmesi” ba lıklı 6  üncü madde de bulunmaktadır. Yüksek 

Mahkemenin 11.11.2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 

kararında özetle hükümetlerin “anayasada yer alan kurallara bağlı 

kalmak  artı ile grev ve l kavtları yasaklayabileceği veya 

erteleyebileceği, bu hususun kanun k yucunun takdirinde  lduğu; 

kaldı ki bu yetkinin grevi yasaklama  lmadığı, 60 günlük süre ile 

sınırlandığı ve yargı denetimine tabi tutulduğunu dikkate alarak 

mevcut düzenlemenin grev hakkına ölçüsüz bir müdahale niteliğini 

ta ımadığı s nucuna varmı  ve i tal istemini  y ç kluğu ile 

reddetmi tir.  
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 anımızca yüksek mahkemenin bu kararında anayasanın 5  üncü 

maddesinde ertelenen grevlerle yasak grevler arasında s nuç 

bakımından bir ayrımın ya ılmadığı; erteleme süresi s nunda 

uyu mazlıkların Yüksek Hakem  urulu tarafından kesin çözüme 

bağlandığı üzerinde durulmamı tır. Öte yandan Anayasa 

Mahkemesi aynı kararında bankacılık hizmetleri ile  ehir içi t  lu 

ta ıma hizmetlerinin I O n rmlarında “ya amsal nitelik gösteren 

kamu hizmetlerinden” sayılmadığı devletin grev yasağının t  luma 

sağladığı kamu yararı ile bireylerin hak ve özgürlükleri arasında 

adil bir dengeyi sağlamakla yükümlü  lduğu sözü geçen 

hizmetlerdeki yasağın ölçülülük ilkesine de aykırı  lduğu gerekçesi 

ile her iki i  k lundaki grev yasağını anayasanın 1  ve 5  üncü 

maddelerine aykırı  lduğu ve i tali gerektiği s nucuna varmı tır 

(E.2013/1, K.2014/161).  

Bu karardan yakla ık bir yıl s nra 6 56 sayılı yasanın grev 

ertelemeleri ile ilgili 6  üncü maddesinde yukarda da değinildiği 

gibi, milli güvenlik ve genel sağlığa ek  larak bankacılık hizmetleri 

ile  ehir içi t  lu ta ıma hizmetleri yasa metnine eklenmi tir. 

Böylece devam etmekte  lan hukuki s run yeni bir b yut 

kazanmı tır. Yüksek Mahkemenin 6  üncü maddenin s n 

durumuna göre yeni bir i tal istemiyle açılan davada nasıl bir karar 

vereceği d ğrusu merak k nusudur.  

b. Bireysel Başvuru Sonucu Anayasa Mahkemesi Tarafından 

Verilen İki Karar 
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Bu çerçevede yüksek mahkemenin 2015 ve 2018 yıllarında iki 

önemli karar verdiği anla ılmaktadır. 

aa. Kristal-İş Sendikasının Başvurusu 

Somut olayda Kristal- İ  sendikası t  lu görü melerde anla ma 

sağlanamaması nedeniyle 20.6.201  tarihinde grev kararı almı tır. 

Bu grev Bakanlar  urulu nun 27.6.201  tarihli kararı ile genel 

sağlığı ve milli güvenliği b zucu nitelikte  lduğu gerekçesi ile 60 

gün süreyle ertelenmi tir. Sendika, Danı tay ın 10. dairesinde karar 

aleyhine i tal davası açmı  ve yürütmenin durdurulmasını 

istemi tir. 10. Daire 16.7.201  tarihinde yürütmeyi durdurma 

talebini  y ç kluğu ile reddetmi tir. Sendika ret kararına itiraz etmi  

(6.8.201 ); Danı tay İdari Dava Daireleri  urulu 2 .9.201  

tarihinde idari i lemin hukuka aykırılık k  ulunun gerçekle mediği 

gerekçesiyle itirazı reddetmi tir. 

Anayasa Mahkemesi, anayasanın 1 8/  maddesi gereği bireysel 

ba vuru için  lağan kanun y llarının tüketilmi   lduğunu öncelikle 

dikkate almı tır. Daha s nra ba vuruyu esas yönünden inceleyen 

Yüksek Mahkeme “grev hakkını sendika üyelerinin çıkarlarının 

k runmasına hizmet eden en önemli araçlardan biri  larak kabul 

edildiğine i aret etmi , daha s nra s mut  layda sendika hakkının 

ihlal edili  edilmediği, edilmi  ise müdahalenin haklı sebe lere 

dayanı , dayanmadığını” incelemeye ba lamı tır. Yasallık açısından 

grevin ertelenmesinde 6 56 sayılı yasa hükmünün “kanunilik” 

ölçütünü kar ıladığı s nucuna varan Yüksek Mahkeme buna 

kar ılık Danı tay 10. Dairesinin “grevin ne  ekilde genel sağlığı ve 
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milli güvenliği b zucu bir nitelik ta ıdığına ili kin bir 

değerlendirmede bulunmadığı” “ek n mik gerekçelerin yürütmenin 

durdurulması talebinin reddine esas alındığı” bu nedenle Danı tay 

kararının “ilgili ve yeterli  lduğu”nun söylenemeyeceğine i aret 

edilmi  ve “ba vurunun anayasanın 51 inci maddesinde güvence 

altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi” 

gerektiği s nucuna varmı tır. 

Yüksek Mahkeme ayrıca 6216 sayılı kanunun “ ararlar” ba lıklı 

50 inci maddesinin 2 inci fıkrasına y llama ya arak “yeniden 

yargılama ya ılmasında hukuki bir yarar bulunmayan hallerde 

ba vurucu lehine tazminatına hükmedilebilir” düzenlemesine 

kar ılık “s mut  layda ba vurucunun herhangi bir maddi ve manevi 

tazminat talebinde bulunmadığına i aret etmi  ve bu kararın bir 

örneğinin bilgi için Danı tay ın ilgili dairesine gönderilmesine” 

karar vermi tir. 

Anayasa Mahkemesi nin bu kararı kanımızca gerek yürütme, gerek 

idari yargı  rganlarına grev ertelemelerinde y l gösterici 

niteliktedir. Ancak uygulamada bu olumlu karardan ilgili idari ve 

adli  rganların yararlandıklarını söylemek maalesef mümkün 

değildir. Örneğin Danı tay 10 uncu Dairesi, Anayasa 

Mahkemesi nin kararında da değinildiği gibi aynı s syal taraflar 

arasında 200  yılında alınan bir grev kararı ve Bakanlar  urulu nun 

erteleme kararı ile ilgili  larak “grevin yasada öngörülen milli 

güvenliği b zucu nitelikte  labilmesi için ülkenin ve devletin ciddi 

tehlikelerle kar ı kar ıya kaldığı durumların  rtaya çıkması, idare 



IJEASS Aralık / December 1(1), 1-25                                                                                 Metin KUTAL 

15 
 

tarafından öne sürülen ek n mik sebe lerin ertelemeyi yasal 

kılmayacağı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini kabul 

etmi tir (Danı tay 10. Daire, 12.1.200 , E.200 /61  ). Aynı 

uyu mazlıkta grevin yeniden ba laması üzerine Bakanlar 

 urulu nun grevi yeniden ertelemesine kar ılık açılan davada sözü 

geçen daire Milli Güvenli  urulu Genel Sekreterliği nin bir önceki 

davada belirtilen görü üne y llama ya arak Bakanlar  urulu 

kararını i tal etmi tir (Danı tay 10. Daire, 19. .2006). 

bb. Birleşik Metal İşçiler Sendikası’nın Başvurusu 

Birle ik Metal İ çileri Sendikası MESS ile ya tığı t  lu 

görü melerde uzla ma sağlanamaması üzerine 29.1.2015 ve 

19.2.2015 tarihlerinde t  lam  8 i yerinde grev kararı almı tır. 

Bakanlar  urulu  0.1.2015 tarihli Resmi Gazete de bu grevi “milli 

güvenliği b zucu nitelikte  lduğu” gerekçesi ile 60 gün süre ile 

ertelemi tir. Sendika, Danı tay 10. Dairesine iptal talebiyle dava 

açmı  ayrıca yürütmenin durdurulmasını istemi tir. 10 uncu Daire 

5. .2015 tarihinde yürütmenin durdurulması talebini  y ç kluğu ile 

reddetmi tir.  ararın gerekçesinde “ek n mik güvenliğin milli 

güvenliğin ayrılmaz bir  arçası  lduğu” görü üne yer verilmi tir. 

Sendikanın Danı tay İdari Dava Daireleri  urulu na ya tığı itiraz 

da  0. .2015 tarihinde reddedilmi tir.  arar 7 üyenin muhalefetine 

kar ı 8  yla kabul edilmi tir. Muhalif üyelerin kar ı  y yazısında 

milli güvenlik kavramının “yurt ölçüsünde beliren iç ve dı  

tehlikelere kar ı devlet tüzel ki iliğinin savunma ve güvenlik altına 

alınması” anlamına geldiği; s mut  layda ertelemeyi gerektiren 
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“geçerli ve inandırıcı kanıtların bulunmadığı” bu nedenle Bakanlar 

 urulu kararının hukuka aykırı  lduğu açıklanmı tır.  

Öte yandan sendika, yetkisinin dü mesine neden  lmamak için 

 . .2015 tarihinde Yüksek Hakem  urulu na ba vurmu tur. Bu 

kurul 12.5.2015 tarihli kararı ile t  lu i  sözle mesini kesin  larak 

bağıtlamı tır. Bu karardan s nra Danı tay 10. Dairesinin esasa 

ili kin bir karar vermesinin herhangi bir önemi kalmamı tır. Bu 

nedenle sendika 27.8.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi ne 

bireysel ba vuruda bulunmu tur.  

Anayasa Mahkemesi s runu sadece iç hukuk açısından değil, 

uluslararası hukuk açısından da incelemi , Avru a İnsan Hakları 

Mahkemesi kararlarına ve Anayasa nın 90 ıncı maddesi gereği 

ulusal mevzuattan üstün  lan Türkiye Cumhuriyeti nin  nayladığı 

uluslararası sözle melere ve yukarıda değindiğimiz  ristal-İ  

Sendikası kararlarına y llamalar ya mı tır. Bu kararda Bakanlar 

 urulu nun bir grevi ertelerken grevin “neden ve nasıl milli 

güvenliği b zucu  lduğunu zaman ve  lay göstererek” belirtmediği 

açıklanmakta ve “milli güvenlik kavramının geni  ve keyfi  larak 

y rumlanamayacağı görü üne yer verilmektedir. Ayrıca grev 

hakkının sendika ve t  lu  azarlık sisteminin ayrılmaz bir  arçası 

 lduğu, “ek n minin bu durumdan etkilenmesinin ise grev hakkının 

d ğasından kaynaklanan bir z runluluk  lduğuna” i aret 

edilmektedir. Anayasa Mahkemesi somut  layda grev hakkına 

müdahalenin gerçekle tiği, bu müdahalenin dem kratik bir 

t  lumda örgütlenme özgürlüğünün bir biçimi  lduğuna erteleme 
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süresi içinde yürütmenin durdurulması talebinin karara 

bağlanmaması nedeniyle sendikanın Yüksek Hakem  urulu na 

ba vurmak z runda kaldığına, ilk derece mahkemesi  lan Danı tay 

10. Dairesinin s mut verilerin milli güvenlik ile ili kisine dair bir 

açıklama ya madığına, ek n mik güvenliğin milli güvenliğin 

ayrılmaz bir  arçası  lduğu  eklindeki gerekçenin açıklamaya 

muhtaç  lduğuna, bu nedenlerle i çilerin grev ya arak i verenleri 

daha avantajlı bir t  lu sözle me ya maya z rlama fırsatını 

kaçırdıklarına değinilmi  ve anayasanın 51 inci maddesindeki 

“sendika hakkı”nın ihlal edildiği s nucuna ula mı tır. 

Ba vurucu sendika ihlal nedeniyle 5 milyon tazminat talebinde 

bulunmu  ancak maddi zarar ile ihlal arasında illiyet bağı ile ilgili 

bir bilgi ve belge sunmamı   lduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, 

ihlal nedeniyle 50 bin T  manevi tazminata hükmetmi , ayrıca bu 

kararın bir örneğinin Danı tay 10. Dairesine, bir örneğinin ise 

Adalet Bakanlığı na gönderilmesine  ybirliği ile karar vermi tir. 

Bu karar hükümete tanınan grev erteleme yetkisini tartı ma k nusu 

ya mamı , ancak “milli güvenlik” ve “genel sağlık”  larak 

belirlenen nedenlerin s mut  layda titizlikle ve dar anlamları ile 

yetkili  rganlarca y rumlanmasını, özellikle ek n mik zararların 

milli güvenlik çerçevesinde gerekçe  larak kullanılamayacağı; iç ve 

uluslararası hukuk yönlerinden  rtaya k ymu , karar bu niteliği ile 

Anayasa Mahkemesi nin 22.10.201  tarihli kararına ters 

dü memi tir.   
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 anımızca Yüksek Mahkeme nin yasal bir grevi Anayasa 

güvencesi altındaki sendika hakkının (m.51) ayrılmaz bir  arçası 

 larak y rumlaması uluslararası hukuka tamamı ile uygundur. 

A ağıda Uluslararası Çalı ma Örgütü nün çe itli  rganlarında 

Türkiye deki grev ertelemeleri ile ilgili ele tirileri incelerken 

yeniden bu k nuya döneceğiz. 

4. Grev Ertelemelerinde Türk Mevzuatını Etkileyen Bir ABD 

Yasası (1947 tarihli Taft-Hardley Kanunu) 
2
 

ABD de 19 5 tarihli yasayı önemli ölçüde deği tiren yeni bir yasa 

Taft-Hardley Yasası dır. (19 7) Bu yasa adı geçen ülkede tüm t  lu 

i  ili kilerini düzenlerken grevlerin hangi neden ve k  ullarla 

Ba kan tarafından erteleneceğini de hükme bağlamı tır (Wilkins n, 

199:108-110). Buna göre Ba kan, ulusal  lağanüstü hallerde 

örneğin mili güvenlik ya da ulusal sağlık nedenleriyle yargıya 

ba vurarak grevi 80 gün süreyle durdurma (injucti n) kararı alır ve 

derhal bir ara tırma kurulu  lu turur.  urul, uyu mazlıkla ilgili 

incelemeler ya ar, tarafları dinler, s nuçta Ba kan a durumla ilgili 

bir ra  r sunar ancak herhangi bir öneri getirmez. Bu sırada 

i çilerin 60 gün süre ile i ba ı ya maları gerekir. Bu sürenin 

bitiminden 15 gün içinde Ulusal Çalı ma İli kileri  urulu i çiler 

arasında  ylama ya ar. Oylamada i çilere i verenin s n önerisini mi 

sendikanın tale lerinin geldiği s n n ktayı mı seçtikleri s rulur. 

Ulusal Çalı ma İli kileri  urulu 5 gün içinde  ylamanın s nucunu 

                                                 
2
 ABD de grev ertelemeleri ile ilgili bilgilerde yardımlarını esirgemeyen değerli 

arkada ım ve meslekta ım Pr f. Dr. T ker DERE İ ye s nsuz te ekkürler. 
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 naylayarak ilan eder. İ çiler i verenin önerisini  lumlu  yları ile 

kabul etmi lerse uyu mazlık s n bulur. Aksi durumda sendika greve 

yeniden ba lamakta serbesttir. Ba kan, k ngreye bu i lemlerin 

tümüne ili kin bir ra  r vermek z rundadır. Bu ra  rda Ba kan 

gerekli gördüğü tavsiyeleri de ekleyebilir. Yasama  rganı bu 

durumda s mut  layın özelliğine göre yeni bir yasa çıkararak grevi 

yasaklayabilir ya da uyu mazlığın taraflarca çözümlenmesini 

bekler. Amerikan hukukundaki bu sistem sadece özel kesimde 

geçerlidir.  amu kesimindeki t  lu  azarlıklarda arabuluculuk 

a amasından s nra eyaletlerin yasalarındaki farklı çözümler devreye 

girer. Bazı eyaletlerde Taft-Hardley in  lağanüstü hallere özgü 

hükümlerine benzer düzenlemeler vardır (Sl ane & Witney, 

2017:206-210).  

Grev ertelemeleri ile ilgili bu yasal düzenlemenin uygulamasına 

gelince; 19 7 den 1978 e kadar  2 senelik dönemde ertelenen grev 

sayısı  5 tir. 1978 de yargı  rganı Ba kan Carter ın kömür grevini 

erteleme talebini reddetmi tir. 1978 den s nraki 2  yıl b yunca 

Taft-Hardley in grev erteleme hükümleri hiç uygulanmamı tır. 

Grev ertelemesinden s nra uyu mazlıkların etkin barı çı çözümlerle 

tamamlandığı anla ılmaktadır.  itekim  6 erteleme kararından 

s nra sadece 10 grev yeniden ba larken, 26 grev anla ma ile 

s nuçlanmı tır.  

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında Türk hukukundaki grev 

erteleme hükümleri ile ABD deki Taft-Hardley yasasındaki 

düzenlemeler arasında ciddi farklar  lduğu görülmektedir. Bizde 
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Bakanlar  urulu na (halen Cumhurba kanına) tanınan bu yetki 

bakımından Amerikan hukukunda Ba kan ın öncelikle bir yargı 

kararına ba vurması gerekirken bizde erteleme kararı alındıktan 

s nra idari yargı denetimi genel hükümler çerçevesinde devreye 

girebilmektedir.  

Taft-Hardley de erteleme nedenleri arasında özellikle milli güvenlik 

ve genel sağlık ifade edilmi ken Türk mevzuatında erteleme 

nedenlerine iki ayrı neden eklenmi tir.  

Erteleme döneminde Taft-Hardley de ç k y ğun bir uzla tırma 

süreci, hatta i çiler arasında  ylama öngörülmü ken bizde sadece 

etkisiz bir uzla tırmadan söz edilmi tir.  

S n  larak ve önemle belirtelim ki Amerikan sisteminde erteleme 

süreci s nunda i çilerin greve yeniden karar verebilmeleri mümkün 

iken, bizde anayasa madde 5  e göre uyu mazlığın Yüksek Hakem 

 urulu na intikal edeceği yani z runlu tahkim sistemi 

öngörülmü tür. Böylece grev ertelemesi bizde grev yasağına 

dönü mektedir. S n  larak belirtelim ki ABD de Ba kan a tanınan 

bu yetki  ldukça uzun bir dönemde nis eten az sayıda 

kullanılmı tır. 

5. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türk Mevzuat ve 

Uygulamasındaki Ertelemelere Yönelttiği Eleştiriler 

I O, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden s nra kabul edilen i  

hukuku mevzuatına, özellikle 2821 ve 2822 sayılı yasaların birç k 

hükmüne T.C. nin  nayladığı sözle melere aykırılık nedeniyle 
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ele tirilerde bulunmu tur. Bunlar arasında I O, “sendika özgürlüğü 

ve örgütlenme hakkının k runması” hakkındaki 87 sayılı sözle me 

ile “örgütlenme ve t  lu görü me hakkı  rensi lerinin 

uygulanması” hakkındaki 98 sayılı sözle melere aykırı 

düzenlemeler üzerinde özellikle durmu tur.  

Uluslararası çalı ma k nferansına sunulmak üzere her yıl hazırlanan 

Uzmanlar   misy nu ra  rlarında da bu k nudaki ele tiriler ve 

çözüm önerileri yer almı tır. Her yıl t  lanan k nferansta T.C. 

 ldukça sık bu aykırılıkların görü üldüğü A likasy n 

  misy nu nda savunma ya maya davet edilmi tir (BİT 201 :285-

286, 2016:162). Bu iki sözle meden örneğin 98 sayılı sözle menin 

  üncü maddesindeki yükümlülüğü T.C. nin yerine getirmediği ileri 

sürülmü tür. Bilindiği gibi bu madde uyarınca 98 sayılı sözle meyi 

 naylayan her üye devlet i çi ve i veren kurulu larının serbest 

müzakere usulünden yararlanabilmeleri ve bu usulün 

geli tirilmesini te vik için uygun önlemleri almakla yükümlü 

tutulmu tur. Bu açıdan grev ertelemelerinin özellikle belirli bir süre 

s nunda i çi tarafının z runlu tahkime gitme z runda kalması 

 ldukça sık ya ılan ba lıca ele tiriler arasında yer almaktadır (BİT 

1988:226-227). 

Sonuç 

Grev hakkı, ba ta anayasa  lmak üzere, iç hukuk ve T.C. nin 

 nayladığı uluslararası sözle melerle güvence altında alınmı tır. 

Ancak bu hak ülke düzeyinde  lağanüstü hallerde etkili bir yargı 

sistemi çerçevesinde bazı sınırlamalara tabi tutulabilir.  itekim 



IJEASS Aralık / December 1(1), 1-25                                                                                 Metin KUTAL 

22 
 

yakın tarihlere kadar Bakanlar  urulu na tanınan greve müdahale 

yetkisi milli güvenlik ve genel sağlık nedenleriyle sınırlandırılmı tı. 

Bu nedenle kanımızca milli güvenlik ve genel sağlık nedenleriyle 

sınırlı bir erteleme sistemi ulusal ve uluslararası n rmlara ters 

dü memektedir. Ancak 2016 ve 2018 tarihlerinde erteleme 

nedenlerine belediyelerin t  lu ta ımacılığını ve bankacılık 

hizmetlerinin eklenmesi kanımızca grev hakkının kullanılmasını 

a ırı biçimde güçle tirmektedir. Zira bu nedenlere  H  lar ile daha 

birç k i  k lunun eklenmesinin y lu açılmaktadır.  

Öte yandan yürütme  rganına tanınan bu yetkiyi amaca uygun 

biçimde sınırlayı  denetleyecek idari yargının en azından yürütmeyi 

durdurma kararını yasa ile belirlenen bir süre içinde vermesi 

gerekmektedir.  u kusuz bu a amada yargı  rganı s mut  layın 

özelliklerine göre grevin hangi gerekçeler nedeniyle ertelemeye 

uygun  lu   lmadığını açıkça belirtmek z rundadır. 

Uygulamada yargı denetiminin yetersiz kalması grev 

ertelemelerinin giderek yaygınla masına neden  lmaktadır. Grev 

hakkını kullanmak isteyen sendikanın yargı y llarının 

tükenmesinden s nra Anayasa Mahkemesi ne bireysel ba vuru 

talebinde bulunmasında Yüksek Mahkeme nin ulusal ve uluslararası 

mevzuata değinerek sendika lehine hükme bağladığı tazminatlarda 

beklenen etkili bir denetim sağlanamamaktadır. Üstelik grevin 

erteleme süresi s nunda tı kı bir grev yasağı gibi YH  ya intikal 

etmesi ba lı ba lına tartı maya elveri li bir k nudur. Bu hükmün 

1982 Anayasası na d ktrinin katkısıyla eklenmesi uygulamada yasa 
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k yucuyu da bağlamakta, böylece grev hakkının kullanılması 

giderek  lanaksız duruma dü mektedir. Bu durum, 87 ve 98 sayılı 

I O sözle melerini  naylayan T.C. yi uluslararası resmi denetim 

 rganlarında sıkıntıya s kmakta, ele tiri k nusu  lmaktadır. 

S n  larak belirtelim ki, grevin ertelendiği sürede barı çı çözüm 

arayı larının önemi özellikle artmaktadır. Yukarıda ABD de 

erteleme süresi içinde Ba kan ın s mut  layla ilgili bir ara tırma 

kurulunu  lu turduğu, bu kurulun ya tığı incelemeleri bir ra  r 

halinde Ba kan a sunduğu, Ulusal Çalı ma İli kileri  urumu nun 

erteleme süresi s nunda i çiler arasında  ylama ya ması maalesef 

Türk mevzuatında hiç yer almamı tır. Bunun gibi Ba kan ın 

ertelemeden önce bir yargı  rganından karar çıkartması Türk 

hukukunda mevcut değildir.  

6 56 sayılı yasaya göre grev ertelemelerinde tı kı diğer t  lu i  

uyu mazlıklarında  lduğu gibi bir arabulucunun devreye girmesi ya 

da Çalı ma ve S syal Güvenlik Bakanı nın bizzat arabuluculuk 

ya ması uygulamada etkili ve ba arılı  lamamaktadır. Yasal 

çerçevede erteleme nedenlerine yenilerinin eklenmesi yargı 

denetiminin giderek etkinsizle mesi, s nunda z runlu tahkim ile 

t  lu sözle menin  lu ması aksi halde sendikanın yetkisinin 

dü mesi kar ısında i çi sendikalarının grev hakkını nasıl ve ne 

hallerde uygulayabilecekleri s rusunu hatıra getirmektedir. 
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Kadın Yöneticilerin Demokratik Liderlik Eğilimleri ve Çalışan 

Bağlılığı Arasındaki İlişki 

The Relationship Between Democratic Leadership Trend of 

Female Executives and Employee Engagement 
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Öz 

Ya ılan bu çalı mada kadın yöneticilerin demokratik liderlik 

eğilimleri ve çalı an bağlılığı arasındaki ili ki yönlerinin 

belirlenmesi amaçlanmı tır.   nu ile ilgili sektörde yöneticilik 

ya an kadın yöneticilerle birlikte çalı an bireyler üzerinde bir 

uygulama ya ılmı tır. Çalı mada ara tırma yöntemi  larak nicel 

ara tırma yöntemi ve veri t  lama tekniği  larak anket tekniği 

kullanılmı tır. Ara tırma evreni  larak Düzce de yöneticilik ya an 

kadın yöneticilerle birlikte çalı an bireyler belirlenmi tir. 

Örneklem  larak 1 6 çalı an belirlenmi tir. Ara tırma s nuçlarına 

göre kadın yöneticilerde dem kratik liderlik eğilimleri ile devam 

bağlılığı arasında negatif yönlü anlamlı ve n rmatif bağlılık 

arasında   zitif yönlü anlamlı bir ili ki görülmü tür. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, demokratik liderlik, çalı an 

bağlılığı, n rmatif bağlılık, devam bağlılığı, kadın yöneticiler. 

                                                 
1
 İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik MYO, e-posta: ayse.kutukcu@gedik.edu.tr 



IJEASS Aralık / December 1(1), 26-59                                                                         Ayşe KÜTÜKCÜ 

27 
 

Abstract 

The aim of this study to determine the direction of the relationship 

between female managers  trend t  dem cratic leadershi  and 

employee engagement. An application was made on individuals 

working with female executives about the subject. Quantitative 

research method was used in the study and data were obtained using 

the survey technique. Research universe was determined as 

individuals working with female executives in Düzce. The sam le 

was determined as 146 employees. According to the results of the 

research; there is a significant and negative relationship between 

democratic leadership trend of female executives and continued 

commitment of employees. There is a significant and positive 

relationship between democratic leadership trend of female 

executives and normative commitment of employees. 

Keywords: Leadership, democratic leadership, employee 

engagement, normative commitment, continued commitment, 

female managers. 

 

1. Giriş 

Sanayinin geli mesiyle birlikte belirgin bir hâl alan i veren ve 

çalı an arasındaki ili ki yönetim ve  rganizasy n tarafından 

incelenmeye ba lanmı tır. Günümüz k  ullarında rekabet etme ve 

varlığını sürdürme süreci ç k fazla deği kenin e  zamanlı  larak 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. Örgütler liderlik tarzları, 

çalı ana verilen değer ve örgütle bütünle me bağlamında yeterli 
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çabayı  rtaya k ydukları ölçüde ba arılı  labilmektedirler (Eren ve 

Titiz ğlu, 201 ). Ya ılan bu ara tırmada kadınlarda dem kratik 

liderlik eğilimi ile çalı an bağlılığı arasındaki ili ki incelenmek 

istenmi tir.  

S n yıllarda kadın yöneticiler birç k ara tırmaya k nu  lmu tur. 

Ara tırmalarda ba lıca; kariyer s runları, kadınlara yönelik tutum, 

liderlik davranı ları, kadın liderlik gibi k nular üzerinde 

durulmu tur ( ütükcü, 2017).   adın yöneticilerde dem kratik 

liderlik eğilimi ve çalı an bağlılığı arasındaki ili kinin incelenmesi 

bu ara tırmanın k nusunu  lu tururken, kadın yöneticilerde 

dem kratik liderlik eğilimi ile çalı an bağlılığı arasında 

 lu abilecek  lumsuz s nuçlar d ğrultusunda çalı anların 

bağlılıklarını artırmak için kadın yöneticilerin eğilimlerinin hangi 

tarzda olması gerektiği ile ilgili elde edilecek yeni fikirler 

çalı manın önemini  lu turmaktadır. 

 iteratürde kadın yöneticilerin dem kratik liderlik eğilimi ile 

çalı an bağlılığı arasındaki ili ki incelenmemi   lu , ya ılan bu 

ara tırmayla birlikte literatürdeki bu eksiklik giderilmeye çalı ılmı  

ve ya ılan bu ara tırmanın alanla ilgili ya ılacak  lan yeni 

çalı malara katkı sağlaması amaçlanmı tır. 

Bu çalı ma, “kadın yöneticilerde dem kratik liderlik tarzı ve çalı an 

bağlılığı arasında ili ki var mıdır?” ve “eğer ili ki varsa bu ili kinin 

yönü (  zitif-negatif) nedir?” s rularına yanıt aramak için 

gerçekle tirilmi tir.  adın yöneticilerin dem kratik liderlik 

eğilimleri bağımsız deği ken  larak belirlenmi tir. Çalı an bağlılığı 
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bağımlı deği ken  larak belirlenmi   lu  alt b yutları  larak; 

devam bağlılığı ve n rmatif bağlılık ele alınmı tır. Bağımsız 

deği ken ve bağımlı deği kenlerin alt b yutları arasında  labilecek 

ili kiler kurgulanarak ara tırma hi  tezleri  lu turulmu tur. 

Yürütülen ara tırma temel aldığı bakı  açısı itibariyle nicel bir 

çalı madır. Veri t  lama tekniğine göre am irik çalı ma  lmakla 

birlikte ara tırmada kullanılan verilerin özelliğine göre birincil 

veriler üzerinden bir değerlendirme ya ılmaktadır ve bu veriler 

anlık veriler  eklindedir. Ayrıca yürütülen ara tırmanın amacı 

dikkate alındığında faktöriyel bir desen kullanılmı tır. Deneme ve 

ölçme k  ulları itibariyle ise gru  içi bir çalı ma ya ılmı tır.  

2. Teorik Literatür 

2.1. Çalışan Bağlılığı 

Çalı an bağlılığı (örgütsel bağlılık) geçmi ten bugüne i letmeler 

açısından önem arz etmektedir. Çalı an bağlılığını ilk 

tanımlayanlardan biri  lan Grusky, 1966 da bağlılığı "bireyin örgüte 

 lan bağının gücü"  eklinde tanımlamı tır. Bunun yanı sıra çalı an 

bağlılığı "çalı anın örgütle ili kisini tanımlayan", "örgütte kalmayı 

sürdürme kararına y l açan",  sik l jik bir durum  eklinde 

tanımlanmaktadır (Meyer, Allen ve Smith, 199 ). Çalı an bağlılığı, 

çalı anların bireysel amaçları ile örgüt arasındaki uyumu temsil 

etmektedir. Böylece çalı anlar, örgütün genel amaçları için çaba 

sarf eder ve kendilerini örgütün bir  arçası  larak tanımlarlar. 

Çalı an bağlılığı; örgütteki uygulamalar, i  ve örgütün özellikleri 

d ğrultusunda örgüte kar ı geli tirilmekte  lan tutum ve bu geli en 
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tutumlar sonucunda sergilenen olumlu davranı ların bir 

göstergesidir  eklinde tanımlanmaktadır (Ergeneli ve Arı, 2005). 

Çalı an bağlılığını etkileyen ve belirleyen çe itli faktörler 

bulunmaktadır. Çalı anların örgüte bağlılığını etkileyen bu faktörler 

 u  ekilde sıralanmaktadır (Balay 2000; Akt. Çetin, 200 ):  

1- Ya , cinsiyet ve tecrübe.  

2- Örgütsel adalet ve i  tatmini.  

3- R l belirliliği, r l çatı ması.  

4- Ya ılan i in önemi ve bireylerin almı   ldukları destek.  

5-  arar alma sürecine katılım. 

6- İ  güvenliği, tanınma, ötekile me.  

7- Medeni durum, çalı ana sağlanan haklar. 

8- Çaresizlik, i  saatleri, ödüller ve rutinlik. 

9- Terfi imkanları, ücret, diğer çalı anlar. 

10-   iderlik davranı ları, farklı i  alternatifleri, çalı anlara ilgi.  

Çalı an bağlılığın göstergeleri  u  ekilde sıralanmaktadır (İbici ğlu, 

2000): 

 Örgütün amaç ve değerlerini benimseme. 

 Örgüt için fedakârlıkta bulunabilme. 

 Örgüt üyeliğinin devamı için güçlü bir istek duyma. 

 Örgüt kimliği ile özde le me. 
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 İçselle tirme. 

Çalı an bağlılığı Meyer ve Allen e göre   bağlılık bile eni 

üzerinden incelenmi tir. Bunlar duygusal bağlılık, devam bağlılığı 

ve n rmatif bağlılıktır (Meyer ve Allen, 1997). Bu ara tırmada 

duygusal bağlılık ifadelerinin ya ılan  il t çalı ma s nucunda 

katılımcılar tarafından n rmatif bağlılık  eklinde algılanması 

sonucunda duygusal bağlılık ifadelerine yer verilmemi tir. Bu 

nedenle yürütülen bu ara tırmada çalı an bağlılığın alt b yutları 

 larak; devam bağlılığı ve n rmatif bağlılık incelenmi tir. 

2.1.1. Devam Bağlılığı 

Devam bağlılığı, çalı anın örgütten ayrıldığı zaman bu ayrılmanın 

kendisine nelere mâl  lacağının bilincinde  lmasını ifade eder. 

Devam bağlılığı  lan çalı anlar, ihtiyaç duydukları ve çalı mak 

z runda  ldukları için örgütte kalmayı z runlu bir  ekilde 

sürdürmektedirler (Meyer ve Allen, 1997). Çalı anlar i e devamlılık 

çerçevesinde çalı arak, i lerine gerekli özeni ve özveriyi göstererek 

çalı tıkları örgüte bir yatırım  lu turmaktadırlar. Çalı arak 

kendisine ve deneyimine yatırımda bulunmu   lan birey bu i inden 

ayrıldığı vakit bir maliyete katlanmak z rundadır. Şöyle ki 

devamlılık sağlayarak i ini ya an bir birey terfi alı  fayda 

sağlarken, bu i inden ayrılı  ba ka bir yerde çalı maya ba ladığında 

aynı faydayı sağlayamayabilir. D layısıyla örgütten fayda sağlama 

amacı  lan bireylerde devam bağlılığı  lu maktadır (Aslan, 2008). 

2.1.2. Normatif Bağlılık 
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Wiener (1982:421) n rmatif bağlılığı, “bireylerin örgütsel hedef ve 

çıkarlara uygun davranmada, yalnızca d ğru ve ahlaklı  lduklarına 

inandıkları davranı ları göstermeleri”  eklinde tanımlamı tır. 

  rmatif bağlılığı, ahlaki değerlerle ili kilendirmek mümkündür.  

Bazı bilim insanları ise n rmatif bağlılığı, i veren sadakati  eklinde 

tanımlamaktadırlar (Aslan, 2008). Örneğin çalı an için faydalı 

 labilecek bir eğitimin çalı ana verilmesi s nucunda çalı an örgüt 

için bir fayda sağlayabilmeyi çabalar, i ine özen gösterme eğilimi 

gösterir ve kendini ahlaki  larak bunu ya maya z runlu 

hissedebilir. Bu durum ba ka bir ifadeyle emeğin hakkını vermek, 

alın teriyle  ara kazanmak  eklinde de açıklanabilir (Aslan, 2008). 

2.2. Kadın Yöneticilerde Demokratik Liderlik Eğilimi 

S n yıllarda liderlik ve örgüt kültürü  ek ç k disi lin tarafından ilgi 

 dağı haline gelmi tir. Ya ılan bu çalı malar, bir yandan ya anan 

t  lumsal süreci irdeleyerek anla ılır hale getirmeyi hedeflemi , bir 

yandan da örgütlerin bilgi çağındaki k numunu ara tırmı tır. Bu 

çalı malar s nucunda ise liderlere örgütlerini günümüze uyumlu 

hale getirmeleri k nusunda önemli görevler yüklenmi tir.  

 iderlik, bir ki inin, bir ba ka ki i veya ki iler üzerinde sahi  

 lduğu etkileme gücüdür (Ulukan, 2005). Bir ba ka ifadeyle 

liderlik, ki ilerin ek n mik,   litik vb. güç ve değerler kullanarak 

ba langıçta  lu turmu   ldukları amaçlara ula mak için 

izleyicilerini harekete geçirme sürecidir (Erarslan, 2006).  iderlik; 

bireylerin vizy nlarını daha geni  bir görü e yükseltmesi, 

 erf rmanslarını yüksek bir standarda çıkartması, ki iliklerini 
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n rmal kısıtlarının ötesinde büyütmesi, bir anlamda ki isel 

geli imlerini ve taki çilerinin geli imlerini devamlı  larak 

sürdürmesi demektir (Cohen, 2010). 

İ  hayatı içerisinde kadınlar özellikle elli yıl öncesine kadar 

erkeklere nis etle ikincil nitelikte ve genelde dü ük ücretle istihdam 

edilen insanların çalı tığı yarı zamanlı i lerde istihdam 

edilmekteydi. Bu dönemde kadınların ç ğunluğu esas rollerinin 

e leri ile ilgilenmek ve ç cuklarına bakmak  lduğunu 

dü ünmekteydiler. İlerleyen süreç içersinde ücret kar ılığı 

çalı manın kadınların hayatlarını büyük ölçüde deği tirdiği 

görülmektedir.  adın açısından ücretli bir i te çalı mak erkeklerle 

te rik anlamda e itlik, ek n mik yönden bağımsızlık, bu 

bağımsızlık s nucu kendine güven ve ya antısına daha geni  bir 

bakı  açısı sağlamı tır. Çalı ılan i  statü bakımından dü ük  lsa 

bile, bir e  ve anne  lma kimliği yanında, çalı an kadın kimliği, 

kadınlar için önemli bir   zisy n  eklinde algılanmaya ba lanmı tır 

(Türkkahraman ve Şahin, 2010).  S n yirmi yıl içerisinde i  

dünyasına bakıldığında ya anan en büyük deği imlerden biri 

kadınların ç k y ğun bir  ekilde i  ya amına girmesi olarak 

görülmektedir (Şencan, İbici ğlu ve  arabekir, 2015). 

Dem kratik liderlik tarzı, hem çalı ana hem de i e önem 

vermektedir. Bu tarz liderler, kararları gru la aldığı gibi kararlara 

çalı anların katılımını da desteklemekte ve özendirmektedirler 

(Schermerhon, 1997). Bunun yanı sıra dem kratik lider, amaca 

götüren süreci bilmekte, teknik yardımda alternatifler sunmakta, 
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ancak gruba yönelik  lumlu ve  lumsuz ele tirilerde de  bjektif 

olmaktadır. Burada can alıcı n kta çalı anların karar alma sürecinde 

etkin bir r l  ynamalarıdır. 

Dem kratik liderler, çalı anları etkilemek için uzmanlık ve ilgi 

gücünü kullanmaktadırlar. Bu liderler, çalı anları hedefe ula ma 

n ktasında cesaretlendirmektedirler. Bu tarz liderliğin en belirgin 

özelliği, lider amaç,  lan ve   litikalarını belirleme a amasında 

çalı anlarının fikir ve dü üncelerinden yararlanmasıdır 

(Tengilim ğlu, 2005). Sahi   ldukları  t ritelerini çalı anları ile 

 ayla ma eğilimi göstermektedirler. Böylece, daha etkin ve etkili 

karar alınabilen bir  rtam sağlanmaktadır. Çalı anlar, kendilerini 

çalı tıkları örgütün bir  arçası  larak gördükleri için 

m tivasy nlarını en üst seviyeye çıkarmaktadırlar. Bunun yanı sıra 

bu liderlik tarzının dezavantajı  larak,  rtak karar alma sürecinde 

karar mekanizmasının yava  i lemesinden kaynaklanan kayı lar 

 labilmektedir (Güner, 2002).  

Dem kratik liderler, çalı anlarıyla sürekli ileti im kurabilen, etkin 

i gücü desteği sağlayan, çalı anlarına gerekli m tivasy nu 

sağlayan, çalı anların yeteneklerini  rtaya çıkaran ve ki isel 

geli imlerini destekleyen, etkin takımlar ve adil ödüllendirme 

sistemi  lu turabilen liderlerdir (İzgören, 2005). 

Rensis  ikert, dem kratik (katılımcı) yönetimi Sistem   modeline 

göre açıklamı tır (Akt. Aktan, 1999). Bu m del üzerinden 

dem kratik liderlik özelliklerini  u  ekilde sıralayabiliriz: 

  ider ve çalı anlar arasında yatay bir ili ki vardır. 
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 Örgütte tam bir bilgi  ayla ımı hakimdir. 

  ider takım halinde çalı maya önem verir. 

 Vizy n ve amaçlar tüm çalı anların katılımı ile 

gerçekle tirilir. 

  atılımcı bir yönetim anlayı ı hâkimdir. 

Dem kratik liderlik Y kuramının varsayımları ile uyumludur. Yani 

bireyi birinci  landa tutmakta ve bireylere adil ve e it 

davranmaktadır. 

2.3. Demokratik Liderlik Tarzı ve Çalışan Bağlılığı Arasındaki 

İlişki 

 adın yöneticilerde dem kratik liderlik tarzı ile çalı an bağlılığı 

arasındaki ili ki daha önceden ya ılmı  bir ara tırma  lmayı , bu 

ara tırmayla birlikte literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi 

hedeflenmi tir. 

 iteratür taraması incelendiğinde deği kenlerimiz literatürde ayrı 

ayrı incelenmi   lmakla birlikte, birebir ara tırma  r blemimiz 

hakkında bir ara tırmaya rastlanmamı tır.  iteratürde dem kratik 

liderlik tarzı ve örgütsel bağlılık üzerine ya ılmı   lan çalı malara 

rastlanılmaktadır. 

Farklı liderlik tarzları ile ilgili 2008 yılında  arahan ın ya mı  

 lduğu “Hastanelerde  iderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki 

İli kinin İncelenmesi” adlı çalı mada hastane çalı anlarının örgütsel 

bağlılığını etkileyen temel faktörlerden birisinin de yöneticilerin 
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sergiledikleri liderlik davranı ları  lduğu s nucuna varılmı tır. Bu 

çalı mada hastanelerde, yöneticilerin liderlik özelliklerinin 

çalı anların örgütsel bağlılıkları üzerinde herhangi bir etkisinin  lu  

 lmadığı incelenmek istenmi tir. Bu amaçla; Afy nkarahisar Devlet 

Hastanesi nde farklı unvanlara sahi  t  lam  21 sağlık çalı anı 

üzerinde anket çalı ması ya ılmı tır. Anket s nuçları üzerinde 

ya ılan k relasy n analizi s nucunda ise liderlik ile örgütsel 

bağlılık arasında anlamlı ili kilere rastlanmı  ve liderliğin, 

çalı anların örgütsel bağlılığını  lumlu yönde etkilediğine dair 

bulgular elde edilmi tir ( arahan, 2008). 

Bir diğer çalı ma 201  yılında Bakır ın hazırlamı   lduğu d kt ra 

tezidir. “Öğretmenlerin Payla ılan  iderlik ve Örgütsel Bağlılık 

Algıları Arasındaki İli kinin Analizi” adlı bu çalı mada elde edilen 

s nuçlar  u  ekildedir; özel ilköğretim  kullarındaki  ayla ılan 

liderlik düzeyi,  ayla ılan liderliğin tüm alt b yutları açısından 

resmi ilköğretim  kullarına kıyasla daha yüksektir. Aynı  ekilde, 

özel ilköğretim  kullarındaki örgütsel bağlılık düzeyi de resmi 

ilköğretim  kullarına kıyasla daha yüksektir. Resmi ve özel 

ilköğretim  kulu öğretmenlerinin, bir bütün  larak  ayla ılan 

liderliğin geneline yönelik algıları ile örgütsel bağlılık algıları 

arasında   zitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ili ki 

bulunmaktadır. Resmi ve özel ilköğretim  kullarında görevli erkek 

öğretmenlerin  ayla ılan liderlik algıları, aynı  kullarda görev 

ya an kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksektir.  icel veriler özel 

ilköğretim  kulu öğretmenlerinin hem  ayla ılan liderlik hem de 
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örgütsel bağlılık algılarının resmi ilköğretim  kulu öğretmenlerine 

kıyasla daha yüksek  lduğunu  rtaya k ymu tur (Bakır, 201 ). 

Yürütülen ara tırma ile kadın yöneticilerde dem kratik liderlik tarzı 

ile çalı an bağlılığı arasındaki ili ki inceleni  literatüre yeni 

bilgilerin kazandırılması amaçlanmı tır. Elde edilen ara tırma 

bulguları ile gelecekte ya ılacak ara tırmalara ı ık tutulmak 

istenmektedir. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Ara tırma ka samında sınanacak  lan hipotezlerin kabulü veya 

reddi için, örneklemlerden veriler t  lamak ve bu verileri 

istatistiksel  larak değerlendirmek amacıyla nicel yöntem tercih 

edilmi tir.   

3.2. Araştırma Birimi, Evren ve Örneklemi 

Ara tırma birimi  larak çalı anlar ele alınmı tır. Bu ka samla 

ara tırma evreni ise Düzce de yöneticilik ya an kadın yöneticilerin 

altında çalı anlar  larak belirlenmi tir. Ara tırma için gerekli  lan 

ara tırma süresi, maddi yük açısından bakıldığında tüm kadın 

yöneticilere ve çalı anlara ula mak k lay  lmayacağından ötürü 

uygun/ kazara örnekleme yöntemiyle örneklem  larak çalı ma 

alanları eğitim, sağlık ve özel sektör  lan ve kadın yönetici altında 

çalı an 1 6 ki i çalı maya katılmı tır.  

Uygun/kazara örnekleme yöntemi, zaman,  ara ve i gücü açısından 

var  lan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin k lay ula ılabilir ve 
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uygulama ya ılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün,  aradeniz & Demirel, 2013).  

3.3. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği Ve Süreci 

Yürütülen ara tırma temel aldığı bakı  açısı itibariyle nicel bir 

çalı madır. Veri t  lama tekniğine göre am irik çalı ma  lmakla 

birlikte ara tırmada kullanılan verilerin özelliğine göre birincil 

veriler üzerinden bir değerlendirme ya maktadır ve bu veriler anlık 

veriler  eklindedir. Ayrıca yürütülen ara tırmanın amacı dikkate 

alındığında faktöriyel bir desen kullanılmı tır. Deneme ve ölçme 

k  ulları itibariyle ise gru  içi bir çalı ma ya ılmı tır. 

Ara tırmadaki bu özellikler ve zaman kısıtı d layısıyla veri t  lama 

tekniği  larak anket tekniği kullanılmı tır.  

Ara tırma anketinin hazırlanması için önceden ya ılmı  çalı malar 

incelenmi  ve kadın yöneticilerle uyumlu hale getirilerek anket 

f rmu  lu turulmu tur.  

Çalı anlar ile ilgili dem grafik özellikleri belirlemek için kateg rik 

ölçekler kullanılırken, çalı an bağlılığı ve dem kratik liderlik 

deği kenleri ile özellikleri belirlemek için 5 a amalı  ikert Aralık 

Ölçeği kullanılmı tır. 

Anket uygulanmadan önce, Düzce Üniversitesi nden etik kurul 

 nayı alınmı  ve anket bu izin neticesinde sektörlere uygulanmı tır. 

Hazırlanan anket katılımcılara yüz yüze uygulanmı tır. Veri 

t  lama süreci yakla ık  larak 2 ay sürmü tür. Süreç s nucunda, 

t  lam 1 6 anket f rmu elde edilmi tir. 
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3.4. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 iteratür ara tırması dikkate alınarak  lu turulan ara tırma m deli; 

kadın yöneticilerin dem kratik liderlik eğilimi ve çalı an bağlılığı 

 lmak üzere iki temel deği ken ve iki alt b yuttan  lu maktadır. 

Ara tırma m deli ile ilgili ayrıntılar Şekil 1 de verilmi tir. 

Şekil 1. Ara tırma modeli 

Hipotezler 

Şekil 1 deki m del dikkate alınarak ara tırmanın hi  tezleri 

 lu turulmu tur. İlk  larak kadın liderlerde dem kratik liderlik 

eğilimi ile çalı an bağlılığı alt b yutu  lan devam bağlılığı 

arasındaki ili ki kurgulanmı tır.  adın liderlerin dem kratik liderlik 

tarzı sergilemeleri bazı çalı anlar için devam bağlılığı  lu tururken, 

bazı çalı anlar için ise devam bağlılığı  lu turamayabilir.  adın 

liderler, çalı anlarına dem kratik liderlik tarzı sergilediğinde 

çalı anlar bu durumu suistimal edebilir ve i ten kaçınma eğilimine 

giderek devamsızlık ya abilirler. Bu bilgiler ı ığında; 

H1: “Çalışanların devam bağlılığı ve demokratik liderlik tarzı 

arasında negatif yönlü bir ilişki vardır” şeklinde oluşturulmuştur. 

Devam Bağlılığı 

 adın 

Yöneticilerin 

Demokratik 

 iderlik Eğilimi 

Çalı an 

Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık 
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 adın liderlerde dem kratik liderlik eğilimi ile çalı an bağlılığının 

bir diğer alt b yutu  lan n rmatif bağlılık arasındaki ili ki 

kurgulanmı tır. Dem kratik tarzda bir tavır sergileyen lider 

beraberinde ahlaki değerleri ve i veren sadakatini getirmektedir. 

Adil davranan bir lider kar ısında n rmatif bağlılık  lu umu daha 

kolay olabilmektedir. 

H2: “Normatif bağlılık ve demokratik liderlik tarzı arasında pozitif 

yönlü bir ilişki vardır” şeklinde oluşturulmuştur. 

3.5. Araştırmada Yapılan Analizler 

Ara tırma s nucunda elde edilen veriler istatistik  aket  r gramı 

SPSS 18.0 da analiz edilmi tir. İlk  larak açımlayıcı faktör analizi 

ya ılmı tır.  adın yöneticilerde dem kratik liderlik eğilimi ile 

çalı an bağlılığı arasındaki ili ki düzeylerini ve yönlerini belirlemek 

için k relasy n analizi ya ılmı tır. S n  larak kadın yöneticilerdeki 

dem kratik liderlik eğilimlerinin çalı an bağlılığına  lan etkisini 

incelemek için basit d ğrusal regresy n analizi ya ılmı tır. 

4.Bulgular 

Elde edilen veri setinin analizi için SPSS 18.0 istatistik  aket 

 r gramı kullanılmı tır. Bulgular kısmında öncelikle ara tırmaya 

katılan kadın yönetici altında çalı anların dem grafik özelliklerinin 

incelendiği betimsel istatistiklerin değerlendirilmesine yer 

verilecektir. Daha s nra ara tırma s runsalını  lu turan 

deği kenlerle ilgili açımlayıcı faktör analizi, ili ki ölçümü için 



IJEASS Aralık / December 1(1), 26-59                                                                         Ayşe KÜTÜKCÜ 

41 
 

ya ılan k relasy n analizi ve etkinin ölçümü için basit d ğrusal 

regresy n ile ilgili s nuçlar incelenecektir.  

Uç değerler ve kayı  değerler k ntr l edilmi  ve kayı  veriler diğer 

katılımcıların ağırlıklı verdiği ceva lar dikkate alınarak 

tamamlanmı tır. 
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4.1 Demografik Sorularla İlgili Bulgular 

Tablo 1. 

 Demografik Veriler ile İlgili Bulgular 

Veriler Sıklık Yüzde Veriler Sıklık Yüzde 

C
in

si
y

et
 

Bayan 82 56,2 

M
ed

en
i 

D
u

ru
m

 

Evli 80 54,8 

Bay 64 43,8 Bekar 66 45,2 

Toplam 146 100,0 Toplam 146 100,0 

E
ğ

it
im

 D
u

ru
m

u
 

İlk kul 6 4,1 
Y

a
ş 

20-25 26 17,8 

Lise 30 20,5 26-35 83 56,8 

Ön 

Lisans 
30 20,5 36-40 21 14,4 

Lisans 53 36,3  0 üstü 16 11,0 

Lisans 

Üstü 
27 18,5 Toplam 146 100,0 

Toplam 146 100,0 

T
ec

rü
b

e
 

1 yıldan az 26 17,8 

S
ek

tö
r
 

Eğitim 56 38,4 1-5 yıl 44 30,1 

Sağlık 52 35,6 5-10 yıl 41 28,1 

  Özel 38 26,0 
10 yıldan 

fazla 
35 24,0 

Toplam 146 100,0 Toplam 146 100,0 

 

Tabl  1 incelendiğinde katılımcıların ç ğu kadınlardan 

 lu maktadır. Medeni duruma bakıldığında ç ğunluğun evli  lduğu 
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görülmektedir. Ara tırmaya dâhil  lanların eğitim durumu 

incelendiğinde ç ğunluğu lisans mezunundan  lu makta ve bunu 

sırasıyla lise ve ön lisans mezunları taki  etmektedir.  Ara tırmaya 

katılanların büyük bir kısmının 26- 5 ya  aralığında  lduğu 

görülmektedir.  atılımcıların çalı tıkları sektörler incelendiğinde en 

fazla eğitim sektöründen çalı anlar yer almakta ve bunun hemen 

ardından sağlık sektörü gelmektedir. Tecrübe  larak ise ç ğunluk 1-

5 yıl arası tecrübeye sahi   lduğu görülmekte ve ardından sırasıyla 

5-10 yıllık tecrübeye sahi  çalı anlar ve 10 yıldan fazla tecrübeye 

sahi  çalı anlar yer almaktadır. 
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4.2. Açımlayıcı (Keşifsel) Faktör Analizi ile ilgili Bulgular 

Tablo 2. 

Kadın Yöneticilerin Liderlik Tarzları Açımlayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları 

Faktörler Değişkenler 
Faktör 

Varyansı 

Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğer 

 

Demokratik 

Liderlik 

KYLT7 ,791 ,890 

72,703 2,181 KYLT8 ,740 ,860 

KYLT6 ,649 ,806 

Değerlendirme 

Kriteri 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: ,690. 

Approx. Chi-Square:  152,644. 

Bartlett s Test  f S hericity: ,000.  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Açıklanan T  lam Varyans: 72,70 . 

 

 alaycı (2010) sağlıklı bir faktör analizi ya ılabilme k  ulu için 

 MO ( aiser Mayer Olkin) değerinin 0.5 ten yüksek  lması 

gerektiğini belirtmi tir.  MO  ranı ne kadar yüksek  lursa veri seti 

faktör analizi ya mak için   kadar iyidir denilebilir. Bu d ğrultuda 

Tabl  2 incelendiğinde, kadın yöneticilerin liderlik tarzlarını 

belirlemek için faktör analizine tabi tutulan verilerin  MO 

değerinin ve Bartlett testi değerlerinin faktör analizi için uygun 

 lduğu görülmektedir ( MO değeri 0,690, Bartlett Testi sonucu 
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 <0,001). Diğer taraftan faktör analizi için temel bile enler analizi 

ve varimax döndürme tekniği kullanılmı , dü ük e değerlik 

(communalities) gösteren ifadeye (0,50 nin altında  lan) 

rastlanmamı tır. Bu faktörün ölçeğe ili kin açıklamı   lduğu t  lam 

varyans %72,70  tür. Büyüköztürk (2010) ç k faktöre sahi   lan 

ölçeklerde açıklanan varyansın % 0 ve daha fazla  lmasının yeterli 

görülebileceğini belirtmektedir. D layısıyla  rtaya çıkan tek faktör, 

varyansın ç ğunu açıklamaktadır. İncelenen 5 b yut içerisinde 

kadın yöneticilerin liderlik tarzlarını en iyi düzeyde temsil eden 

boyut demokratik liderliktir. Demokratik liderlik ile ilgili ifadeler 

literatürden yararlanılarak  lu turulmu tur. 
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Tablo 3.  

Çalışan Bağlılığıyla İlgili Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Değişkenler 

Faktör 

Ortak 

Varyansı 

Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğer 

Devam Bağlılığı 

ÇB  ,716 ,846 

38,788 2,715 

ÇB  ,746 ,839 

ÇB1 ,619 ,718 

ÇB2 ,575 ,634 

Normatif 

Bağlılık 

ÇB5 ,757 ,869 

27,910 1,954 ÇB6 ,706 ,819 

ÇB7 ,550 ,741 

Değerlendirme 

Kriteri 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: ,724.  

Approx. Chi-Square:   8,955. Bartlett s Test  f S hericity: ,000.  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Açıklanan T  lam Varyans: 66,698. 

 

 alaycı (2010) sağlıklı bir faktör analizi ya ılabilme k  ulu için 

 MO ( aiser Mayer Olkin) değerinin 0.5 ten yüksek  lması 

gerektiğini belirtmi tir.  MO  ranı ne kadar yüksek  lursa veri seti 

faktör analizi ya mak için   kadar iyidir denilebilir. Bu d ğrultuda 

tabl    incelendiğinde, çalı an bağlılığını belirlemek için faktör 

analizine tabi tutulan verilerin  MO değerinin ve Bartlett testi 

değerlerinin faktör analizi için uygun  lduğu görülmektedir ( MO 
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değeri 0,72 . Bartlett Testi s nucu  <0,001). Diğer taraftan faktör 

analizi için temel bile enler analizi ve varimax döndürme tekniği 

kullanılmı , dü ük e değerlik (c mmunalities) gösteren ifadeler 

(0,50 nin altında  lanlar) ölçekten çıkarılmı tır. Bu d ğrultuda 

analize alınan 8 maddeden; dü ük e değerlilik gösteren, birden fazla 

faktörde yüksek faktör yükü veren (çakı an), 1 ifade (ÇB8: İ ime 

devam etmemde liderim önemli bir etkiye sahi  değildir.) ya ıdan 

çıkarıldıktan s nra geriye kalan 7 madde 2 faktör altında 

t  lanmı tır. Bu faktörlerin ölçeğe ili kin açıkladıkları t  lam 

varyans %66,698 dir. Büyüköztürk (2010) ç k faktöre sahi   lan 

ölçeklerde açıklanan varyansın % 0 ve daha fazla  lmasının yeterli 

görülebileceğini belirtmektedir.  Buna göre analiz s nucunda elde 

edilen iki faktör ve bu iki faktörün t  lam varyansı açıklama  ranı 

yeterli  larak görülmü tür. Diğer taraftan analiz s nuçlarında her 

bir faktörde yer alan maddelerin faktör yükü değer aralıklarının 

 ldukça yakın  lduğu görülmektedir. Bu aralıklar faktörlerin içsel 

tutarlılığının  ldukça iyi  lduğunu göstermektedir. Bu bulgular 

ı ığında çalı an bağlılığı itibariyle, 2 farklı b yutta algıladıkları 

söylenebilir. Bu b yutlar içerisinde en yüksek düzeyde devam 

bağlılığı ve daha s nra n rmatif bağlılık yer almaktadır. Bu 

b yutlarla ilgili ifadeler Ç lak ğlu, Ayyıldız ve Cengiz in (2009) 

ya mı   ldukları  rtak çalı madan alınmı tır. 

4.3.Betimleyici İstatistikler 

Faktör analizi s nrasında elde edilen deği kenlerle ilgili betimleyici 

istatistikler değerlendirilmi tir. Her bir deği kenle ilgili  rtalama, 
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standart sa ma, s ru sayıları, güvenilirlik katsayıları ve kullanılan 

ölçek düzeyleri ile ilgili s nuçlar Tabl    te yer almaktadır. 

Tablo 4.  

Değişkenlerle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Yapılar Ortalamalar 
Standart 

Sapmalar 

Soru 

Sayısı 

Güvenilirlik 

Katsayıları 

Ölçek 

Düzeyi 

Devam 

Bağlılığı 
2,8271 1,13433 4 ,756 5 

Normatif 

Bağlılık 
3,0388 1,07747 3 ,777 5 

Demokratik 

Liderlik 
3,2808 1,02810 3 ,811 5 

 

Tabl    incelendiğinde en baskın çalı an bağlılığının n rmatif 

bağlılık (Ort: ,0 88)  lduğu görülmektedir. Bağımsız deği ken  lan 

dem kratik liderliğin  rtalaması ise  ,2808 dir. Deği kenlere ait 

güvenilirlik katsayıları, literatürde geçerli sayılan e ik değerine (α: 

0.60 veya üzeri) göre incelenmi tir ( unnally, 1978). Deği kenlerin 

güvenilirlik katsayıları incelendiğinde literatürde güvenilir  larak 

kabul edilen sınırın üzerinde  lduğu görülmektedir. 
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4.4. Korelasyon Analizi 

Tablo 5. 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler İstatistikler 
Devam 

Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık 

Demokratik 

Liderlik 

Devam Bağlılığı Pearson K. 1 -,155 -,196* 

Normatif Bağlılık Pearson K.  1 ,375** 

Demokratik 

Liderlik 
Pearson K.   1 

**:   relasy n 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed) 

* :   relasy n 0,05 düzeyinde anlamlı (2-tailed) 

 

Tabl  5 incelendiğinde devam bağlılığı b yutu ile dem kratik 

liderlik arasında dü ük düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel  larak 

anlamlı bir ili ki  lduğu görülmektedir.   rmatif bağlılık ile 

dem kratik liderlik arasında ise  rta düzeyde   zitif yönlü ve 

istatistiksel  larak anlamlı bir ili ki  lduğu görülmektedir.  adın 

yöneticiler çalı anlarına dem kratik liderlik tarzı sergiledikleri 

zaman çalı anlar bunu istismar ederek, devam bağlılığını dikkate 

almazlar. Bu bulgular ı ığında; H1: “Çalışanların devam bağlılığı 

ve demokratik liderlik tarzı arasında negatif yönlü bir ilişki 

vardır”” hi  tezi kabul edilmektedir. 

Bunun yanı sıra kadın yöneticiler çalı anlarına dem kratik liderlik 

tarzı sergiledikleri zaman çalı anlarda n rmatif bağlılık  lu tuğu 
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görülmektedir. Bu bulgular ı ığında; H1: “Normatif bağlılık ve 

demokratik liderlik tarzı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır” 

hipotezi kabul edilmektedir. 

4.5. Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile İlgili Bulgular 

Basit d ğrusal regresy n analizi ka samında ilk olarak demokratik 

liderlik tarzının, çalı an bağlılığı b yutlarından devam bağlılığı 

üzerindeki etkisi incelenmi tir. İlgili s nuçlar Tabl  6 da 

sunulmaktadır. 

Tablo 6. 

Demokratik Liderlik – Devam Bağlılığı Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Değişkenler B 
Std. 

HataB 
Β T p İkili r 

Kısmi 

r 

(Sabit) 3,535 ,310  11,407 ,000   

Demokratik 

Liderlik 
-,216 ,090 

-

,196 
-2,393 ,018 -,196 -,196 

Bağımlı Deği ken: Devam Bağlılığı 

R: ,196, R
2
: ,038, F: 5,729, p: ,018, Durbin-Watson: 1,556 

 

Tabl  6 incelendiğinde dem kratik liderlik deği keni ile devam 

bağlılığı deği keni arasında dü ük düzeyde negatif yönlü bir ikili 

korelasyon (-,196)  lduğu görülmektedir. Durbin Wats n katsayısı 

(1,556) incelendiğinde bağımsız deği ken ile hata terimi arasında 

s runlu bir ili kinin  lmadığını göstermektedir. M del bütün  larak 
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değerlendirildiğinde; dem kratik liderlik deği keninin, devam 

bağlılığı deği keni ile dü ük düzeyde ve anlamlı bir ili ki verdiği 

(R: ,196, R2: ,0 8,  : ,018) ve devam bağlılığı deği kenindeki 

t  lam varyansın % ,8 sini açıkladığı görülmektedir. Standardize 

edilmi  regresy n katsayılarına (β) göre, dem kratik liderlik 

deği keninin devam bağlılığı deği keni üzerindeki önemi (-,196) 

dü ük seviyededir. Regresy n katsayılarının anlamlılığına ili kin t-

testi s nuçları incelendiğinde ise, dem kratik liderlik deği keninin 

devam bağlılığı üzerinde negatif yönde bir etkisinin  lduğu 

görülmektedir.  

Analiz ka samında ikinci  larak dem kratik liderlik tarzının, 

çalı an bağlılığı b yutlarından n rmatif bağlılık üzerindeki etkisi 

incelenmi tir. Deği kenler arasındaki nedensel ili ki ile ilgili 

s nuçlar Tabl  7 de sunulmaktadır. 

Tablo 7.  

Demokratik Liderlik – Normatif Bağlılık Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Değişkenler B 
Std. 

HataB 
Β t p İkili r Kısmi r 

(Sabit) 1,748 ,278  6,283 ,000   

Demokratik 

Liderlik 
,393 ,081 ,375 4,860 ,000 ,375 ,375 

Bağımlı Deği ken:   rmatif Bağlılık 

R: ,375, R
2
: ,141, F: 23,622, p: ,000, Durbin-Watson: 1,881 
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Tabl  7 incelendiğinde dem kratik liderlik deği keni ile n rmatif 

bağlılık deği keni arasında  rta düzeyde   zitif yönlü bir ikili 

k relasy n (, 75)  lduğu görülmektedir. Durbin–Wats n katsayısı 

(1,881) incelendiğinde bağımsız deği ken ile hata terimi arasında 

s runlu bir ili kinin  lmadığını göstermektedir. M del bütün  larak 

değerlendirildiğinde; dem kratik liderlik deği keninin, n rmatif 

bağlılık deği keni ile  rta düzeyde ve anlamlı bir ili ki verdiği (R: 

, 75, R2: ,1 1,  : ,000) ve n rmatif bağlılık deği kenindeki t  lam 

varyansın %1 ,1 ini açıkladığı görülmektedir. Standardize edilmi  

regresy n katsayılarına (β) göre, dem kratik liderlik deği keninin 

n rmatif bağlılık deği keni üzerindeki önemi (, 75)  rta 

seviyededir. Regresy n katsayılarının anlamlılığına ili kin t-testi 

s nuçları incelendiğinde ise, dem kratik liderlik deği keninin 

n rmatif bağlılık deği keni üzerinde   zitif yönde bir etkisinin 

 lduğu görülmektedir.  

Sonuç 

S nuç  larak kadın yöneticilerin çalı tıkları kurumlarda dem kratik 

liderlik tarzı sergiledikleri görülmektedir. Dem kratik liderlik tarzı 

sergileyen kadın yöneticilerin altında çalı an bireylerin iki farklı 

bağlılık türünü benimsedikleri görülmü tür. Bu bağlılık türleri 

devam bağlılığı ve n rmatif bağlılıktır. Faktör analizi s nucunda 

çalı an bağlılığını en iyi düzeyde temsil eden bağlılık türünün 

devam bağlılığı  lduğu görülmektedir.  

 adın yöneticilerin sergiledikleri dem kratik liderlik tarzı ile 

çalı an bağlılığı türlerinden devam bağlılığı arasında negatif yönlü 
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ve anlamlı bir ili ki  lduğu s nucuna ula ılmı tır. Fakat dem kratik 

liderlik tarzı ile çalı an bağlılığı türlerinden n rmatif bağlılık 

arasında   zitif yönlü ve anlamlı bir ili ki  lduğu görülmü tür. Bu 

bilgiler ı ığında, çalı manın hi  tezleri kabul edilmektedir. 

Devam bağlılığı ve dem kratik liderlik tarzı arasında   zitif yönlü 

ve anlamlı ili ki  lacağını varsaymak da mümkündür. Adil bir 

 rtamda, çalı anların katılımlarını destekleyen adil bir liderle 

çalı mak, çalı anlar açısından bir avantaj  larak görülebilir ve i e 

kar ı devam bağlılığı  lu turularak çalı anların i ten kaçınma 

eğilimi azalabilir.  edensel ili kilere yönelik s nuçlar 

incelendiğindeyse çalı an bağlılığı türlerinden devam bağlılığının, 

kadın yöneticilerin dem kratik liderlik tarzı sergiledikleri 

durumlarda çalı anlarda  lumsuz  larak  rtaya çıktığı 

görülmektedir. Bu  lumsuzluğu ise dem kratik liderlik tarzı 

sergileyen kadın yöneticilerin çalı anlara kar ı gösterdikleri bu 

yakla ım neticesinde, çalı anların bu durumu suistimal ederek i ten 

kaçınma eğilimi gösterebilecekleri  eklinde açıklayabiliriz. 

Anlayı lı ve adaletli davranan kadın yöneticilerin bu davranı ları, 

çalı anları tarafından kötüye kullanılabilmekte ve böylece devam 

bağlılığını  lumsuz etkilemektedir. Böylece dem kratik eğilim 

içerisinde  lan kadın yöneticilerin aksine sert tavırları  lan kadın 

yöneticiler kar ısında çalı anların bu  ekilde rahat 

davranamayacakları varsayımına ula abiliriz. 

Çalı an bağlılığı türlerinden n rmatif bağlılığın ise kadın 

yöneticilerin dem kratik liderlik tarzı sergiledikleri durumlarda 
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çalı anlarda  lumlu  larak  rtaya çıktığı görülmektedir. Yani 

dem kratik liderlik sergileyen kadın yöneticilerin çalı anlara kar ı 

gösterdikleri bu yakla ım neticesinde, çalı anların örgütün 

amaçlarına inanarak ahlaklı davranı  gösterdikleri ve lidere olan 

saygılarından d layı i e ve i verene kar ı bağlılık  lu turdukları 

görülmektedir. Elde edilen bu ara tırma s nucu D ğanay ın (201 ) 

ya mı   lduğu çalı ma s nucu ile desteklenmektedir, D ğanay ın 

çalı masında, insan  daklı (dem kratik) liderlik tarzlarının, 

n rmatif bağlılık üzerinde   zitif yönde ve anlamlı bir etkisi 

 lduğunu tes it etmi tir. 

Xenik u ve Sim si (2010), Yunanistan da faaliyet göstermekte  lan 

büyük ölçekli hizmet firmalarında çalı makta  lan  00 birey 

üzerinde ya mı   ldukları ara tırma neticesinde, çalı an bireylerin 

örgüte  lan bağlılıklarının liderlerin genel  larak insan eğilimli ve 

yenilikçi davranı ları ile artmakta  lduğunu, bunun yanı sıra i  

 daklı ve  t kratik davranı larla da azalmakta  lduğunu tes it 

etmi lerdir. 

Elde edilen bu neticeler s nucunda kadınlarda dem kratik liderlik 

eğilimi ile çalı an bağlılığı arasında hem   zitif hem de negatif 

ili kilerin  lduğunu söylemek mümkündür.  egatif ili kinin  lduğu 

devam bağlılığını çalı anlar üzerinde  lu turmak için kadın 

yöneticilerin  t kratik liderlik tarzı eğilimi sergilemeleri gerektiği 

söylenebilmektedir.  adınlarda  t kratik liderlik eğilimi ile çalı an 

bağlılığı arasındaki ili ki ile ilgili farklı bir ara tırma  r blemi 

 lu turularak, yeni bir ara tırma k nusu  lu turulabilir.  
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İsrail-Suudi Arabistan Yakınlaşması Gerçeğe Dönüşebilir Mi? 

Yapısalcı Realist Bir Analiz 

Can Israel-Saudi Arabia Rapprochement Turn into Reality? A 

Structural Realist Analysis 

 

 

 

Ozan ÖRMECİ
1
 

 

Öz 

Ara  Baharı süreci ve s nrasında önemli dönü ümlerin ya andığı 

Orta D ğu c ğrafyasında s n birkaç yılda yava  yava  ilerleyen ve 

uluslararası siyasette bugüne kadar  ek fazla dikkat çekmeyen 

önemli bir k nu, İsrail ile Suudi Arabistan arasında ba layan 

yakınla ma sürecidir. Bu makalede, temel gerekçeleri İran kar ıtlığı, 

ABD müttefikliği ve bölgesel güvenlik riskleri  larak 

sıralanabilecek  lan bu ili kilerin yakın bir gelecekte Suudi 

Arabistan ın İsrail i tanıyarak di l matik ili kilerini resmile tirmesi 

ve iki ülkenin bir müttefiklik ili kisi içerisine girmesi  eklinde bir 

seyir izleyi  izleyemeyeceği tartı ılacaktır. Bu d ğrultuda, ilk 

olarak, Suudi Arabistan rejiminin siyasal sistemi ve ekonomik 

                                                 
1
 D çent D kt r, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İli kiler (İngilizce) 

bölümü, e-posta: ozan.ormeci@gedik.edu.tr  

Web Sitesi: http://www.ozanormeci.com.tr/  

mailto:ozan.ormeci@gedik.edu.tr
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ya ısı açıklanacaktır. İkinci  larak, Suudi Arabistan ın yakın 

gelecekte  ral ı  lması beklenen Veliaht Prens Muhammed bin 

Selman ın s n dönemde ya tığı ref rm çabaları detaylı  larak 

anlatılacaktır. Üçüncü bölümde, İsrail-Suudi Arabistan 

yakınla masına dair s n dönemde gözlemlenen bazı kanıtlar ileri 

sürülecektir. Dördüncü ve s n bölümde ise, Muhammed bin 

Selman ın ref rmist imajı ve uluslararası desteğine büyük zarar 

veren Cemal  a ıkçı cinayetinin bu sürece etkileri 

değerlendirilecektir. Ya ısalcı Realizm  ers ektifi kullanılarak 

ya ılacak ara tırmanın “S nuç” bölümünde, bu d ğrultuda elde 

edilen bulgular değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İsrail-Suudi Arabistan ili kileri, Suudi 

Arabistan, Orta D ğu p litikası, Muhammed bin Selman, Cemal 

 a ıkçı, Ya ısalcı Realizm.  

Abstract 

Middle East has been transforming since the Arab Spring and 

political developments in its aftermath. A not so widely spoken and 

interesting change in the Middle East in the last few years is the 

slowly developing raprochement between Israel and Saudi Arabia. 

The main motives of this rapprochment could be listed as strong 

opposition to Iranian influence in the Middle East, alliance with the 

United States and regional security risks. This article aims to 

discuss whether Israeli-Saudi Arabia rapprochement could 

eventually turn into an alliance with the formal diplomatic 

recognition of Israel by the Saudi State. In order to make this, first 
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of all, the nature of Saudi political regime and its economic 

characteristics will be analyzed. Secondly, the recent reform efforts 

made by Saudi Crown Prince Mohammad bin Selman will be 

explained in detail. Thirdly, some evidences about Israeli-Saudi 

Arabia rapprochement will be revealed. In the fourth and the last 

part, the negative effects of the recent Jamal Khashoggi murder will 

be discussed in relation to the future of Israeli-Saudi 

rapprochement. The article will adopt a Structural Realist 

 ers ective; acc rdingly, in the “C nclusi n”  art, findings  f the 

research will be assessed.  

Keywords: Israel-Saudi Arabia relations, Saudi Arabia, Middle 

East Politics, Mohammad bin Salman, Jamal Khashoggi, Structural 

Realism.  

 

Giriş 

Ara  Baharı süreci ve s nrasında önemli dönü ümlerin ya andığı 

Orta D ğu c ğrafyasında s n birkaç yılda yava  yava  ilerleyen ve 

uluslararası siyasette bugüne kadar  ek fazla dikkat çekmeyen 

önemli bir k nu, İsrail ile Suudi Arabistan arasında ba layan 

yakınla ma sürecidir. Bu makalede, temel gerekçeleri İran kar ıtlığı, 

ABD müttefikliği ve bölgesel güvenlik riskleri  larak 

sıralanabilecek  lan bu ili kilerin yakın bir gelecekte Suudi 

Arabistan ın İsrail i tanıyarak di l matik ili kilerini resmile tirmesi 

ve iki ülkenin bir müttefiklik ili kisi içerisine girmesi  eklinde bir 

seyir izleyi  izleyemeyeceği tartı ılacaktır. Bu d ğrultuda, ilk 
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olarak, Suudi Arabistan rejiminin siyasal sistemi ve ekonomik 

ya ısı açıklanacaktır. İkinci  larak, Suudi Arabistan ın yakın 

gelecekte  ral ı  lması beklenen Veliaht Prens Muhammed bin 

Selman ın s n dönemde ya tığı ref rm çabaları detaylı  larak 

anlatılacaktır. Üçüncü bölümde, İsrail-Suudi Arabistan 

yakınla masına dair s n dönemde gözlemlenen bazı kanıtlar ileri 

sürülecektir. Dördüncü ve s n bölümde ise, Muhammed bin 

Selman ın ref rmist imajı ve uluslararası desteğine büyük zarar 

veren Cemal  a ıkçı cinayetinin bu sürece etkileri 

değerlendirilecektir. Ya ısalcı Realizm  ers ektifi kullanılarak 

ya ılacak ara tırmanın “S nuç” bölümünde, bu d ğrultuda elde 

edilen bulgular değerlendirilecektir. 

Makale, bilimsel yöntem olarak birincil (resmi belgeler ve gazete 

haberleri vs.) ve ikincil (çe itli dü ünce kurulu larında yayınlanan 

analizler ve önemli internet sitelerinde yer alan haberler vs.) 

kaynakların kullanımına dayalı  lacaktır. Makale, bugüne kadar s n 

derece az ka samlı bilimsel çalı manın ya ıldığı bu k nu hakkında 

ya ılan bir ba langıç çalı ması (preliminary study) olarak kabul 

edilmeli ve ilerleyen yıllarda daha ka samlı veri ve bilgilerle 

geli tirilmelidir.  

I.  Suudi Arabistan Devleti’nin Özellikleri 

A. Siyasal Sistem 

19 2 yılında kurulan Suudi Arabistan ın siyasal sistemi, Siyaset 

Bilimi literatüründe yer alan “m nar i” veya “mutlak m nar i” 

(absolute monarchy) kateg risinde değerlendirilmektedir. Suud 
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veya El Suud hanedanınca yönetilen Suudi Arabistan Devleti, 

 ral ın Hükümet Ba kanı  lduğu ve kendi seçtiği Bakanlar  urulu 

üyeleriyle birlikte ülkeyi istediği  ekilde yönetebildiği mutlakıyetçi 

bir sisteme dayalıdır. Bu sistemde, 150 üyesi  lan “Şura Meclisi” 

(Majlis Ash-Shura veya Shura Council) adı verilen bir  arlamento 

bulunmakta (madde 8)
2
 ve Bakanlar  urulu ve  ral ın  nay 

vermesi halinde yasa da yapabilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı). Ancak Şura üyeleri seçim y luyla 

belirlenmemekte ve bizzat  ral tarafından atanmaktadırlar. Dahası, 

ülkede hiçbir siyasi  arti y ktur ve Şura da daha ç k  ral a hizmet 

veren bir Danı ma Meclisi hüviyetindedir. Suudi Arabistan da 

Belediye Meclisleri için seçimler ya ılmaktadır. Belediye 

Ba kanları ise yine  ral tarafından atanmaktadır (Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı). Suudi Arabistan, ayrıca t  lam 1  

idari bölge (Cevf,  uzey Sınırları, Tebuk, Hail, Medine, El  asım, 

Mekke, Riyad, D ğu Bölgesi, El Baha, Asir, Cizan,  ecran) ve 118 

ile ayrılmı tır.  

1992 tarihli anayasası
3
 ile yönetilen Suudi Arabistan da, bu 

anayasa, 2005 yılında önemli deği ikliklere uğramı tır. Anayasaya 

göre; Suudi Arabistan İslami bir Ara  devletidir ve ülkedeki resmi 

din İslam dır (madde 1). Hatta İslam dininin kutsal kitabı  lan 

Kuran-ı  erim ve Sünni İslam inancı, aynı zamanda ülkedeki en 

üstün yasa kaynağı ve anayasa  larak kabul edilmektedir (madde 1 

                                                 
2
 Web sitesi için bakınız; 

https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Introduction/.  
3
 Anayasa buradan okunabilir; 

https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi_Arabia_2005.pdf.  

https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Introduction/
https://www.constituteproject.org/constitution/Saudi_Arabia_2005.pdf
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ve madde 7). D layısıyla, ülkede Şeriat hukuku uygulanmaktadır. 

Ancak ülkedeki en yüksek dini  t rite  lan “ba müftü”yü (grand 

mufti)  ral atamaktadır. Ba müftü, Vehhabilik hareketinin kurucusu 

Muhammed bin Abdülvehhâb ın s yundan gelen Alü  -Şeyh 

ailesinden seçilmektedir. Bu görevde  imdilerde bulunan ki i ise 

Abdülaziz Alü  -Şeyh dir. Ayrıca devletin resmi dili Ara ça, 

ba kenti ise Riyad  ehridir (madde 1). 

Suudi Arabistan da 2015 yılında tahta çıkan 19 5 d ğumlu  ral 

Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan ın yedinci kralıdır. Daha 

önce görev ya an krallar ise  unlardır: Abdülaziz el-Suud (1932-

195 ), Suud bin Abdülaziz (195 -196 ), Faysal bin Abdülaziz 

(1964-1975), Halid bin Abdülaziz (1975-1982), Fahd bin Abdülaziz 

(1982-2005) ve Abdullah bin Abdülaziz (2005-2015). Suudi 

 ralları,  ral Fahd dan itibaren, “Majesteleri” yerine “İki  utsal 

Cami nin Hizmetkârı” unvanını (Suudi Arabistan t  rakları 

içerisinde yer alan Mekke deki Mescid-i Haram ve Medine de 

bulunan Mescid-i  ebevi sayesinde) ta ımaktadırlar. Suudi siyasal 

sisteminde,  ral, aynı zamanda Ba bakan (madde 56) ve 

Ba k mutan dır (madde 60).  ral, bu sistemde, kendisine devlet 

i lerinde yardımcı  lması, ölümünden s nra tahta geçmesi veya 

tahttan feragat etmesi durumunda yerine geçmesi için bir varis 

(Veliaht Prens) atamaktadır (madde 5/c). 21 Haziran 2017 tarihinde 

yayımlanan  raliyet kararnamesiyle, Prens Muhammed bin 

 ayif in yerine Veliaht Prens k numuna yükselen  ral Selman ın 

 ğlu 1985 d ğumlu Muhammed bin Selman, ülkesinde Ba bakan 

Yardımcılığı görevini üstlenmi   lu , aynı zamanda Savunma 
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Bakanı görevini de sürdürmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı). Muhammed bin Selman ın, ya lanan ve alzheimer 

hastası  lduğu yazılan (Yılmaz 2018) babası  ral Selman bin 

Abdülaziz den s nra tahta çıkmasına kesin gözüyle bakılmaktadır.   

Suudi Arabistan siyasal sistemi değerlendirildiğinde; sistemin, 

Selçuklu İm arat rluğu ve Osmanlı İm arat rluğu döneminde 

kullanılan “Sultanlık” yönetim biçimine benzediği görülmektedir. 

Bu sistemde, “Sultan” veya “ ral”, sistemdeki en güçlü ve hatta tek 

yetkili ki i k numundadır. D layısıyla, yöneticinin güçlü geleneksel 

ve dini otoritesi ve me ruiyeti nedeniyle, bu tarz sistemlerde 

yöneticinin görü  ve eğilimleri, sistemin tamamen deği ebilmesine 

imkân tanımaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan ın İran İslam 

Cumhuriyeti gibi diğer bazı Şeriat uygulayan ülkelerden farkı, bu 

ülkedeki dini  t ritelerin; yani ba müftü,  ıdemli Âlimler   nseyi 

ve Fetva Daimi   mitesi nin, İran örneğindeki Dini  ider veya 

Ayetullah tan farklı  larak, siyasi  t riteye ( ral) tâbi  lmasıdır. 

D layısıyla, Suudi Arabistan bir “te krasi”den ç k bir “m nar i”dir 

ve  ral ın iktidarının üzerinde (te rik  larak Şeriat hukuku ve İslam 

dı ında) bir güç y ktur. Suudi siyasal sistemi ve din-devlet ili kisini 

inceleyen Büyükkara (2017), Suudi Arabistan da ulemanın 

fetvalarını dahi siyasi dengeleri gözeterek vermek z runda 

 lduğunu ve İslami y rumun reel  litik k  ullara göre 

 ekillendiğini yazmı tır. D layısıyla, Suudi Arabistan ve genel 

 larak Sünni dünyasında devlet yönetiminde seküler (dünyevi) 

siyasi  t rite üstteyken, İran İslam Cumhuriyeti ve Şii dünyasında 

ise, bunun tam zıttı  ekilde, dini  t rite siyasal sistemde daha üstte 
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yer alır. Bu durumu değerlendiren Fransız ara tırmacı Anne-

Clémentine  arr que (France Culture 2018/b), katıldığı bir rady  

 r gramında Riyad rejimi için “te krasi” yerine “yarı-te krasi” 

tabirini kullanmı tır.
4
 

B. Ekonomik Sistem 

Suudi Arabistan, t  lam 7 8 milyar Amerikan D ları düzeyindeki 

gayrisafi milli hâsıla (GDP) büyüklüğüyle, dünyanın en büyük 19. 

ek n misi durumundadır.
5
 Ancak ki i ba ına dü en gayrisafi milli 

hâsıla (GDP per capita) açısından,   ,8 mily n civarında nüfusu 

 lan bu ülke
6
, 22.650 Amerikalı D ları  rtalama gelirle dünyada 

ancak  2. sırada kendisine yer bulabilmektedir.
7
 Saudi Aramco veya 

resmi adıyla Saudi Arabian Oil C m any
8
, Suudi Arabistan ın 

ulusal petrol ve d ğalgaz  irketidir. Şirket, 19   yılında  ral 

Abdülaziz el-Suud ve ABD Ba kanı Franklin Delan  R  sevelt 

tarafından  rtak  larak kurulmu tur. Şirket, 1980 yılında tamamen 

Suudi Arabistan ın malı haline gelmi tir (Bloomberg 2016). 2 

trily n d lar değerindeki ve günlük 10,5 milyar varil  etr l üretimi 

olan Saudi Aramco (BBC Türkçe 2018/b), dünyanın en büyük ve 

kârlı enerji  irketlerinden birisi  larak kabul edilmektedir. Ayrıca 

 irketin 60.000 ki iye istihdam sağladığı yazılmaktadır (Bloomberg 

                                                 
4
 Buradan dinleyebilirsiniz; 

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/quand-lislam-se-mele-de-

politique.  
5
 Bakınız; http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php.   

6
 Bakınız; http://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population/.  

7
 Bakınız; http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-

ranking.php.  
8
 Web sitesi için; https://www.saudiaramco.com/.  

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/quand-lislam-se-mele-de-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/politique/quand-lislam-se-mele-de-politique
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
http://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population/
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php
https://www.saudiaramco.com/
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2016). Suudi Arabistan, hâlihazırda dünyadaki  etr l rezervlerinin 

yüzde 20 sini elinde bulundurmaktadır.  itekim  etr l, Suudi 

Arabistan ın t  lam gelirlerinin yüzde  5 ini ve t  lam ihracatının 

da yüzde 90 ını  lu turmaktadır (Al Jazeera Türk 2014). Suudi 

Arabistan, petr l kaynakları ve bunun satı ını üstlenen Saudi 

Aramc  sayesinde sahi   lduğu büyük siyasi ve ek n mik gücü, 

 ral Faysal bin Abdülaziz döneminde 197  OPEC  etr l krizine 

neden  lan  etr l b yk tunu ba latarak göstermi tir (Al Jazeera 

Türk 201 ). Ayrıca 1981 yılında  örfez Ara  Ülkeleri İ birliği 

  nseyi nin (Gulf Cooperation Council)
9
 kurulmasına da yine 

Riyad öncülük etmi  (Al Jazeera Türk 201 ) ve  örfez Ara  

ülkeleri arasındaki lider k numunu is at etmi tir.   

Suudi Arabistan, ek n mik ya ısı itibariyle, birç k bilimadamı ve 

ara tırmacı tarafından “kaynak laneti” (resource curse), “b lluk 

 arad ksu” (paradox of plenty) ve “rantiye devlet” (rentier state) 

gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu kavramlara 

göre; d ğal kaynak zenginliği ile ek n mik büyüme arasındaki ters 

 rantılı bir ili ki biçimi vardır (Yakut 2017/a). Yani,  etr l, 

d ğalgaz veya çe itli mineraller açısından en zengin kaynaklara 

sahi  ülkeler, ek n mik büyüme k nusunda genelde diğer 

ülkelerden daha kötü bir  erf rmans göstermektedirler. Suudi 

Arabistan da, bu çerçevede, genelde Batılı s syal bilimciler 

tarafından “rantiye davet” (rentier state) kategorisinde 

                                                 
9
 Web sitesi için; http://www.gcc-sg.org/en-us/Pages/default.aspx. Üye devletler 

 unlardır: Bahreyn, Birle ik Ara  Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Katar, 

Kuveyt.  

http://www.gcc-sg.org/en-us/Pages/default.aspx
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değerlendirilen ve d ğal kaynaklarından elde ettiği yüksek 

ek n mik kazancının t  lumsal ya ama ve s sy ek n mik geli ime 

etkisi üretici ülkelerden farklı (daha az)  lan bir devlettir.  

Suudi Arabistan ve benzeri rantiye devletleri inceleyen 

 ar ıla tırmalı P litika uzmanı Terry  ynn  arl (2005),  etr l, 

d ğalgaz veya diğer mineraller açısından zengin kaynaklara sahi  

ülkelerin ek n mik büyüme k nusunda genelde kötü bir 

 erf rmans gösterdiklerini ve tüm s sy ek n mik geli mi lik 

kriterleri açısından da diğer ülkelere kıyasla (hatta tarım ülkeleri 

bile) geri kaldıklarını yazmı tır. Bu,  ldukça ilginç bir durumdur; 

zira aslında d ğal kaynakların ihracı sayesinde bu ülkelerin gelirleri 

s n derece yüksektir. Bu n ktada, “kaynak laneti” te risini 

d ğrulamak için,  arl (2005), iki temel kriteri gündeme 

getirmektedir: (1) kaynakların  etr l, d ğalgaz veya farklı 

mineraller gibi doğal kaynaklar  lması ve (2) ek n minin bu 

kaynakların ihracatına dayalı  larak kurulmu   lması. Ayrıca  arl, 

 etr l ve d ğal kaynakların fiyatlarındaki dalgalanma meselesini de 

rantiye devlet m delindeki temel s runlardan biri  larak öne 

çıkarmaktadır. Yine  arl, bu görü lerine ek  larak, özellikle  etr l 

endüstrisinin diğer sektörlere kıyasla istihdam  lanağının dü ük 

 lduğunu ve daha az i  gücüyle   erasy nel  labildiğini 

yazmaktadır (Yakut 2017/a). Terry  ynn  arl dı ında Michael Ross 

(2001) da, Suudi Arabistan ve benzeri örneklerden y la çıkarak, 

zengin  etr l ve d ğal kaynakların ülkelerin dem kratik geli imini 

 lumsuz yönde etkilediği s nucuna ula mı tır (Yakut 2017/a).  
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Beblawi ile  uciani (1987) ve Vandewalle (1998) gibi ba ka 

akademisyenler ise, bu tarz ülkeleri “dağıtıcı devlet” (distributive 

state) kavramı çerçevesinde değerlendirmi ler ve t  ladığı 

vergilerle ayakta kalan üretici devletlerden farklı  larak, d ğal 

kaynaklara dayalı ek n mileri  lan devletlerde kaynağın 

 ayla tırılması (allocation) meselesinin önem kazandığını 

belirtmi lerdir. Özellikle Vandewalle (1998),  ibya örneğinden y la 

çıkarak, “dağıtıcı devlet” sistemlerinde devlet aygıtının bir rant 

dağıtıcı mekanizması  larak görev ya ması nedeniyle, halkın 

devletten ve yöneticilerden hesa  s rma gibi bir haklarının 

 lmadığını yazmı tır. Yakut (2017/b), Suudi Arabistan özelinde bu 

durumun  etr l kaynaklarının bulunmasından bile öncesinde 

 lu tuğunu; zira m dern Suudi Arabistan Devleti 19 2 de 

kurulmadan önce de bu devletin gelirlerinin üretimden ve halktan 

t  lanan vergilerden değil, Hac gelirleri, sava  ganimetleri ve 

Birle ik  rallık ın sağladığı dı  yardımlardan kaynaklandığını 

belirtmi tir. Hert g (2010) ise, bu istikamette, bu gibi devletlerde, 

devlet mekanizmasının rant dağıtımını yöneten bir aygıt haline 

geldiğini ve devlet yöneticilerinin siyasi destek kar ılığında 

kendilerine yakın ki ileri üst düzey makamlara getirdiklerini 

sa tamı tır. Yakut (2017/b), ayrıca Hert g un görü lerinden 

hareketle, devletin bu “dağıtıcı devlet” ya ısının olumsuz 

etkilerinin, Suudi Arabistan da 195 -196  yılları arasında Faysal 

bin Abdülaziz iktidarında ve 196  te Faysal bin Abdülaziz in  ral 

 lmasından s nra görüldüğünü ve Suudi  ralları nın genelde ba a 
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geçtikten s nra kendilerine yakın kadr ları hızlı bir  ekilde devlet 

kurumlarına tahsis ettiklerini yazmı tır.  

II.  Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan’da Reform 

Çabaları 

Suudi Arabistan da s n yıllarda i leri eline alan ve  ral  larak 

ülkesini yönetmeye hazırlanan 1985 d ğumlu genç Prens 

Muhammed bin Selman, 2017 yılında Veliaht Prens  larak 

atanmasından s nra, ilk  larak kaynak israfını önlemek ve 

y lsuzluk s rununu  rtadan kaldırmak için harekete geçmi  ve 11 

Prens,   Bakan ve eski Bakanların gözaltına alındığı ve Ulusal 

Muhafız Gücü nün ve D nanma nın ba ının görevlerinden 

alınmasıyla s nuçlanan büyük bir y lsuzluk kar ıtı   erasy n 

ba latmı tır (Yakut 2017/b).  0 ya ında dünyanın en genç Savunma 

Bakanı ve  2 ya ında Suudi Arabistan ın iki numaralı yöneticisi 

 lmayı ba aran Muhammed bin Selman,  0 ya ındaki karde i 

 halid bin Selman ın Suudi Arabistan ın yeni Washingt n 

Büyükelçisi  larak atanmasını sağlayarak da dikkatleri üzerine 

çekmi  ve birç klarına göre sistemdeki güçlü k numunu ABD 

nezdinde de sağlamla tırmı tır (Örmeci 2018).  

Prens Muhammed bin Selman ın ülkede ba lattığı ikinci büyük 

giri imi, içeride ya tığı siyasi ref rmlar  lmu tur. Prens, ilk  larak 

Suudi Arabistan ın yumu ak karnı  larak görülen “kadın hakları” 

k nusunda harekete geçmi  ve Suudi kadınların, hem aday, hem de 

seçmen  larak 12 Aralık 2015 teki yerel seçimlerinden itibaren 

seçme ve seçilme hakkı tanımı tır (Örmeci 2018). Prens, daha s nra 
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kadınlara yönelik araba kullanma yasağını da kaldırmı  

( inninm nt 2017/a) ve Suudi Arabistan da genelde eve ka alı 

 larak ya ayan kadınların stadyumlarda maç izleyebilme hakkı 

sağlamı tır (BBC 2018/b). Tek e li  lmasıyla da dikkat çeken Prens 

(Rawash 2017), Suudi Arabistan Ordusu na kadın  ers nelin 

alınmasına bile  nay vermi  (BBC 2018/a) ve hatta Suudi 

kadınlarına saygı sınırları a madıkları sürece istedikleri gibi 

giyinebilmelerini söyleyerek, örtünmeleri gerekmediğini 

açıklamı tır (Staudenmaier 2018). Ayrıca Prens Muhammed bin 

Selman, din (İslam) k nusunda daima ılımlı mesajlar vermeye 

gayret etmi  ve Suudi Arabistan ı “tüm dinlere açık bir ‘ılımlı 

İslam’ ülkesi” ya mak istediğini belirterek, İslami radikalizmle 

mücadele edeceğinin sözünü vermi tir (Euronews 2017). Prens in 

önayak  lduğu tüm diğer ref rmlar da; örneğin  5 yıllık yasağın 

ardından Suudi Arabistan da sinema sal nlarının yeniden açılması 

(Haaretz 2017) ve 2016 yılında kurulan Eğlence Genel İdaresi 

tarafından ilk defa yabancı sanatçıların katıldığı çe itli etkinlik ve 

k nserler düzenlenmesi ve bu etkinliklere kadınların da katılmasına 

izin verilmesi (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı), bu 

iddialarını güçlendirmi , ancak bazı gözlemciler de bu ref rmları 

“göstermelik” ve “k zmetik” bularak
10
, Suudi Arabistan daki 

rejimin katı ya ısının deği mediğine ve bu ref rmların ek n mik 

                                                 
10

 Örneğin, Fransa nın eski Yemen Büyükelçisi ve İskenderiye (Mısır) 

  ns l su  lan ve bir dönem Jack  ang ın danı manı  lan Gilles Gauthier, 

France Culture de katıldığı bir rady   r gramında (France Culture 2018/a) bu 

ifadeyi kullanmı tır. Buradan dinleyebilirsiniz; 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-

samedi-20-octobre-2018.  

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-samedi-20-octobre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-samedi-20-octobre-2018
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çökü  riski nedeniyle gerçekle tiğine dikkat çekmi lerdir (Yeni 

Şafak 2018).  Prens in atağa kalktığı üçüncü alan ise ek n mi 

 lmu tur. Y lsuzluk   erasy nuyla birlikte “20 0 Vizy nu” (Vision 

2030)
11

 d ğrultusunda Suudi Arabistan ek n misini rekabetçi ve 

verimli hale getirmeye çalı an Muhammed bin Selman, Saudi 

Aramc  yu ref rme ederek ülkesini 2020 den itibaren sadece  etr l 

gelirlerine dayalı  lmayan bir seviyeye çıkarmak istediğini 

açıklamı tır. 20 0 Vizy nu nun temel amaçları; kamu 

harcamalarının azaltılması, gelirlerin arttırılması ve yabancı 

yatırımların te vik edilmesi  larak açıklanmı tır (Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı).  EOM adıyla
12

 yeni ve küresel 

bir Suudi  ehrinin in a edilmesi gibi diğer  r jeleriyle birlikte 

Prens in bu ek n mik açılımlarını değerlendiren Chatham H use 

uzmanı Jane  inninm nt (2017/b), bunları Suudi Arabistan ın 

petrol-s nrası ek n mi (post-oil economy) dönemine hazırlandığı 

 eklinde y rumlamı tır. Prens Muhammed bin Selman, ayrıca yine 

“2030 Vizyonu” ka samında Saudi Aramc   irketinin yüzde 5 ini 

2019 yılında halka arz etmeyi kararla tırmı tır (Habertürk). Hatta 

bu d ğrultuda,  irket, öncelikle arz için an nim  irkete 

dönü türülmü tür. Yakında ya ılacak bu 100 milyar d larlık halka 

arz, dünyanın en büyük halka arz i lemi  larak basında 

duyurulmaktadır (BBC Türkçe 2018/b).  

Prens Muhammed bin Selman, dı    litikada ise tam bir  ahin gibi 

davranmakta ve ABD yanlısı ve İran kar ıtı çizgisini her geçen gün 

                                                 
11

 Web sitesi için; https://vision2030.gov.sa/en.  
12

 Web sitesi için; https://www.neom.com/.  

https://vision2030.gov.sa/en
https://www.neom.com/
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daha da netle tirmektedir. Öyle ki, genç Prens, İran a yönelik 

söylemlerini gün geçtikçe daha da sertle tirmektedir. Hatta Prens, 

kısa bir süre önce, İran ın nükleer silahlar geli tirmesi durumunda 

kendilerinin de nükleer silah ya ımına ba layacaklarını açıklayarak, 

İran dini lideri Ali Hamaney i “Orta Doğu’nun Yeni Hitler’i”  larak 

nitelendirmi tir (Haaretz 2018/c). Ayrıca 2017 yılı s nunda Suudi 

Arabistan ın yayınladığı bir  r  aganda vide sunda İran ın 

vurulması ve İran Devrim Muhafızları  udüs Gücü   mutanı 

 asım Süleymani nin Suudi Arabistan güçleri tarafından gözaltına 

alındığına dair sahnelerin yer alması
13

, Prens Muhammed bin 

Selman ın İran   litikası k nusunda  ahin ve sertlik yanlısı 

 lduğunu göstermektedir (Örmeci 2018). Ayrıca Prens Muhammed 

bin Selman ın da çabalarıyla, Suudi Arabistan, s n yıllarda (201 -

2017 dönemi) yüzde 18 lik  ayla ABD nin savunma sektöründe 

açık ara en büyük mü terisi haline gelmi tir (Ivan va 2018). 

D layısıyla, tüm bu veriler, Suudi Arabistan ın İran   litikasının 

ABD deki D nald Trum  ve İsrail deki Benyamin Netanyahu 

yönetimlerinin çizgisine uygun  ekilde giderek sertle eceğini 

göstermektedir. Ancak bu rekabetin günümüze değin daha ç k 

üçüncü ülkelerde (Yemen, Suriye,  übnan, Irak) “gölge sava ları” 

 eklinde tezahür ettiği ve İran la ya anan zıtla manın  imdilik 

söylem düzeyinde kaldığı görülmektedir. Ayrıca Prens Muhammed 

bin Selman ın 2018 yılı ba larında gerçekle tirilen ve Beyaz Saray, 

Pentag n ve H llyw  d u ka sayan ABD ziyareti ve hemen 

s nrasındaki   ndra ziyareti de ç k ba arılı geçmi  ve bu ziyaretler 

                                                 
13

 Bakınız; https://www.youtube.com/watch?v=9selhGBPdek.  

https://www.youtube.com/watch?v=9selhGBPdek
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s nrasında dünya basınında hakkında genelde  lumlu  eyler 

yazılmı tır (Gardner 2018). Prens Muhammed bin Selman ın dı  

  litikadaki bir diğer hamlesi ise, bölgede Müslüman  arde ler 

(İhvan) etkisini yayan  atar ı -Mısır ve diğer  örfez ülkeleriyle 

birlikte- di l matik abluka altına alması (Haberler.com 2018) ve 

Ara  Baharı na destek veren Katar merkezli Al Jazeera (El Cezire) 

televizy n kanalının  fislerini ka atmasıdır (Ericks n 2017). Bu da, 

Ara  Baharı benzeri dem kratikle me ve özgürle me beklenen ka s 

 rtamlarında bölgede radikal İslamcı hareketlerin güçlenmesinden 

endi e eden ABD deki Trum  yönetimi ve İsrail tarafından 

desteklenen bir giri imdir.   

Muhammed bin Selman ın ref rm çabalarını değerlendiren Türk 

akademisyen ve güvenlik   litikaları uzmanı Sait Yılmaz (2018), 

Veliaht Prens in bir anlamda Dördüncü Suudi  rallığı nı kurmaya 

çalı tığını iddia etmektedir.  atar merkezli Al Jazeera de (2018/a) 

yayınlanan bir haberde ise, Suudi Arabistan ın yeni  ral ı  lacak 

Prens Muhammed bin Selman ın insan hakları k nusundaki b zuk 

siciline dikkat çekilmi tir. Prens Muhammed bin Selman ın 

y lsuzluk kar ıtı   erasy nunu “kaynak laneti” te risi ve “dağıtıcı 

devlet” m deli çerçevesinde değerlendiren Yakut ise (2017/b), 

Prens in ülkesini geli tirmek isteyen gerçek bir ref rmist mi, y ksa 

sistemde k numunu  eki tirmek isteyen ihtiraslı bir  ral adayı mı 

 lduğunu zamanın göstereceğini yazmı tır. Bunlar dı ında, DW den 

Marko Langer (2017) Prens i “hem reformist, hem de sertlik 

yanlısı”  larak değerlendirirken, CFR den Steven C  k (2017) 

Prens Muhammed bin Selman ı “gelecek için büyük ümit vadeden 
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ama tehlikeli bir zamanda ba a geçen” bir yönetici  larak 

y rumlamı tır. 

III.  İsrail-Suudi Arabistan Yakınlaşması: Gerçek Mi, Hayal 

Ürünü Mü? 

Suudi Arabistan ve İsrail arasında bugüne kadar resmi di l matik 

ili kiler ve ticari ili kiler kurulmamı tır. Bunun temel nedeni, 

İslam ın lider ülkelerinden  lan ve İslamiyet açısından kutsal  lan 

Hicaz bölgesini ve  âbe yi t  rakları içerisinde bulunduran Suudi 

Arabistan ın Filistin S runu nedeniyle İsrail le ya adığı zıtla madır. 

Aslında, 2005 yılında, Riyad rejimi, Dünya Ticaret Örgütü ne üye 

 labilmek için İsrail e yönelik ticari (ekonomik) b yk tu kaldırmı ; 

ancak bu karara rağmen, geçen yıllar içerisinde İsrail e yönelik 

ticari b yk t fiili  larak devam etmi tir ( ake 2006). Yıllarca İsrail 

ve Suudi Arabistan da görev ya an İngiliz di l mat T m Philli s 

(201 ), her iki ülkenin de din (Vahhabi İslam geleneği ve 

Yahudilik) ve devlet arasında bir uzla ı ve ittifaka dayalı  ldukları 

için sanıldıklarından daha benzer  lduklarını, ayrıca iki ülkenin de 

özellikle nükleer ka asiteye ula mı  bir İran dan çekindiklerini ve 

dı    litikada s n derece  ragmatik davranabildiklerini yazmı ; 

buna kar ın iki ülke arasındaki ili kilerin henüz  ü heleri 

a amadığına dikkat çekmi tir. Ancak Philli s in bu tes itleri ya tığı 

201  yılından günümüze değin, iki ülke ili kileri açısından ç k 

önemli ve hatta tarihi bazı geli meler ya anmı tır.  

Bu makalenin ana k nusunu ve temel ara tırma s rusunu  lu turan 

Suudi Arabistan-İsrail yakınla masına dair s n yıllarda ya anan 
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geli melerden bazı s mut örnekler vermek gerekirse,  u  laylar 

sıralanabilir: 

- 2002 yılında Suudi Arabistan desteğiyle Ara   igi (Arap 

Birliği) tarafından ilan edilen Ara  Barı  Planı (BBC 2005), 

İsrail in 1967 sınırlarına çekilmesi, mülteci s rununa adil bir 

çözüm geli tirmesi ve ba kenti D ğu  udüs  lacak Filistin 

Devleti ni tanıması kar ılığında, bu ülkeye bir barı  anla ması 

(d layısıyla resmi tanıma) vaat etmi tir. BBC muhabiri Jonathan 

Marcus (2018), bu  lanın Suudi Arabistan tarihi açısından ç k 

önemli bir dönüm n ktası  lduğunu (İsrail in varlığının 

kabullenilmesi anlamında) dü ünmektedir.  

- Geçen yıllar içerisinde her iki ülkenin dı    litika 

algılamalarında da İran öncelikli tehdit haline gelmi tir. Riyad 

açısından bunun temelini mezhe sel (Sünni vs. Şii) rekabet ve 

İran ın bölgesel   litikaları  lu tururken (Marcus 2017), İsrail 

açısından da 1979 İslam Devrimi s nrasında İran dan gelen 

kaynaklanan tehdit ve güvenlik riskleri ciddi bir s run  lmu  

(Green 2018;  ni   2017) ve iki ülke “dü manımın dü manı 

d stumdur” mantığı çerçevesinde yakınla maya ba lamı lardır.  

- 2015 yılında Riyad merkezli Orta D ğu Ara tırmaları 

Merkezi Ba kanı Suudi emekli General Enver A ki (Anwar 

Eshki), İsrail Dı i leri Bakanlığı Müste arı D re G ld ile 

ABD de bir C uncil  n F reign Relati ns (Dı  İli kiler   nseyi) 

t  lantısında bir araya gelmi  ve yıllardır zaten gizlice görü en 

iki ülkenin artık ili kilerini açık etmeye ve İran tehdidine kar ı 

güçlerini birle tirmeye karar verdiklerini k nu malarında 
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vurgulamı lardır (Council on Foreign Relations 2015; Al Jazeera 

2015). 

- 2016 yılı Mayıs ayında, İsrail basınında (merkez s l eğilimli 

Haaretz gazetesi) Suudi Arabistan ın İsrail-Filistin Sorunu 

konusunda en ideal arabulucu  lduğuna dair haber ve analizler 

çıkmı tır (Saidel 2016).  

- 2016 yılında, Suudi istihbaratının ba ındaki Prens Türki bin 

Faysal, ABD de Washingt n Enstitüsü adlı İsrail yanlısı bir 

dü ünce kurulu unun t  lantısında İsrailli General Yaakov 

Amidr r la bir araya gelmi  ve  nun elini sıkarak ılımlı mesajlar 

vermi tir (Mekay 2017).  

- 2016 yılı Temmuz ayında, Suudi emekli General Enver 

A ki, beraberinde bir Suudi heyetiyle İsrail i ziyaret etmi  ve 

İsrail Parlament su  nesset i ziyaret ederek d stluk ve barı  

mesajları vermi tir (Ravid 2016).  

- 2016 yılı Ağust s ayında, İsrailli eski Bakan ve haham 

Michael Melchi r, “Yakında vatandaşlarımız Suudi Arabistan’ı 

ziyaret edebilecek”  eklinde iddialı bir açıklama ya mı tır 

(Medya Şafak 2016; The Jerusalem Post 2016). 

- Her iki ülke de Barack Obama döneminde ABD nin İran la 

ya adığı yakınla ma sürecine te ki göstermi  ve JCPOA  larak 

bilinen İran nükleer anla masına -ABD Ba kanı D nald 

Trum  la beraber- kar ı çıkmaktadırlar (Marcus 2018). 

- Her iki ülke de ABD Ba kanı D nald Trum  ın İsrail-Arap 

barı ını sağlama k nusundaki çabalarını desteklemekte ve bu 



IJEASS Aralık / December 1(1), 60-100                                                                           Ozan ÖRMECİ 

79 
 

konuda genelde olumlu mesajlar vermektedirler (Sputnik Türkiye 

2017; Haaretz 2018/b). 

- 2017 yılı s nlarında, İsrail Genelkurmay Ba kanı Gadi 

Eizenk t, Suudi Arabistan ba ta  lmak üzere tüm ılımlı Ara  

devletleriyle İran ı dengelemek için istihbarat  ayla ımına hazır 

 lduklarını açıklamı tır ( ni   2017). 

- İki ülkede de s n dönemde adlarından sıkça söz ettiren 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile D nald Trum  ın 

damadı ve danı manı  lan Jared  ushner, çe itli analizlere göre 

ç k iyi anla makta ve sürekli  larak görü mektedirler (Mekay 

2017). Prens Muhammed bin Selman ın en etkili 

danı manlarından gazeteci Abdulrahman el Ra id in Hamas 

kar ıtı ve İsrail yanlısı tutumları da -iddialara göre- bu 

yakınla mada etkilidir (Mekay 2017). 

- 2018 yılı Mayıs ayında, Suudi Arabistan, tam 70 yıllık 

yasağı delerek, Air India firmasına Yeni Delhi-Tel Aviv arası 

uçu larında Suudi hava sahasını kullanma izni tanımı tır 

(Haaretz 2018/a). 

- 2018 yılı  isan ayında, Muhammed bin Selman, “İsrail ve 

Filistinlilerin kendi devletlerini kurmaya hakları vardır” diyerek, 

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez açık bir  ekilde İsrail i tanıma 

sinyalleri vermi tir (Marcus 2018).  

- İsrail Ba bakanı Benyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan 

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ın 2018 yılı Haziran 

ayında Ürdün ün ba kenti Amman da gizlice bulu tukları ve İran 
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kar ıtı bir ittifak k nusunda anla tıkları öne sürülmü tür (The 

New Arab 2018).   

Suudi Arabistan ın yanı sıra, Bahreyn, Birle ik Ara  Emirlikleri 

(BAE), Irak ve  uveyt gibi  örfez Ara  ülkeleri de bugüne kadar 

İsrail i hiçbir zaman tanımamı tır (Jewish Virtual Library). Katar ve 

Umman gibi diğer Ara  ülkeleri ise İsrail i 1996 yılında tanımı ; 

fakat Filistin S runu ile alakalı  lumsuz geli meleri gerekçe 

göstererek, bu tanıma kararını ilerleyen yıllarda feshetmi lerdir. 

Ayrıca 1996 yılında İsrail Ba bakanı Şim n Peres in çabalarıyla 

Umman ve  atar da İsrail ticari temsilcilikleri açılmı  (Sputnik 

Türkiye 2018), ancak ilerleyen yıllarda İsrail-Filistin çatı masının 

y ğunla tığı kriz dönemlerinde halktan gelen te kiler üzerine ticari 

ili kiler de askıya alınmı tır. Ek  larak, bilindiği üzere, Arap-İslam 

dünyasından Mısır ve Ürdün yıllardır İsrail Devleti ni resmi olarak 

tanımaktadırlar. İsrail-Suudi Arabistan yakınla masının bir s nucu 

 larak, s n yıllarda  örfez ülkelerinden birç ğu İsrail le ili kileri 

yeniden gündeme almaya ba lamı lardır. Örneğin, Umman, s n 

dönemde İsrail e sıcak mesajlar veren bir ülke  larak dikkat 

çekmektedir. Hatta 2018 yılı Ekim ayında, İsrail Ba bakanı 

Benyamin  etanyahu nun bu ülkeye ya acağı ziyaretin hemen 

öncesinde, Umman Dı i leri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah, 

“İsrail’in varlığının bir gerçeklik olduğu”nu söyleyerek, bir 

anlamda bu ülkenin resmen tanınmasını istemi  ve bu sayede 

İsrail in Filistin S runu nun çözülmesinde üzerine dü en 

s rumlulukları yerine getirebileceğini ifade etmi tir (Middle East 

Eye 2018/b). İsrail in s n dönemdeki  örfez açılımı, İsrail  ültür 
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ve S  r Bakanı Miri Regev in Birle ik Ara  Emirlikleri ni ziyareti 

(Middle East Eye 2018/a) ve İsrail jimnastik takımının  atar daki 

müsabakalara katılması gibi giri imlerle (AA 2018) halen devam 

etmekte ve giderek derinle mektedir. Hatta son dönemde, İsrail in 

kendisini resmi  larak tanımayan Sudan ve Bahreyn le de 

di l matik ili ki kurma yönünde çabalar içerisine girdiği 

yazılmaktadır ( andau 2018).  

Suudi Arabistan-İsrail yakınla masına dair bu veriler ve Suudi 

Arabistan siyasal sisteminde  ral ın merkezi ve mutlak k numu 

değerlendirildiğinde; ABD, Birle ik  rallık ve İsrail gibi ülkelere 

bugüne kadar sıcak mesajlar veren Veliaht Prens Muhammed bin 

Selman ın  ral  lması ve ABD de D nald Trum  veya  nunla 

benzer görü lere sahi  bir Ba kan ın iktidarda kalmaya devam 

etmesi durumunda, Suudi Arabistan ın İsrail le  lan ili kilerini 

tanıma ve hatta müttefiklik seviyesine çıkarabileceği iddia 

edilebilir. Bunun temel sebe leri ise; her iki ülkenin de dı    litika 

ve güvenlik   litikalarında İran ve İran a yakın gru ları öncelikli 

tehdit  larak görmeleri, Orta D ğu daki en önemli Amerikan 

(ABD) müttefiklerinden  lmaları ve aralarında büyük siyasal 

s runların (sınır kavgası, Orta D ğu da nüfuz tartı maları) 

 lmaması  larak belirtilebilir. Nitekim bu makalede benimsenen 

Ya ısalcı Realizm anlayı ına göre; devletler, anar ik uluslararası 

sistemde ayakta kalabilmek adına eg ist davranmakta ve dı  

  litikada neredeyse tamamen hayatta kalma güdüsüyle (survival) 

hareket etmektedirler (Beach 2012:  5). Bu bağlamda, anar ik 

uluslararası sistemde baskı altında kalmamak ve belirsizlik ya amak 
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istemeyen devletler, ulusal çıkarları d ğrultusunda aynı bl kta 

 ldukları büyük güçlere yakın hareket etme eğilimindedirler (Beach 

2012:  6). S ğuk Sava  döneminden ba layarak, Suudi Arabistan ve 

İsrail, Batı bl ğu ve ABD ye yakın devletler  larak iç ve dı  

  litikalarını  lu turmu lardır. Her ne kadar akademik ve 

di l matik çevrelerde S ğuk Sava  dönemi s nrasında dünya 

sisteminin önce ABD hegem nyasında tek kutu luluk, s n yıllarda 

da ç k kutu luluk d ğrultusunda dönü tüğü kabul edilse de, Suudi 

Arabistan ve İsrail in halen ABD ye yakın duru ları ve İran a 

yönelik  rtak tehdit algılamaları, bu iki ülkeyi -ç k farklı siyasi 

kimliklerine ve rejimlerine kar ın- aynı ce hede hizalanmaya 

yönlendirmektedir. Özellikle nükleer güce ula mı  ve Orta 

D ğu daki Ara  ülkelerinin iç i lerine Şiilik kartını  ynayarak 

karı abilen muktedir bir İran k rkusu, bu iki devleti yeni dönemde 

daha da yakınla tırabilir.  

Bunların yanı sıra, her iki ülke de, Ya ısalcı Realizm  ers ektifine 

uygun  ekilde, bölge ülkelerinde radikal İslamcı hareketlerin güç 

kazanmasına neden  labilecek siyasi geli melerden (örneğin Ara  

Baharı) kaygı duymaktadırlar. Suudi Arabistan açısından bu rejimin 

devamlılığı bağlamında bir risk unsuruyken
14
, İsrail açısından da 

radikal İslamcı hareketlerin dem krasinin nimetlerini faydalanarak 

                                                 
14

 Suudi Arabistan nüfusunun yüzde 10 ila yüzde 15 arasında Şii  lduğu 

bilinmektedir (The World Factbook). Bu nedenle, İran ın Şii nüfus üzerindeki 

etkisi Suudi Arabistan ı rahatsız etmektedir. Ayrıca dem kratikle me 

hareketlerinin Ara  Baharı sürecinde Mısır ve Suriye de  lduğu gibi halk 

isyanlarına dönü mesi, Riyad rejimi için en büyük k rku kaynağıdır. Zira bu tarz 

halk hareketleri, m nar ik rejimin me ruiyetini azaltmaktadır.    
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güç kazanması nedeniyle bir güvenlik s runu  labilmektedir.
15

 

Ayrıca 2015 ya ılan bir anketin de gösterdiği  ekilde, Suudi 

Arabistan halkının yüzde 52 si İran ı kendilerine tehdit  larak 

görürken, yalnızca yüzde 18 i İsrail i tehdit  larak 

değerlendirmektedir (Al Jazeera 2015). Bunlar dı ında, Suudi 

Arabistan ın Muhammed bin Selman liderliğinde ek n misini 

çe itlendirme sürecinde ABD ve İsrail den alabileceği destekler de 

ilerleyen yıllarda bu yakınla mada etkili bir faktör haline gelebilir. 

Yine Prens Muhammed bin Salman ın genç ve hırslı bir ki i  lması 

da, tahta geçerse gücünü müttefikleri (temelde ABD) nezdinde 

ispatlama isteği duyacağı iddialı giri imlere yönelmesine neden 

olabilir. Ancak bir s nraki bölümde anlatılacak  lan Cemal  a ıkçı 

cinayeti, Suudi Arabistan ve Prens Muhammed bin Selman ın 

ref rmist imajına büyük zarar vererek, bu gidi atı  lumsuz yönde 

etkileyebilir.  

IV.  Cemal Kaşıkçı Vakası ve Suudi Arabistan’a Yönelik 

Olarak Gelişen Olumsuz Tepkiler 

Suudi Arabistan rejimi ve özellikle Veliaht Prens Muhammed bin 

Selman a yönelik ele tirileriyle tanınan (Al Jazeera 2018/b) muhalif 

Suudi gazeteci Cemal  a ıkçı, ni anlısıyla evlenebilmek için 

gereken evrakları almak üzere 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi 

                                                 
15

  itekim İsrail, H l k st gibi büyük bir travmanın ardından, kurulduğu günden 

bu yana Ara  devletleriyle çevrelenmi   lmasına dayalı  larak dı  ve güvenlik 

  litikasında “çevrelenmi lik  sik l ji”sinin etkilerini hissetmektedir 

(Tüysüz ğlu 201 : 150, 15 ). Suudi Arabistan gibi Ara /İslam dünyasında öncü 

bir devletle ili kilerini resmile tirebilmek, bu nedenle İsrail adına tarihi bir 

kazanım  larak görülmektedir.  
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Arabistan ın İstanbul Ba k ns l sluğu na girmi  ve bir daha 

kendisinden haber alınamamı tır. Türk yetkililerin  a ıkçı yı 

öldürmekle itham ettikleri Suudi Arabistan Devleti, ba ta bu 

suçlamaları reddetmi ; ancak daha s nra  a ıkçı nın “sorgu 

sırasında çıkan bir kavgada kazara öldüğü”nü kabul etmek z runda 

kalmı tır (BBC Türkçe 2018/a). Bu  lay, kısa sürede tüm dünyada 

medya kurulu larında ilk sırada verilen büyük bir di l matik 

skandala dönü erek, Suudi rejimi ve Prens Muhammed bin 

Selman ın ref rmist imajına büyük zarar vermi tir. Muhalif bir 

gazetecinin bu kadar vah i bir  ekilde susturulması, Suudi rejimine 

yönelik k rku ve ele tirileri yeniden arttırmı  ve s n dönemdeki 

ref rmların yarattığı  lumlu atmosferi  rtadan kaldırmı tır.  

S n dönemde Suudi Arabistan a rek r düzeyde yeni silah satı ları 

gerçekle tiren ABD nin Ba kanı D nald Trum ,  a ıkçı cinayeti 

hakkında Amerikan istihbarat te kilatı CIA in hazırladığı ra  run 

cinayetten Veliaht Prens Muhammed bin Selman ı s rumlu 

tutmadığını açıklamı tır (Pengelly 2018). Buna kar ın, ABD de 

yayın ya an Washington Post gazetesinin konuyla ilgilenen 

yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, CIA, 15 Suudi ajanın 

 a ıkçı cinayetini gerçekle tirmek üzere devlete ait bir uçakla  lay 

günü İstanbul a gittiğini belirlemi  ve  a ıkçı cinayetinden Prens 

Muhammed bin Selman ın s rumlu  lduğu s nucuna varmı tır (The 

Washington Post 2018). İsrail Ba bakanı Benyamin Netanyahu ise, 

 a ıkçı cinayetini “tüyler ürpertici”  larak değerlendirmesine 

kar ın, bölgesel istikrarın k runması için Suudi Arabistan ın 

istikrarlı kalması gerektiğine vurgu ya mı  ve bölgede İsrail e 
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yönelik asıl tehlikelerin İran dan kaynaklandığını söylemeye devam 

etmi tir (New York Post 2018). Türkiye Cumhurba kanı Rece  

Tayyi  Erd ğan da, “Kaşıkçı cinayetinin emrini Kral Selman’ın 

verdiğine inanmıyorum” açıklamasıyla, Prens Muhammed bin 

Selman dan ç k  ral Selman a destek verdiği algısını yaratmı tır 

(BBC Türkçe 2018/c).  a ıkçı cinayeti s nrasında Almanya, 

Danimarka ve Finlandiya gibi bazı Avru a ülkeleri Suudi 

Arabistan a silah satı larını durdurma kararı almı lardır (  ack 

2018). Ancak ABD, İngiltere ve Fransa ba ta  lmak üzere diğer 

büyük silah üreticisi ülkelerde henüz böyle bir karar alınmamı  ve 

alınması da beklenmemektedir.   

 a ıkçı cinayetinin siyasi amaçlarla i lendiğine dair uluslararası 

basında yazılan çe itli te riler ve komplo teorileri de 

bulunmaktadır. Örneğin, Reuters haber ajansına k nu an bazı 

kaynaklar,  a ıkçı cinayeti s nrasında Veliaht Prens Muhammed 

bin Selman ın tahta çıkmasını istemeyen bir grubun Suudi  ralı 

Selman bin Abdülaziz in hayattaki tek karde i  lan Prens Ahmed i 

tahta geçirmek için harekete geçtiklerini söylemi lerdir (BBC 

Türkçe 2018/d). Türk uzman Sait Yılmaz ise (2018), kendisine 

raki   lan veya kar ı çıkan herkesi y k eden Prens Muhammed bin 

Selman ın  a ıkçı cinayetinde de etkili  lmu   labileceğini 

dü ünmekte ve idam cezasının yürürlükte ve me ru  lduğu bu 

ülkede siyasal kültürün s n derece sert ve acımasız  lduğunu 

vurgulamaktadır.  
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Nedenleri ne ve sorumluları kim  lursa  lsun, bu vah i cinayet, 

Suudi Arabistan ın ve özellikle de yakında bu ülkede  ral  lması 

beklenen Prens Muhammed bin Selman ın Batı dünyasındaki 

 lumlu imajına büyük zarar vermi tir. Bu bağlamda, İsrail ve Batılı 

ülkeler, insan hakları aktivistleri, uluslararası kamuoyu ve medya 

çalı anlarının da baskılarıyla, bundan s nra Suudi Arabistan la  lan 

ili kilerinde daha temkinli davranmayı tercih edebilirler. Ancak 

Suudi Arabistan dan büyük ek n mik menfaatleri  lan ve a ırı sağ 

çizgideki    ülist  artilerin s n dönemdeki yükseli i kar ısında 

ek n mik durumlarına büyük özen gösteren Batılı ülkelerdeki 

hükümetler, Riyad rejiminin reformlara devam etmesi durumunda, 

çekincelerini kısa sürede unutabilirler. Bunun nedeni ise, Ya ısalcı 

Realizm anlayı ına uygun  larak, devletlerin uluslararası   litikada 

kendi ulusal çıkarlarına uygun hareket etmeleridir. İsrail ise, 

kendisini  örfez Ara  ülkeleriyle de resmi siyasi ve ekonomik 

ili kiler kurarak artık neredeyse tamamen güvenceye alacak tarihi 

bir barı  için uygun bir  rtam  lu ması durumunda, bu skandalı ve 

Suudi rejimi üzerinde  lu an ku ku ve ele tirileri k laylıkla 

görmezden gelebilir. Zira kurulu undan itibaren daima Ara  

devletleri ve 1979 s nrasında İran tarafından “çevrelenmi lik 

 sik l jisi” altında ya ayan İsrail için, askeri açıdan  ldukça güçlü 

ve İslam dünyasında lider ülkelerden  lan Suudi Arabistan la 

ya ılacak  lan barı , tarihi bir dönüm n ktası  lacak ve İsrail 

Devleti nin varlığını kalıcı hale getirebilecektir. İsrail deki 

hükümetler, bu ülkenin ya adığı ciddi güvenlik riskleri nedeniyle, 

bugüne kadar devletin ulusal çıkarlarını daima öncelemi lerdir. 
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Suudi Arabistan açısından ise, rejimin katı ve halk te kilerinden 

azade ya ısı nedeniyle, stratejik çıkarlar böyle bir yakınla mayı 

önümüzdeki süreçte  ekâlâ mümkün hale getirebilir. Bu nedenle, 

Suudi Arabistan-İsrail yakınla ması, ilerleyen yıllarda hızlı bir 

 ekilde s mut bir gerçeklik haline gelebilir ve resmi tanıma ve 

ekonomik ve siyasi ili kilerin kurulmasıyla müttefiklik eksenine 

dahi oturabilir.  

Sonuç 

Bu makalede, s n dönemde ya anan İsrail-Suudi Arabistan 

yakınla masının ne derece gerçekçi  lduğu ve gelecekte ne  ekilde 

devam edebileceği ara tırılmı tır. Bu ka samda, Suudi rejiminin 

siyasi ve ek n mik özellikleri ve ref rmist  larak adlandırılan 

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ın ülkesinde s n yıllarda 

ya tığı deği im ve dönü ümler incelenmi tir. Ayrıca Suudi 

rejiminin  lumlu imajına büyük darbe vuran Cemal  a ıkçı cinayeti 

hakkında basında yazılanlar da özetlenmi tir. Makale, birincil ve 

ikincil kaynakları kullanarak, Suudi Arabistan-İsrail 

yakınla masının gözle görülür bir gerçek  lduğu s nucuna 

varmı tır. Bunun temel nedenleri ise; Ya ısalcı Realizm anlayı ına 

uygun olarak devletlerin uluslararası   litikada ulusal çıkarlara göre 

hareket etmeleri, İsrail ile Suudi Arabistan ın var lu sal siyasal 

s runlarının  lmaması, her iki ülkenin de sadık ABD müttefiki 

 lmaları ve İran ın her iki devlet ve halkça da tehdit unsuru  larak 

algılanmasıdır. Ayrıca Suudi siyasal sisteminde  ral ın mutlak 

k numundan hareketle, genç ve hırslı bir siyasal lider  lan Suudi 
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Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ın ba a geçmesi durumunda, 

İsrail le ili kilerin daha da derinle ebileceği ve hatta Suudi 

Arabistan ın İsrail i tanıması ve ili kileri müttefiklik seviyesine 

ta ımasının bile mümkün  labileceği görü üne ula ılmı tır. Ancak 

s n ya anan  a ıkçı cinayetinin Suudi rejimi ve Veliaht Prens 

hakkında bir kam anyaya dönü mesi durumunda, bu yakınla manın 

sekteye uğrayabileceği de makalede vurgulanmı tır.  
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Okullarda çalı an öğretmenlerin özerklik algıları ile çalı ma 

 rtamlarındaki i  tatminleri arasında ili ki bulunmaktadır, ancak bu 

ili ki  kulun ya ısına ve yönetimine göre  ekillenmektedir. S n 

yıllarda Türkiye de özel eğitim kurumlarının sayısı hızla artı  

göstermektedir. Bu ara tırmanın amacı, kamu ve özel sektör 

ayırımına göre öğretmenlerin desteklenmesinin özerklik algıları 

üzerinden i  tatminlerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç 

d ğrultusunda çalı mada özerklik algıları üzerinden i  tatminine 
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etki eden destekleyici faktörlerle ilgili literatür taramasına yer 

verilmi tir. Bu çalı ma i  tatminine etki eden faktörleri süreç 

kuramları çerçevesinde ara tırmaktadır.  amu ve özel eğitim 

kurumlarında görev ya an öğretmenlerin özerklik algılarına göre 

farklılıklara ve i  tatminlerindeki artı ı destekleyen 

davranı larındaki etki düzeyinin nedenlerine bakılmı tır. 

Ara tırmayla ilgili verilerin t  lanması için, k layda örneklem 

yöntemiyle, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Pendik 

İlçesi nde  rtaöğretim düzeyinde kamu  kullarında ve özel eğitim 

kurumlarında çalı an 185 öğretmenden anket t  lanmı tır. Bu 

çalı mada, öğretmenlerin özerk  lmalarına  lanak sağlayan destek 

algısı ile i  tatminleri ili kilendirilerek kurum içerisindeki i leyi i, 

tutum ve davranı ları ne  ekilde etkilediği hususunda ara tırma 

ya ılarak devlet ve özel  kullarda görev ya an öğretmenlerin nasıl 

farklılık gösterdiği tes it edilmeye çalı ılmı tır. Ara deği ken 

testleri, farklı m deller sınanarak ya ılmı tır. Ara tırmanın 

s nucunda,  kullarda çalı an öğretmenler için kurum desteğinin i  

tatmini üzerinde yönetici desteğinden daha güçlü bir etkisi  lduğu, 

ancak kurum desteğinin kamu  kullarında öğretmenlerin 

özerkle meleri aracılığıyla i  tatminini artırdığı, özel eğitim 

kurumlarında ise d ğrudan i  tatminlerine yönelik bir etkinin 

 lduğu bulunmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim sektörü, kurum desteği, yönetici 

desteği, özerklik, i  tatmini. 
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Abstract 

There is a relationship between the teachers' perception of 

autonomy in schools and job satisfaction in working environments, 

but this relationship is shaped according to the structure and 

management of the school. In recent years, the number of private 

education institutions in Turkey is increasing rapidly. The purpose 

of this study is to investigate the effect of supporting factors on the 

teachers  j b satisfacti n thr ugh the aut n my  erce ti n 

according to public and private sector distinction. For this purpose 

in the study, literature review related to supporting factors affecting 

job satisfaction through autonomy perceptions has been included. 

This study investigates the factors affecting job satisfaction within 

the framework of process theories. According to the perceptions of 

autonomy among teachers working in public schools and private 

education institutions, the reasons for their effect on behaviors 

supporting the increase in satisfaction were examined. In order to 

collect the data related to the research, data was collected from 185 

teachers working in public schools and special education 

institutions in Istanbul Pendik during the 2016-2017 academic year. 

In the research of the study, it has been tried to determine how 

teachers working in public and private schools differ as a result of 

the functioning, attitudes and behaviors within the organization by 

associating perception of support that allows teachers to be 

autonomous. Regression tests for mediating effects are performed 

by testing different models. As a result, it has been determined that 

organizational support for teachers working in schools has a 
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stronger effect on job satisfaction than executive support. However, 

it is seen that organizational support increases job satisfaction 

through the autonomy of teachers in public schools. On the other 

hand in private education institutions, it was found that 

organizational support had a direct strong effect on job satisfaction. 

Keywords: Education sector, perceived organizational support, 

managerial support, autonomy, job satisfaction. 

 

1.Giriş ve Amaç 

Günümüzde eğitim kurumlarında, eğitimcilerin  erf rmanslarının 

zaman içerisinde deği iklik göstermesi kurum kültürünün i leyi i 

açısından, hak ve adalet çerçevesinde  lması gerektiği gibi 

sağlanmasına göre farklılıklar göstermektedir. Bu d ğrultuda 

eğitimcilerin kurumdan beklentileri çerçevesinde, verimliliğin 

artması veya azalması söz k nusu  lmaktadır (Titrek, 2009). 

Ya ılan saha ara tırmalarında sektörler arasında  rtaya çıkan 

farkların, sektörlere özgü bazı kritik ve bağlamsal farklılıklardan 

kaynaklandığı anla ılmaktadır. Örneğin, eğitim sektörü çalı anları 

bağımsız  larak kendi i lerini  rtaya k yabilirken sanayi çalı anları 

 rtama bağlı  larak emek vermektedirler (Uslu, 2015). Eğitimde 

çağda  yakla ımlarla beraber merkezi eğitim yönetimi yerini, 

öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini, insan kaynakları ve 

kariyer yönetimini, k çluk ve danı manlık yöntemlerini, kararlara 

katılımı, yetki göçerimini ve dağıtımını, mikr  bütçelemeyi, kaynak 

yaratımını, dem kratik  kul örgütlenmesini ve kurumu 
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sahi lenmeyi destekleyen yerinden yönetim anlayı ına 

bırakmaktadır (Uslu, 2017). Özellikle s n yıllarda özel  kullara 

 lan talebin ve te viklerin artması eğitimcilerin özel eğitim 

kurumlarına kaymalarına  lanak sağlamakta  lu , i  tatmini 

seviyelerinin devlet  kullarına nazaran farklılıklar göstermesi söz 

k nusu  lmaktadır. Bu durumda benzer  kullar arasında 

eğitimcilerin, eğitim hizmeti açısından beklenilen tale lerle ili kili 

yenilikçi bir yakla ım sergilemeleri kaçınılmaz  lacaktır (Çelik ve 

Polat, 2017). Öğretmenler açısından i  y ğunluğu, stres ve baskı 

altında  lmaları, ilgisiz öğrenci   rtföyü, disi lin s runları, idari 

 ers nelle ya anan  lumsuz durumlar, diğer meslekta larıyla ya an 

uyumsuzluklar, terfi konusuna yeterli  lanak sağlanmaması gibi 

sebe ler i  tatmini açısından  lumsuz etki sağlamaktadır (Akhan, 

2016). 

Eğitimin kamu yararına ya ılan bir hizmet  lmasının yanında, özel 

kurumların kar ve verimlilik baskısı ile çalı maları zaman zaman 

çeli irken, bu durum iyi yönetilebildiği takdirde de yenilikçi ve 

etkin çözümleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu çağ ile birlikte 

eğitim yöntemlerinde iyi yerle mi  bir deği im süreci ve eğitim 

k nusundaki deneyimler ı ığında yenilerini katarak s rumluluk 

bilinci ta ıyan bireylerin yeti tirilmesine  lu um sağlayan yeni 

içerikler ilave edilmi tir (MEB, 2005). Devlet  kullarında ve özel 

eğitim kurumlarında çalı anların beklenti düzeylerine ili kin  larak, 

eğitim düzeyi, ya , kıdem, ya ılan i in beklenen duruma kar ılık 

gelmesine bağlı  larak i  tatmini açısından farklılıklar 

bulunmaktadır (Ta dan ve Tiryaki, 2010). Bu çalı mada, 
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öğretmenlerin özerkle mesine  lanak sağlayan destek algısı ile i  

tatmini ili kilendirilerek kurum içerisindeki i leyi i, tutum ve 

davranı ları ne  ekilde etkilediği hususunda ara tırma ya ılarak 

devlet ve özel  kullarda görev ya an öğretmenlerin ne  ekilde 

farklılık gösterdiği tes it edilmeye çalı ılmı tır. Çalı manın sınadığı 

varsayım, kamuda devletin kurumsal desteğinin sağladığı altya ının 

s nucunda öğretmenlerin özerkle ebilmeleri aracılığıyla i  tatmini 

artarken, kurumsalla mamı  ya ıları sebebiyle özel eğitim 

kurumlarında desteğin ç k daha bireysel seviyede i lemesi, i  

tatmini üzerinde d ğrudan etkisinin  lacağı yönündedir. 

2. Okullardaki Destek Algısı, Özerklik ve İş Tatmini Arasındaki 

İlişkilerin İncelenmesi 

2.1. Özerklik Kavramı 

Özerklik kavramı, ba kalarına bağımlı  lmaksızın davranı larını 

özgür bir biçimde kullanma  eklidir diye tanımlanabilir. 

Öğretmenlerin özerk, benliği mesleki deneyimlerini tasavvur 

etmede, yürütmede ve bu duruma dair hüküm vermede hür 

iradeleriyle davranı  sergilemelerine imkân sağlamak  larak da 

tanımlanabilir. Özerklik eğitim alanında d nanım ve tecrübelerle 

bireysel karar alabilmeyi bununla beraber etik ve mesleki ahlak 

çerçevesinde tatbik edilenleri devamlı değerlendirmenin 

gerekliliğinden, ya ılan çalı malar ka samında mesleksel 

deneyimlerin  lması gerekliliği ile değerlendirilmektedir. Öğretmen 

özerkliğinin eğitime ve eğitim kurumlarına sağladığı faydaların 

önemi büyüktür. Güçlü özerklik vasıfları ta ıyan öğretmenler, karar 
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vermede etkindirler ve talebelerin öğrenme a amalarında risk alarak 

öğrenme süreçlerine etkileri,  kul ba arısına da katkı sağlamaktadır 

(Yılmaz vd., 2017). 

T  lumun ihtiyaçlarının ç ğalmasıyla eğitim kurumlarından 

beklenilen kaliteli eğitim anlayı ını da beraberinde getirmektedir. 

Eğitimcilerin m tive edilmesinde, özerklik algısı s n zamanlarda 

bir hayli ehemmiyet gösterdiği gözlemlenmektedir. S n yirmi yıl 

içerisinde, eğitimcilere atfedilen mesuliyetler ç ğalmı tır. Eğitim 

kurumları açısından ele alındığında yetkin  lma durumu  kul 

çerçevesinde görev algılarını anlamada öğrencilerin ihtiyaç 

duyacağı bir davranı  biçimi  larak kar ımıza çıkmaktadır. 

Özerklik,  kul ba arısını etkileyen bir unsur  larak öğrencilerin 

faaliyetlerin  lu turulması, devamı ve tekrardan  ryantasy n 

dahilindeki yöntemleri yürütmede ihtiyaç duyulan bir gereksinim 

 eklinde hayata geçirilerek öğretmenlerin s rumluluk bilincine 

katkısı öğrencilerin yeti mesinde geleceğe yönelik önem 

ta ımaktadır (Ç lak ve Altınkurt, 2017). 

2.1.1. Eğitmenlerin ve Öğretmenlerin Özerkliği 

Yerinden yönetim yakla ımının ön  lana çıkmasıyla birlikte, eğitim 

alanında yer alan  ayda lar arasındaki bağlayıcılık r lünü ve önemli 

s rumlulukları eğitmenler üstlenmektedir, bu nedenle öğretim 

elemanlarının  kullarındaki tutum ve davranı ları önem 

kazanmaktadır (Uslu ve Çubuk, 2015). Eğitimcilerin ve 

öğretmenlerin bilgiyi aktarırken özerklik algılarıyla hareket etmeleri 

öğrencilerin s rumluluk bilincini de beraberinde getirerek örnek 



IJEASS Aralık / December 1(1), 101-135                                          Tuna USLU & Sabriye DUYSAK 

108  

te kil edecektir. Eğitim kurumlarında özerklik algısının i leyi i 

eğitimde hiyerar ik bir ya ıda ilerlemeye  lanak sağlamaktadır. 

Özerk benlik ya ısı üç asıl gereksinim  lan özerklik,  lgunluk ve 

t  lumsal ili ki  larak kar ımıza çıkmaktadır. Özerklik 

gereksinimleri eğitim kurumlarında öğrencilerin aktiviteleri 

ba latmaları, ilerletmeleri ve tekrar yönlendirme hususunda ihtiyaç 

 larak tarif edilebilir (Güvenç, 2011).  

Öğretmenlerin özerkliğine sınıf içerisinde verilen eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinden bakıldığında alınan kararların ve ya ılan seçimlerin 

öğretmene ait  lmasının, d ğal  larak eğitimde ve öğretimde yer 

alan bir  lu um  lduğundan söz edilebilir. Ancak öğretmenlerin 

özerklikleri sınırlılık açısından sadece derslik  rtamında verilen 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değil,  kulun i leyi inde ve 

çalı ma düzeneğinde öğretmene yetkinlik ve serbest bir alan 

 lu turulması da özerklik algısının bir bölümü  lması yönünde ç k 

sayıda ara tırmacının vurgu ya tığı gözlemlenmi tir (Üzüm ve 

 arslı, 201 ). 

2.1.2. Kurumsal Destek ve Yönetici Desteği 

Kurum ka samında ba arıyı yakalamak ve hedeflenen duruma 

eri im sağlamanın y lu ba arımı üst seviyede  lan çalı anlar 

y luyla gerçekle ebilir. Ya ılan çalı malar kurum ve yönetici 

desteğinin eksiksiz  lmasının, güven ve sadakat duygusunu 

 lu turduğunu göstermektedir. Sadakat duygusu neticesinde 

çalı anların, görev ya tıkları kuruma ait hedef ve gayelerini 

k rudukları, örgüt açısından  lumlu davranı larda bulunu , 
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 lumsuz davranı lardan imtina ettikleri s nucuna ula ılmı tır 

(Emhan vd., 201 ). Okullarda ya ılan ara tırmalarda, kurumsal 

standartların algılanan örgütsel desteği  lumlu  larak etkileyerek, 

çalı ma  rtamındaki ileti im etkinliğini artırdığını göstermektedir 

(Uslu vd., 2015). 

Günümüzde çalı anlar, yöneticilerin klasik yönetim tarzıyla değil, 

liderlik vasıflarına uygun nitelikte, kendilerine ve kurumlarına artı 

değerler katan tutum ve davranı larının var  lmasını öngörmektedir. 

Yöneticilerin destekleyici tutumları çalı anlar açısından s n derece 

önem ta ır.  urumsal destek ve yönetici desteği eğitim 

kurumlarında öncelikli  larak t  lumun hemen hemen he sini 

ilgilendiren kurumsal bir niteliği  lan, meydana gelen eserin t  lum 

kalitesinin ç ğalması bakımından fazlasıyla önem ta ır. Eğitim 

kurumları kalite seviyelerini çalı anları ile  lu turmaktadır. Eğitim 

kurumlarındaki yöneticiler, çalı ma arkada ları  lan meslekta larını 

kıymetli birer referans ve kazanç unsuru  larak görürlerse, bu 

durumun öğretmenlerin ilerlemelerine  lanak sağlamasına ili kin 

zemin hazırlanması  lasıdır (Arg n, 201 ). Çalı anlarla yöneticiler 

arasındaki ileti im ve etkile imin y ğunla ması sayesinde, kurumsal 

süreçlere çalı anlar daha fazla katılabilmekte ve yönetim 

süreçlerinin  arçası haline de gelmektedir (Uslu, 2016). 

2.1.3. Kurum ve Yönetici Desteği ile Özerklik Arasında İlişki 

Okullarda verimli ve nitelikli eğitim sağlamak amacına yönelik 

olarak, çalı ma  daklı ve m tive  lmu  eğitimcilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Eğitimciler görev ya tıkları  kullarda, erg n mik 
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bir kurum ya ısında ve stratejik bir bakı  açısına sahi  yönetici 

desteği ile kendilerine  lan güven duygularını  eki tirerek 

özerkliklerini kullanacakları ve buna  aralel  larak da i  

tatminlerini artması, verimli ve kaliteli bir eğitim için gereklidir. 

Okul desteğinin önemi öğretmenlerin verimli çalı ma  rtamları 

 lu turmasında s n derece mühimdir. Bu  ekilde öğretmenlerin 

özerklik yetilerini kullanarak gelecek nesillere r l m del  lmaları 

söz k nusudur. Bu bağlamda i  tatmininin de  lumlu yönde artacağı 

öngörülmektedir (Derinbay, 2011). 

 urum ve yönetici desteği ile öğretmenlerin, özerk yakla ımlarını 

serbest bir  ekilde yetkilerini kullanarak öğrencilerine ve t  luma 

kar ı s rumluluk bilincinde görevlerini yerine getirmede esnek bir 

ya ı sergileyebilme imkânları  lur. Öğretmenlere verilen yetki ve 

s rumlulukların sınırlılığı ise daha ç k m tivasy nlarını  lumsuz 

yönde etkiler. Bu durum öğrencilerin gözünde öğretmenlerine kar ı 

değer yargılarını da etkileyerek  lumsuz bir bakı  açısının 

 lu masına neden  lur. Öğretmenlerin denetlenmesi kendi 

d nanımlarını kullanmada değil, aksine kendilerine verilen yetkileri 

ve özerklikleri uygulama alanında kullanabilme ve bu alanları 

geni leten bir yakla ımla birlikte  lumlu s nuçlar verebilir.  urum 

ve yönetici desteği ile ili kili kar ılıklı güven duygusu geli mi  

eğitim kurumlarının i leyi i, dengeli ve geleceğe yönelik nesillerin 

daha özerk bir ya ıda kendilerini ifade etmelerine olanak 

sağlamaktadır (Öztürk, 2011). 

2.2. İş Tatmini 
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İ  tatmini genel  larak ya ılan i in beklenen durumu kar ılama 

düzeyindeki etkisinin yüksek  lması ve buna kar ın duyulan 

duygular  larak ifade edilmi tir (Diri, 2015). İ  tatmini kavramı, 

ya ılan ara tırmalarda bireysel özelliklerin etkin  lduğu ile ili kili 

 larak; ba arma güdüsü, öz-kabiliyet, iyimser yakla ım, bilgi-beceri 

 ayla ımı, umut etmek, dayanıklı  lmak gibi özellikler i  tatmini 

açısından  lumlu yönde etki sağladığı belirtilmi tir. Üst seviyedeki 

tatminin  erf rmans ve üretkenliğin artmasına yönelik  lduğu kabul 

görmektedir (Büyükgöze ve Özdemir, 2017). İ  tatmininin insan 

ya amındaki önemi, gereksinim duyulan ihtiyaçlarını kar ılamak 

k  uluyla statü belirlemek, t  luma fayda sağlamak, ya ılan i i 

sevmek, üretime katkı sağlamak, ya ılan eylemlerde anlamlı bir 

bütün  lu turmak gibi ifadeler temel  larak i  ili kilerinde  lu an 

ya antı düzeyleri, bireylere   zitif veya negatif yönde alacağı i  

tatminine etki eder (Yıldırım, 2007). İ  tatmininin s syal 

göstergelerle   zitif ili ki içinde  lması da beklenebilir. 

İ  tatmini endüstri ve örgüt  sik l jisi alanında yaygın kullanılan 

bir kavram  larak kar ımıza çıkar. Bireylerin duygusal açıdan 

zaman zaman pozitif veya negatif duygular içerisine girmelerindeki 

etki durumu içsel veya dı sal deği kenler  labileceği göz önüne 

getirildiğinde, içsel etmenlere örnek  larak ki inin kendini kötü 

hissetmesinin nedeni ç cuğunun gece ate lenmesi veya bir yakınını 

kaybetmesi  labilir. Dı sal etmenler ise i le ilgili deği kenler 

bireylerin ya antılarına etki eden duygu deği ikliği etkili  larak i  

tatmininin temel ara tırma sebe lerini içermektedir (Dikmen, 1995). 
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2.2.1. İş Tatmini İle İlgili Teorik Yaklaşımlar 

İ  tatmini kavramı, öncelik  larak 1920 li yıllarda k nu  larak 

incelemeye ba lanmı   lmasına rağmen 19 0 lı yıllarda önem 

kazanarak etkileri ara tırılmı tır. İ  tatmininde, çalı ılan kurumun 

ki iye neler kattığının önemi büyüktür. İ  ya amında ki inin ya tığı 

i le ilgili deneyimler kazanması  lumlu yönde etkilerken, zaman 

içerisinde ya anan duygusal ve zihinsel tutumların  lumsuz 

birikimler sergilemesi ise bireyleri  lumsuz yönde etkiler. 

Bireylerin birç ğu i  tatminini sağlarken, birç ğu ise ya tığı i ten 

aynı  randa d yum sağlayamaz. Asıl amaç k  ulları  labildiğince 

iyile tirerek memnuniyeti sağlayı  bireyleri i  tatminine 

ula tırmaktır (Eğinli, 2009). 

2.2.2. İş Tatminini Etkileyen Unsurlar 

İ  tatminini etkileyen faktörler, içsel bir faktör  lan bireysel 

unsurlar ve diğer taraftan örgütsel unsurlar  lmak üzere iki öğe 

 larak ele alınmaktadır (Sığmaz, 2017). 

İ  tatminini etkileyen bireysel unsurlar i  tatmini üzerinde tesir eden 

içsel etmenlerdir, çalı an nitelikleri ile ilgili  larak dem grafik 

özellikler etkendir. Bireylerin ya tıkları i in ta ıdığı anlama, 

duyulan haza, i ten duyulan gurura göre ki ilik farklılıkları s yut 

anlam ta ımaktadır. İ  tatminini önemi i  öncesinde beklenen ve 

s nrasında var  lan çıktı farkının i levlerini içermekte  lu  çıkan 

farkın az  lması i  tatmini açısından  lumlu s nuçlar d ğurur. İ  

memnuniyeti açısından çevresel etkenler ve farklılıkları önem arz 

ederek ki ilerin ilgi derecelerindeki etki düzeyine göre deği imin 
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b yutunda ç ğalır veya eksilir. Farklılık durumu bireysel ve 

d ğu tan gelen özellik biçimidir (Sığmaz, 2017). 

İ  tatminini etkileyen örgütsel unsurlar; öğretimde idare baskısı ve 

idarenin destek eksikliği, ilgisiz öğrenci   rtföyü, çalı mayan ve 

kuraldı ı hareketler, birtakım eğitimcilerin tutum b zukluğu,  kul-

aile birliğinde zayıf ili kiler, mesleki bakımdan geli mede  artların 

yeterli  lmaması, ya ılan i  yükünün gereğinden ç k  lması, 

sınıfların sayıca ç k  lması, atamaların isteksiz ya ılması ve 

eğitimcilerin daima maruz kaldığı tenkitler  larak kar ımıza 

çıkmaktadır (Diri, 2015).        

2.2.3. İş Tatminini Tanımlamayı Amaçlayan Kuramlar     

İ  tatmini ile ilgili ya ılan çalı malarda, içerik ve süreç kuramları 

 larak gru lanan ihtiyaçlar, bili sel, ikame, s syal öğrenim 

kuramları ile ili kilendirilerek izahına çalı ılmı tır. İçerik kuramları, 

hangi deği ken gru ların s nucuna bağlı  larak geli en durumları 

açıklamayı hedeflerken süreç kuramları ise m tivasy nun 

mekanizmasını k gnitif etki düzeyleriyle açıklamayı 

hedeflemektedir. İ  tatminini tanımlamayı amaçlayan kuramlar 

içerik ve süreç kuramları  larak incelenmektedir (Erken, 2006).  

2.2.3.1. İçerik Kuramları 

İçerik kuramları, i ten duyulan tatmin düzeyinin istekler 

d ğrultusundaki etki düzeylerinin etmenlerini belirtmektedir. İ  

tatmininin içeriğini ka sayan elemanların aktarılması  larak da 

ifade edilen kuramlardır. Genel bakı  açısıyla çalı anları i  
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tatminine sevk eden ihtiyaçları ayrı ayrı belirterek bu ihtiyaçların 

giderilmesinde veya  lumsuz hallerin y k edilmesinde çalı anın i  

tatminine eri mesini öngören kuramlardır ( ılıç, 2011). 

2.2.3.2. Süreç Kuramları  

Süreç kuramlarında öngörülen tutum, bireylerin sergiledikleri 

davranı  biçimleri neticesini ba langıç a amasında tahmin 

edebilmeleridir. Bireylerin davranı larını  ekillendiren unsurların, 

geleceğe dair inanç dü üncesi, beklenti durumları ile varsayımlar 

 eklinde söylenebilir. Organizmanın, etrafından edindiği emareleri 

değerlendirerek ileride ya acağı i in mahiyetini belirleme hususunu 

savunmu tur (Erken, 2006). Bu çerçevede, çalı mada öğretmenlerin 

i  tatmininin artmasına yönelik öncellerin i  tatmini ile ve kendi 

aralarındaki ili kiler s rgulanmaktadır. 

2.2.4. Kurum ve Yönetici Desteği, Özerklik ve İş Tatmini Arasındaki 

İlişki 

İ  tatmininin öneminin temel nedeni insan unsurudur ve hayattan 

beklentilerini kar ılama düzeyleri ile ilgili  larak ki ilerin beden ve 

ruh sağlığı açısından direkt etki sağladığı öngörülmektedir. Çalı ma 

 rtamında beklenilen, adil bir ücret dağılımı ve mükafatlandırma 

sisteminin düzgün i leyi i, ya ılan i  alanındaki tecrübeler özerklik 

algısını da göz önünde bulundurularak t  lum bazında e it  lması, 

eğitmenlerin i  d yumu düzeyinde tatminkâr bir durum sağlar. 

Bunun yanı sıra çalı ılan  rtamın elveri li  lması, çalı ma 

arkada larıyla uyumlu  lma ve uygun çalı ma saatleri beklenen 

duruma kar ılık gelebilir. Çalı anların tatmin düzeyine etki eden 
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durum çalı ılan i in kar ılığında alınan ücretin örgüt dâhilinde adil 

bir çerçevede ya ılması ve bu duruma bireylerin inanmaları söz 

k nusu durumu ili kilendirmektedir. Bu bağlamda yönetici/müdür 

yetkisinde ya ılan destek çalı anların i  tatmini üzerindeki etkisinde 

 lumlu artı  sağlayacaktır (Yıldırım, 2007). 

Eğitimcilerin çalı tıkları  kullara ya tıkları i e kattıkları değerin 

takdir görmesi, yöneticilerinden gelen destekle beslenerek 

etkililiklerinin artması, öğretmenlerin güdülenmeleri i lerine 

 daklanmaları ve gerginlik durumlarını yönetebilmeleri açısından 

da yönetici desteğinin önemi büyüktür. Öğretmenler kurum ve 

yönetici desteği ile mesleki açıdan tatmin n ktasına eri erek 

özerkliklerini kullanmak hususunda özgür  lmaları ya tıkları i in 

saygınlığını ve t  lumda eğitimcilere verilen değerin ne denli 

önemli  lduğunu ürünün insan yeti tirmeye yönelik  lması da 

ya ılan yatırımların gelecek açısından öneminin algılanması i  

tatminine katkı sağlayacaktır (Akın ve   çak, 2007). 

2.2.5. Eğitmen ve Öğretmenlerde İş Tatmini  

İ  tatmininde, i  k  ullarına bağlı  larak geli en eğitimci 

meslekta larının d yum farklılıkları ile deği iklik gösteren, 

k  ulların yeterliliği ile ili kili  larak etki düzeylerinin arttırılması 

söz k nusudur. Öğretmen ve eğitimcilerin uyum içerisinde 

çalı maları, bağlılıklarını güçlü tutmaları, görevlerini severek 

ya maları, gerçekle tirdikleri vazifelerinin kendilerine kattıkları 

uygun  artların da bu duruma katkı sağlaması, özerklik algıları i  

tatmin seviyelerini yükseltmelerine  lanak sağlamaktadır. Bunun 
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aksine öğretmenlerin yüklenilen i in y ğunluğu, ruhsal sağlıklarının 

yerinde  lmaması, ilgisiz öğrenci   rtföyü, disi lin s runları, idari 

 ers nelle ya anan  lumsuz durumlar, diğer meslekta larıyla ya an 

uyumsuzluklar, terfi k nusuna yeterli  lanak  lmaması gibi 

sebe ler i  tatmini açısından  lumsuz etki sağlamaktadır (Akhan, 

2016). 

2.2.6. Öğretmen ve Yöneticilerde İş Tatmininin Kamu ve Özel 

Okullar Arasındaki Farklar 

İ  tatmininin i le ilgili özellikleri göz önünde bulundurularak farlılık 

göstermesi, kamu ve özel  kullar arasında öğretmen ve yöneticiler 

açısından çalı ma  artlarına bağlı  larak farklıla ması tatmin 

düzeyinin de bu d ğrultuda geli mesine  lanak sağlamaktadır. 

Öğretmenlerin çalı ma  rtamlarındaki karar mekanizmasının 

düzgün bir  ekilde i leyi i, ya ılan i in t  lum yararına  lması 

eğitimcilerin ya tıkları i leri diğerleri tarafından takdir görmeleri i  

tatmini açısından önem arz etmektedir. Eğitimde kamu ve özel 

 kullar arasındaki farklılık beklenti düzeylerine ili kin  larak 

ki ilerin eğitim düzeyi, ya , kıdem, ya ılan i in beklenen duruma 

kar ılık gelmesi de i  tatmini açısından farklılıklar göstermektedir 

(Ta dan ve Tiryaki, 2010). Bu n ktadan s nra, süreç açısından 

bakıldığında örgüt içinde i  tatmininin artmasına yönelik faktörlerin 

ve etkilerinin belirlenmesi ön  lana çıkmaktadır. 

3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Ara tırmadaki temel varsayım, eğitim kurumlarındaki öğretmenlere 

yönelik desteğin özerklik aracılığıyla i  tatminini artıracağı 
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yönündedir (Şekil 1), ara tırma m deline uygun  larak ilgili 

hi  tezler kurulmu  ve a ağıda aktarılmı tır. 

 

Şekil 1. Ara tırmanın m deli 

H1: Kurum desteği, yönetici desteği, özerklik ve iş tatmini arasında 

yüksek derecede olumlu ilişki bulunmaktadır. 

H2: Kamu okulu ve özel okul ayrımına göre, öğretmenlerin kurum 

desteği algısı, yönetici desteği algısı, özerklikleri ve iş tatminleri 

arasında fark bulunmaktadır. 

H3: Özel okullarda öğretmenlerin özerkliği, kurum desteği ile iş 

tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 

H4: Kamu okullarında öğretmenlerin özerkliği, kurum desteği ile iş 

tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 

H5: Özel okullarda öğretmenlerin özerkliği, yönetici desteği ile iş 

tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 

H6: Kamu okullarında öğretmenlerin özerkliği, yönetici desteği ile 

iş tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 
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H7: Özel okullarda öğretmenlerin özerkliği, kurum ve yönetici 

desteği ile iş tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 

H8: Kamu okullarında öğretmenlerin özerkliği, kurum ve yönetici 

desteği ile iş tatmini arasında bir ara değişken olarak işleyecektir. 

4.Yöntem 

Çalı mada nicel ara tırma tekniği kullanılmı tır. Ara tırmayla ilgili 

verilerin t  lanması için, k layda örneklem yöntemiyle, 2016-2017 

eğitim-öğretim döneminde Pendik İlçesi kamu  kullarında ve özel 

eğitim kurumlarında çalı an yakla ık 2 0 öğretmene anket f rmu 

dağıtılmı , 208 katılımcıdan anket dönü ü sağlanmı , eksik 

i aretlemeler nedeniyle 185 anket kabul edilebilir  larak 

değerlendirilmi tir. Milli eğitim istatistiklerine göre (MEB, 2017: 

 8) Pendik ilçesindeki genel  rtaöğretim  kullarında resmi kurumda 

çalı an  62, özel kurumlarda çalı an  59 öğretmen bulunmaktadır. 

Buradan evreni tahminlemede örneklem sayısının %90 güven 

düzeyinde kabul edilebilir  lduğu görülmü tür (Yazıcı ğlu ve 

Erd ğan, 200 ). 

Ara tırmada kullanılan envanter dem grafik bilgi f rmu ve dört ayrı 

ölçekten  lu maktadır, seçeneklerde 6 aralıklı bir ölçekten 

yararlanılmı tır.  iteratürdeki farklı ölçekler  kul  rtamına 

uyarlanarak, veri t  landıktan s nra SPSS aracılığıyla geçerlilik ve 

güvenilirlik çalı maları ya ılmı tır. “ urum Desteği” Eisenberger, 

Huntingt n, Hutchis n ve S wa (1986) tarafından geli tirilen 

ifadelerle, “Yönetici Desteği” ise Giray ve Şahin in (2012) 

geli tirdiği ölçek ile belirlenmi tir. “Özerklik” için Hackman ve 
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Oldham (1980) ile Breaugh (1985) tarafından geli tirilen 

ifadelerden faydalanılmı , “İ  Tatmini” ifadeleri ise Brayfield ve 

R the (1951) tarafından geli tirilen ölçekten alınmı tır. 

Ölçeklerin geçerliği ve güvenilirliğini tes it etmek amacıyla, SPSS 

20.0 paket programında ke ifsel faktör analizi ve Cr nbach Al ha 

değerlerinin sınandığı iç tutarlılık testleri ya ılmı tır.  amu  kulları 

ile özel eğitim kurumları arasındaki fark testleri t-testi aracılığıyla, 

deği kenler arasındaki ili kiler Pears n k relasy n analizi ile, 

aracılık m delinin sınanmasına yönelik analizler ise basit ve ç klu 

regresy n m delleri ile test edilmi tir. Hi  tezlere yönelik a amalı 

ara deği ken testleri, SPSS ile farklı m deller kurularak sınanmı tır. 

Ara deği kenlerin aracılık r llerini belirlemek amacıyla, Bar n ve 

 enny (1986) tarafından önerilen üç a amalı yöntem ara tırmaya 

uyarlanmı tır (Uslu, 2010: 16 8-1650). 

5. Bulgular 

Çalı mada kullanılan örneklemin dem grafik özellikleri  u 

 ekildedir: 185 öğretmenin %6 ,9 u kadın, % 5,1 i erkek ve 

ortalama ya    ,67 dir. %66,5 i kamu  kullarında, %  ,5 i ise özel 

eğitim kurumlarında çalı an katılımcıların bu  kullarda  rtalama 

çalı ma süreleri yakla ık 6 yıl  lu ,  rtalama 10,7 yıla yakın süredir 

çalı ma hayatının içindedirler. %  ,  ü bekâr, %5 ,5 i evlidir. 

%22,2 si  kullarında idarecilik ya maktadır. Her ölçek ayrı ayrı 

faktör analizden geçirilmi  ve her ölçek tek faktör altında 

t  lanmı tır. Faktörlerin güvenilirlikleri Cr nbach Al ha değerleri 

ile test edilmi tir. Ölçeklerin Cr nbach Al ha güvenilirlik 
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katsayıları 0,75 üzerinde  lu  ölçeklerin iyi derecede güvenilir 

 lduğu s nucuna varılmı tır. Deği kenlerin  rtalamaları, standart 

sa maları ve aralarındaki ili kiler Tabl  1 de gösterilmi tir, 

deği kenler arasında   zitif ili ki bulunmu , birinci hi  tez 

desteklenmi tir. Özellikle kurum ve yönetici desteği ile 

öğretmenlerin özerklik algıları arasında güçlü bir ili ki sa tanmı tır. 

Tablo 1.  

Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Aralarındaki 

İlişkiler 

Deği kenler Ort. SS 1 2 3 

1. Kurum Desteği 3,69 1,19 

 

  

2. Yönetici Desteği 3,44 1,40 ,803* 

 

 

3. Özerklik 4,59 0,83 ,508* ,299* 

 

4. İş Tatmini 4,58 0,99 ,406* ,271* ,525* 

İlişkiler *p< 0.01 değerinde anlamlı, n=185 

 amu  kulları ile özel eğitim kurumlarını kar ıla tırma için ya ılan 

fark analizlerinde, sadece kurum desteği (t=-,2586  =.01) açısından 

anlamlı fark  lduğu bulunmu , kurum desteğinin kamu  kullarında 

( rt.= ,86) özel eğitim kurumlarına göre ( rt.= , 5) daha yüksek 

seviyede  lduğu görülmü , ikinci hi  tez destek bulmu tur. Özel 

eğitim kurumlarındaki öğretmenler, kurumları tarafından daha az 

desteklendiklerini dü ünmektedir. 

 amu  kulları ile özel eğitim kurumlarındaki öğretmenleri 

kar ıla tırmaya yönelik ya ılan regresy n analizlerinde, hem kamu 



IJEASS Aralık / December 1(1), 101-135                                          Tuna USLU & Sabriye DUYSAK 

121  

 kullarında hem de özel  kullarda aracı deği ken analize katıldıktan 

s nra, kurum desteğinin i  tatminine etkisinin azaldığı halde 

katkısının devam etmesi nedeniyle öğretmenlerin özerklik 

algılarının kısmi bir aracılık etkisi  lduğu belirlenmi  (Tabl  2, 

M del  a ve M del  b), üçüncü ve dördüncü hi  tez 

desteklenmemi tir. 
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Tablo 2.  

Kurum Desteğinin Özerklik Aracılığıyla İş Tatminine Etkilerine 

İlişkin Regresyon Modelleri 

 

 

Bağımlı Değişkenler 

 Özerklik İ  Tatmini 

 Model 1a Model 2a Model 3a 

Ö
ze

l 
E

ğ
it

im
 K

u
ru

m
la

rı
 

 urum Desteği 

.422*** .288*** .220** 

(.057) (.059) (.081) 

Özerklik 

  .160* 

  (.133) 

Düz. R² .470 .274 .280 

F 55,141*** 24,074*** 12,855*** 

N 63 63 63 

 Model 1b Model 2b Model 3b 

K
a

m
u

 O
k

u
ll

a
rı

 

 urum Desteği 

.328*** .434*** .229** 

(.065) (.087) (.085) 

Özerklik 

  .624*** 

  (.108) 

Düz. R² .167 .163 .340 

F 25,413*** 24,765*** 32,429*** 

N 122 122 122 

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, 

 standart hatalar parantez içinde 
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Özel  kullarda öğretmenlerin özerklik algıları aracı deği ken  larak 

analize katıldıktan s nra, yönetici desteğinin i  tatminine etkisinin 

 rtadan kalktığı görülmektedir (Tabl   , M del 6a), özel eğitim 

kurumlarındaki yönetici desteği öğretmenlerin özerkle meleri 

aracılığıyla i  tatminine katkı sağlamaktadır, be inci hi  tez destek 

bulmu tur.  amu  kullarında ise aracı deği ken analize katıldıktan 

s nra, yönetici desteğinin i  tatminine  lan etkisinin azaldığı halde 

katkısının devam etmesi nedeniyle öğretmenlerin özerklik 

algılarının kısmi bir aracılık etkisi  lduğu görülmü  (Tabl   , 

M del 6b), altıncı hi  tez desteklenmemi tir. 
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Tablo 3.  

Yönetici Desteğinin Özerklik Aracılığıyla İş Tatminine Etkilerine 

İlişkin Regresyon Modelleri 

 

 

Bağımlı Değişkenler 

 Özerklik İ  Tatmini 

 Model 4a Model 5a Model 6a 

Ö
ze

l 
E

ğ
it

im
 K

u
ru

m
la

rı
 Yönetici Desteği 

.313*** .197*** .103 

(.058) (.057) (.066) 

Özerklik 
  .301* 

  (.121) 

Düz. R² .316 .154 .222 

F 29,185*** 12,141** 9,680*** 

N 63 63 63 

 Model 4a Model 5a Model 6a 

K
a

m
u

 O
k

u
ll

a
rı

 

Yönetici Desteği 
.085 .197** .136* 

(.056) (.074) (.062) 

Özerklik 
  .715*** 

  (.100) 

Düz. R² .011 .048 .327 

F 2,295 7,189** 30,655*** 

N 122 122 122 

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, 

standart hatalar parantez içinde 

 

Okullarda kurum ve yönetici desteğinin beraber katkısına 

bakıldığında, özel  kullarda özerklik ve i  tatmini üzerinde kurum 
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desteğinin d ğrudan güçlü bir etkisi  lduğu tes it edilmi tir (Tabl  

 , M del 7a ve M del 8a). Öğretmenlerin özerklik algıları aracı 

deği ken  larak analize katıldıktan s nra dahi, anlamlı katkıya sahi  

tek deği ken kurum desteğidir (Tabl   , M del 9a), yedinci hipotez 

reddedilmi tir.  amu  kullarında da özerklik ve i  tatmini üzerinde 

kurum desteğinin d ğrudan güçlü bir etkisi  lduğu tes it edilmi tir 

(Tablo 4, Model 7b ve M del 8b). Ancak öğretmenlerin özerklik 

algıları aracı deği ken  larak analize katıldıktan s nra, kurum 

desteğinin anlamlı etkisi  rtadan kalkmı tır (Tabl   , M del 9b), 

sekizinci hi  tez desteklenmi tir. 
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Tablo 4.  

Kurum ve Yönetici Desteğinin Özerklik Aracılığıyla İş Tatminine 

Etkilerine İlişkin Regresyon Modelleri 

 

 

Bağımlı Değişkenler 

 Özerklik İ  Tatmini 

 Model 7a Model 8a Model 9 

Ö
ze

l 
E

ğ
it

im
 K

u
ru

m
la

rı
 

 urum Desteği 
.528*** .431*** .357** 

(.123) (.126) (.144) 

Yönetici Desteği 
.107 -.145 -.130 

(.110) (.113) (.114) 

Özerklik 
  .141 

  (.133) 

Düz. R² .470 .282 .284 

F 28,011*** 12,992*** 9,050*** 

N 63 63 63 

 Model 7b Model 8b Model 9b 

K
a

m
u

 O
k

u
ll

a
rı

 

 urum Desteği 
.552*** .552*** .203 

(.094) (.130) (.131) 

Yönetici Desteği 
-.239** -.127 .024 

(.074) (.103) (.096) 

Özerklik 
  .632*** 

  (.113) 

Düz. R² .227 .167 .335 

F 18,897*** 13,204*** 21,472*** 

N 122 122 122 

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, 

standart hatalar parantez içinde 
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Regresy n analizleri s nucunda,  kullarda çalı an öğretmenler için 

kurum desteğinin i  tatmini üzerinde yönetici desteğinden daha 

güçlü bir etkisi  lduğu, ancak kurum desteğinin kamu  kullarında 

öğretmenlerin özerkle meleri aracılığıyla i  tatminini artırdığı, özel 

eğitim kurumlarında ise d ğrudan i  tatminlerine yönelik bir etkinin 

 lduğu bulunmu tur. 

6. Tartışma ve Sonuç  

Eğitim kurumlarındaki öğretmenler açısından, kamu ve özel  kullar 

arasında yönetim biçimi, i leyi  ve ya ı farklılıkları nedeniyle i  

tatminine etki düzeyi, kurum ve yönetici desteği ile özerklik 

algılarına dayanarak çe itlilik gösterdiği bu durumun eğitimcilerin 

beklenti düzeyleri ile ruhsal durumlarında fark yarattığı 

görülmektedir.  urumlar birbirinden farklı özelliklerde yönetim 

biçimleriyle idare edilmektedir. Günümüzde i  yükünün adaletli bir 

 ekilde dağıtılması, küresel b yutta hareket kabiliyetini artırarak 

rekabet  rtamında farklı   zisy nlara ve yeniliklere açık  lma 

güdüsünü desteklemektedir. Yönetimin ba lı ba ına bir sanat  lması 

bağlamında, deği ik karakterdeki bireyleri  rtak amaç uğruna bir 

araya getirmesi ve bu amaca yönelik çalı maları eki  ruhunu 

a ılayarak ya maları açısından önemlidir. Eğitim kurumlarında 

yönetim, eğitimcilerin  rtak bir amaç uğruna kar ılıklı gösterilen 

saygı, uyum ve h  görünün etkili  lacağı bir m del 

 lu turmaktadır.  urumda farklı ki iliklerin bir arada etik yönetim 

 lgusuyla ba arı sağlaması, hem t  lum açısından hem de 

öğretmen, öğrenci ve yönetim açısından t  lumun bütününe fayda 
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sağlamaktadır (Balyer ve Gündüz, 2010). Bu çerçevede  kullardaki 

örgüt iklimini, üst yönetimden öğrencilere kadar daha dem kratik 

ve kararlara katılımı k layla tıracak  ekilde yeniden ya ılandırmak 

gerekmektedir (Uslu ve Çubuk, 2015). Ancak ara tırmadaki 

s nuçlar, kamu  kullarında ve özel eğitim kurumlarında yönetim 

 lgusunun farklı algılandığını göstermektedir.  amuda yönetim ç k 

daha kurumsal ve bür kratik bir anlam ifade ederken, diğer taraftan 

özel  kullarda yönetim i levsel bir b yut kazanmaktadır. Bu 

nedenle etik yönetimin kamuda ve özel eğitim kurumlarında farklı 

 ekillerde ele alınması ve örgüt kültürüne i lenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde çalı anlar, yöneticilerin klasik yönetim tarzıyla değil, 

m dern yönetim anlayı ını kavramı  liderlik vasıflarına uygun 

nitelikte, kendilerine ve kurumlarına artı değerler katan çalı anlarla 

beraber yöneten idarecilerden  lmasını istemektedir. Bu ortamda 

çalı an bireyler de kendilerini daha özerk hissederek i lerinde 

d yuma ula abilmektedir. 

Eğitim alanında özellikle 201 -2015 eğitim-öğretim yılından 

itibaren, yeni düzenlemeler ve uygulanan te vikler ile kurulan özel 

 kulların sayısının artması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

özel  kulların eğitim sektörü içinde kendilerine bir r l biçeceği ve 

eğitimde farklıla ma açısından özel eğitim kurumlarının kendi 

aralarında yarı  içerisinde  lacağı ve önemini artıracağı ön 

görülmektedir (Aky l ve Yılmaz, 2016). Ancak bulgulara göre, özel 

eğitim kurumlarında öğretmenlere yönelik kurum desteğinin daha 

dü ük  lduğu tes it edilmi tir. Bu nedenle bu süreçte bir çalı an 

katılımını destekleyen kurumsalla ma m deli ile ya ılanan 
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 kulların, yönetim ya ılarının ve i  süreçlerinin ç k daha sağlıklı ve 

dem kratik  larak örgütleneceği öngörülebilir. Toplumun 

ihtiyaçlarının ç ğalmasıyla eğitim kurumlarından beklenilen kaliteli 

eğitim anlayı ı da artmı tır. Önümüzdeki yıllarda süreç yakla ımları 

açısından eğitimcilerin m tive edilmesinde, özerklik algısının 

öneminin daha da artacağı görülmektedir. 

Bundan s nra ya ılacak çalı malarda, İstanbul daki diğer 

ilçelerdeki eğitim kurumlarında veya mesleki ve teknik  rtaöğretim 

 kullarında ara tırma ya ılarak ula ılan s nuçlar bu çalı madaki 

bulgularla kar ıla tırılabilir. Ayrıca ya ılacak çalı malarda 

öğretmenlerin özerklik düzeyleriyle ilgili algıları, kamu ve özel 

ilköğretim kurumlarında da kar ıla tırılabilir. Bu kar ıla tırmalar, 

kamu yararına yönelik çalı ması öngörülen eğitim kurumlarının 

kamu ve özel sektör ayrımına göre ticari kaygılardan d layı farklılık 

gösterdiğini de  rtaya k yabilir. 
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