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 SPONSORSHIP DISCLOSURE ON CELEBRITIES’ INSTAGRAM POSTS 

 

Güldane ZENGİN  1 

 
1 Selcuk University, Communication Faculty, 0000-0001-6816-1618 

 

ABSTRACT 

Instagram is one of the most popular social media platforms. Brands aim to be present at the 

consumer touch points to reach their target audiences and this popularity makes Instagram one 

of the important marketing communications platforms. Celebrities have long partnered with 

brands to leverage communication efforts and sponsoring celebrities on Instagram created a 

huge opportunity for brands to connect with the celebrities’ own audiences. However, 

sponsorship disclosure became a problem as celebrity accounts were filled with marketing 

messages. When sponsorship is not properly disclosed the post risks becoming “covert 

advertising”. This study aims to reveal the level of branded posts created by celebrities in 

addition to the level of sponsorship disclosure. A content analysis of 36 Turkish celebrities’ 

Instagram accounts has been conducted. A total of 1578 posts were analyzed. Posts without 

brands were omitted and the resulting 409 branded posts were included in the study. Celebrities 

featured brands in their posts by @mentioning, #hashtagging, photo tagging, location sharing, 

sharing ads that were created for traditional media, making brand name or symbol visible or 

audible in the post, posing or being in the same frame with the product or simply mentioning 

the brand in plain text in the post description. In addition to many ways of featuring brands in 

their posts, celebrities have many ways to disclose partnerships such as using Instagram’s own 

paid partnership statement, using a hashtag such as #ad, #sponsored or #collaboration, stating 

the sponsorship in plain text in the post description or on the image, or using an audible 

sponsorship disclosure on the posts with videos. 

 

Keywords: Sponsorship disclosure, Celebrity, Instagram 

 

1. INTRODUCTION 

Brands want to surround the consumer with their marketing communications messages. 

These messages omnipresent both on traditional media, such as TV, radio and magazine, and 

on digital media such as the internet and social media. They are also partnering with celebrities, 

hoping to benefit from their recognition and influence. Celebrities are using social media to 

reach their audience too. Similar to brand partnerships in traditional media, they are partnering 

with brands in social media too. However, it is important for brands to distinguish between 

what is an ad and what is not. Traditional media uses proper sponsorship disclosures to make 

this differentiation. Sponsorship disclosure is “letting users know that the content they are 

exposed to contains marketing communications efforts aimed at them” (Zengin and Zengin, 

2021:3). According to Boerman et al. (2014, p.215) the goal of sponsorship disclosure is to 

make it easier to distinguish advertising from editorial content, thus helping consumers access 

their persuasion knowledge. 

Many scholars studied sponsorship disclosure. The topic was studied in relation to TV 

(Boerman et al., 2012; Boerman et al., 2014), blogs (Van Reijmersdal et al., 2016), native 
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advertising (Campbell and Evans, 2018), and Instagram (Öztürk et al., 2016; Evans et al., 2017; 

Yıldız and Avcı, 2019; Gül Ünlü and Zeybek, 2020). Zengin and Zengin (2021) studied 

sponsorship disclosure on Instagram posts of celebrities. The authors analyzed posts between 

January 1st 2018 and July 7th 2018 and revealed that only 3,7% of them contained sponsorship 

disclosure. This study revisits the aforementioned study to reveal any differences on the level 

of sponsorship disclosure. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Celebrity Endorsement 

A celebrity endorser is an individual that enjoys public recognition and uses this on 

behalf of a product by appearing with it in an advertisement (McCracken, 1989, p.310). Why 

do brands want to partner with celebrities? A celebrity endorsing a product is an important 

leverage for the brand. Belch and Blech (2018:193) argues that celebrities have the power to 

grab attention of the viewer, or as they call it, they have “stopping power”. Zyman and Brott 

(2002, p.101) stresses the association created between products and “cool people”, and 

consumers’ aspiration to be like one of those cool people by consuming the products they use. 

Mothersbaugh et al. lists six reasons for using a celebrity in advertising (2020, pp. 412-413): 

1. Attention: Celebrities attract attention as consumers tend to be curious about them. 

2. Attitude toward the ad: A likeable celebrity will enhance attitude toward the ad, which 

in turn can enhance attitude toward the brand. 

3. Trustworthiness: Working with celebrities who develop a strong and credible image 

might help a brand by enhancing consumers’ intention to purchase. 

4. Expertise: Celebrities might also be experts (or perceived as such). 

5. Aspirational aspects: Fans of a celebrity might aspire to be like her/him and to do so, 

purchase advertised brands. 

6. Meaning transfer: As McCracken’s Meaning Transfer Model states, celebrities have 

cultural meanings, and these meanings might be transferred to the brand via advertising 

(McCracken, 1989, pp.313-316).  

There might also be other surprising benefits of celebrity endorsements, such as 

increased market value as Agrawal and Kamakura (1995, p.60) found. 

There are obvious risks of celebrity endorsements, such as the common “celebrity scandal”. 

Celebrities are always on public spotlight and every mistake they make has a potential to be 

heard by a large audience. As Belch and Blech (2018, p.195) states, such scandals might be 

embarrassing for brands that are partnering with that celebrity and to avoid problems, 

“endorsement contracts include a morals clause allowing the company to terminate the 

contract”. Other risks include celebrity overshadowing the brand, overexposure of the celebrity, 

image change, loss of public recognition of the celebrity and the high cost of endorsements 

(Erdogan, 1999, p.295). 

2.2. Celebrities and Advertising on Instagram 

Instagram is one of the most popular social networks worldwide with 1,2 billion active 

users (Tankovska, 2021). 

Celebrities partner with brands in Instagram in eight ways (Zengin & Zengin, 2021, 

p.10): 

1. Celebrity can be seen with the brand: Appearing with products or brand logos in the 

same frame. This is not limited to using the brand. 



EUROASIA SUMMIT            4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-55-4       www.avrasyakongresi.org        Page | 3 
 

2. Celebrity @mentions the brand: @mentions are clickable links which takes the user to 

mentioned Instagram account. These reside in the post description and might be used in 

sentences like “You can find my shoes on @brandname”.  

3. Celebrity adds the post hashtags related to the brand: Hashtags are clickable links that 

take users to posts with the same hashtag. They are not limited to a brand, anybody can 

create a hashtag. Brand names, slogans, specific phrases created for advertising 

campaigns are examples of hashtags. They are used in post description. 

4. Celebrity tags the brand on the photo: Photo tags are clickable links as well, but they 

reside in post visuals and they behave like @mentions: They take user to another 

Instagram account when clicked. They require an extra click on the photo to activate. 

5. Celebrity mentions the brand in plain text: Celebrity talks about the brand in plain text 

in the post description. 

6. Celebrity adds the post a location related to the brand: Location sharing is a built-in 

feature of Instagram, useful especially for brands tied to specific geographic locations. 

7. Celebrity shares a photo or video that contains the brand name or symbol: Brands names 

might be written in the post visual, or they might be heard in the case of videos. 

8. Celebrity shares an ad of the brand: A magazine ad or television commercial where the 

celebrity takes part. 

2.3. Regulation on Social Media Sponsorship Disclosure 

In Turkey, “Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices” defines 

covert advertising as placement of brand names, logos, distinctive shapes and statements without clear 

disclosure of the advertising intent and prohibits covert advertising (Ticari Reklam ve Haksız Ticari 

Uygulamalar Yönetmeliği, 2015). In addition, it was stated that proper disclosure is necessary in 

product placements, in a separate regulation (Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

2011). In the United States, the Federal Trade Commission issued endorsement guidelines in 2017 and 

required clear disclosure on social media posts (Federal Trade Commission, 2017). In addition, 

“Advertising Disclosures Guidance for Online Influencers” were released on 2019 (Federal Trade 

Commission, 2019). 

Although there were regulations on covert advertising and product placement in Turkey, a 

guidance on advertising disclosure by social media influencers, similar to FTC’s guidance in the United 

States were needed in Turkey, as evidenced in prior academic research. Republic of Turkey Ministry 

of Trade released the long-awaited guidelines for social media influencers in May 2021 (Ministry of 

Trade, 2021). The guidance does not differentiate between celebrities and influencers and uses the latter 

to define anyone conducting marketing communications activities via a social media account. Article 

5 of the guidance states the obligation of clearly identifiable sponsored posts and reiterates the 

prohibition of covert advertising. In the articles 7 through 10, possible ways of sponsorship disclosure 

are presented for video, photo, sound and text oriented social media platforms. These includes Snapchat 

and Instagram stories. According to the guidance, influencers should use at least one of the following 

hashtags or statements: #Reklam (ad), #Sponsor, #İşbirliği (collaboration), #Ortaklık (partnership), 

Collaboration with @advertiser, Provided by @advertiser, Gift from @advertiser. Consumers should 

be able to identify that the post is sponsored, without any need for extra action such as clicking on a 

“read more” button. If the post is a video the disclosure should be provided both in a written and audible 

format. 
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3. METHOD 

  A content analysis of 409 Instagram posts created by 36 celebrities was conducted. The 

list of celebrities in Zengin and Zengin’s 2021 study, where celebrity posts from 2018 were 

analyzed, were employed to be able to compare any differences. All celebrities included in this 

study have more than 1 million followers on Instagram. The timeframe selected for this study 

is January 1st 2021 through June 7th 2021. 

Any post containing a brand name, logo, slogan or identifiable product is labelled as a 

branded post in this study. The coding form consisted of 19 items, most of which are 

dichotomous Yes/No questions.  

Two fundamental parts of the form was about how the brands were featured in the post 

and how the sponsorship was disclosed. The first part consisted of 8 items: Can the celebrity be 

seen with the brand, @mention, #hashtag, photo tagging, writing about the brand in plain text, 

location sharing, visible or audible brand name or symbol, and sharing an ad that were created 

for traditional media like TV and magazines. The second part consisted of 6 items: Instagram’s 

own paid partnership statement (which resides over the post), disclosure as a hashtag, disclosure 

in the image or the sound, disclosure in plain text, partnership indication with “tap to view 

products” tag on the image, and the #işbirliği (collaboration) hashtag. The #işbirliği hashtag 

was counted separately from the hashtag item since this term became one of the recent 

keywords to describe brand partnerships in social media. The coders were free to select more 

than one item in both parts as a post might feature a brand and disclose partnership in more than 

one ways. 

The following research questions were purposed for this study: 

RQ1: In which ways celebrities feature brands in their Instagram posts? 

RQ2: In which ways celebrities disclose sponsorship? 

RQ3: Are there any differences between female and male celebrity posts in terms of 

branded posts and celebrity disclosure? 

RQ4: Can the brand be seen in the same frame with the celebrity? 

 

4. FINDINGS 

In the 36 celebrity Instagram accounts analyzed, there were a total of 1578 posts. 409 

of these posts were branded posts: They contained a brand name, logo, slogan, or identifiable 

product. This means in average 25,9% of the celebrity posts were branded posts. Although 

Instagram allows sharing of videos, most of the posts were in the form of a photo (80%, N=327).  

Female celebrities posted 14,8% of the female celebrity posts were videos. This figure 

was 28,8% for male celebrities. The highest number of posts belongs to Demet Akalın (N=53), 

Burcu Esmersoy (N=44), Hande Erçel (N=28) and Burak Özçivit (N=28). Ozan Güven and 

Seçkin Özdemir did not have any branded posts. 

 

Table 1. Number of Branded Posts 
Celebrity Branded Posts Celebrity Branded Posts 

Burcu Esmersoy 44 Sinem Kobal 1 

Meryem Uzerli 19 Buğra Gülsoy 5 

Mert Fırat 27 Ahmet Kural 2 

Neslihan Atagül 5 Murat Dalkılıç 9 
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Demet Akalın 53 Şükrü Özyıldız 14 

Cem Yılmaz 24 Hazal Kaya 2 

Serenay Sarıkaya 24 Kadir Doğulu 6 

Gülben Ergen 18 Barış Arduç 2 

Fahriye Evcen 20 Murat Boz 7 

Tarkan 4 Serkan Çayoğlu 1 

Hande Erçel 28 Elçin Sangu 7 

Pelin Karahan 12 Burak Deniz 4 

Mustafa Ceceli 4 Kerem  Bürsin 7 

Erkan Petekkaya 1 Özge Özpirinçci 7 

Ozan Güven 0 Tolga Sarıtaş 2 

Burak Özçivit 28 Aras Bulut İynemli 2 

İrem Derici 16 Murat Yıldırım 2 

Seçkin Özdemir 0 Tolgahan Sayışman 2 

  Total 409 

 

It should be noted that the data was collected retrospectively and it is possible for some 

of the celebrities to have been deleted some of their branded posts.  

The posts contained various brands from different sectors. When broken down to the sectors, 

most encountered were clothing (35,1%), magazines (11,5%) and accessories (9,7%).  

Female celebrities’ most common sectors were clothing (46,5%), accessories (15,2%) and 

magazines (10,9%); while for male celebrities, these were clothing (28,1%), magazines (16,3%) 

and online services (9,2%). 

As previously mentioned, there were eight ways to inject brands into Instagram posts. 

Most common way to feature brands in celebrity posts was to simply make the brand visible 

with the celebrity. Celebrities could be seen in the same frame with the brand in 73,6% of the 

branded posts (N=301). This figure is higher for female celebrities (82,4%) than male 

celebrities (58,8%). This is followed by the use of an @mention (57%, N=233). This is not 

surprising as @mentions also act as a link to the brands own Instagram account. Brand names 

or symbols were visible in 49,4% of the posts (N=202). Tagging in the photo is another way to 

link to brand accounts. It was used in 32,5% of the posts (N=133). Celebrities can also take part 

in traditional TV and magazine advertisements. Such advertisements accounted for 24% of the 

branded posts (N=98). Hashtags related to the brand could be seen in 22,5% of the posts (N=92). 

Celebrities just simply write about the brand in plain text in the post description and this was 

present in 16,6% of the branded posts (N=68). The least used way of featuring a brand is 

location sharing (16,6%, N=27). Location sharing was most prominent in hotel brands (42,1%, 

N=16). 

Several Pearson Chi-square tests were conducted to compare differences among 

genders. Female celebrities could be seen with the brand more than male celebrities with a 

statistically significant difference (x2(1)=27,44, p=0). In addition, female celebrities used photo 

tagging more than male celebrities and the difference was statistically significant (x2(1)=27,51, 

p=0). Additionally, female celebrities used brand names or symbols in the image or the audio 

of the post more than male celebrities with a significant difference (x2(1)=11,28, p<0,05). On 

the other hand, male celebrities wrote about the brands in plain text more than female celebrities 
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and the difference was statistically significant (x2(1)=10,07 , p<0,05). Males also posted the 

brands ad more than females and the difference was significant (x2(1)=10,19, p<0,05). 

 

Table 2. How Brands Are Featured in Celebrity Posts 
  Female Male Both 

Celebrity can be seen with the brand N 211 90 301 

 % 82,4% 58,8% 73,6% 

@mention  N 148 85 233 

 % 57,8% 55,6% 57% 

#hashtag (including brand slogans or brand 

specific hashtags) 

N 54 38 92 

 % 21,1% 24,8% 22,5% 

Tagging in the photo  N 105 28 133 

 % 41% 18,3% 32,5% 

Brand mentioned in plain text  N 31 37 68 

 % 12,1% 24,2% 16,6% 

Location related to brand N 19 8 27 

 % 7,4% 5,2% 6,6% 

Brand name or symbol is visible or audible 

(including @BrandName in reposts) 

N 110 92 202 

 % 43% 60,1% 49,4% 

The post features an ad (Such as a TV 

commercial or a magazine ad) 

N 48 50 98 

 % 18,8% 32,7% 24% 

 

Table 3 lists types of sponsorship disclosure. As it can be seen on the table, out of the 

409 branded posts, only 18 (%4,4) included at least one type of sponsorship disclosure (Some 

posts included more than one type of disclosure). Most common way to disclose was writing 

about the partnership in plain text (%2,4, N=10). The #işbirliği (collaboration) hashtag was 

present in %1,2 of the posts (N=5).  

 

Table 3. Type of Sponsorship Disclosure 

  Female Male Both 

“Paid partnership with BRAND NAME” 

statement above the post    

N 0 2 2 

 % 0 1,3% 0,5% 

As a #hashtag (words like advertising, ad, 

commercial, sponsored, partnership excluding 

“işbirliği”) 

N 1 0 1 

 % 0,4% 0 0,2% 

#İşbirliği (collaboration) hashtag   4 1 5 

  1,6 0,7% 1,2% 

Photo tag (“Tap to view products” tag on the 

image) 

N 0 0 0 

 % 0 0 0 
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 In the image or sound N 2 0 2 

 % 0,8% 0 0,5% 

In plain text N 4 6 10 

 % 1,6% 3,9% 2,4% 

At least one of the above  (Any type of 

sponsorship disclosure) 

N 10 8 18 

 % 3,9% 5,2% 4,4% 

 

 

Instagram’s own “Paid partnership” feature was used in 0,5% of the posts (N=2). 

Similarly, only 0,5 of the posts contained a disclosure in its image or sound (N=2). Finally, in 

one post, a hashtag was used to disclose sponsorship (%0,2). There were no significant 

differences between genders in any of the items. 

 

5. CONCLUSION 

The first research question of this study asked in which ways celebrities featured brands 

in their Instagram posts. Brands were visible in the same frame with the celebrity in 73,6% of 

the posts and brands were @mentioned in 57%. In addition, brand name or symbol were visible 

or audible in 49,4% of the posts.  

The second research question was about the ways celebrities disclose sponsorships. 

Only 18 out of 409 posts contained one or more type of sponsorship disclosure (4,4%). This 

ratio was 3,7% in Zengin and Zengin’s (2021, p.15) study, where same celebrities’ accounts 

were analyzed within the same timeframe in 2018. This result suggests that nothing really 

changed in three years.  

Research question three asked if there was a difference between genders in terms of 

branded posts and disclosure. One obvious difference was in “Can the celebrity be seen with 

the brand” item, as this figure was higher for females (82,4%) than males (58,8%). 

Research question four asked if the brand can be seen with the celebrity. As mentioned above, 

brands were visible in the same frame with the celebrity in 73,6% of the posts and more of the 

female celebrities were visible with brands than males. It should be mentioned that this item is 

not about being seen using the brand.  

The most important finding is the ratio of sponsorship disclosure. Sponsorship 

disclosure is important for distinguishing what is an ad and what is not. Disclosure helps 

celebrities avoid creating confusion. Disclosure helps consumers avoid wrongfully identifying 

a casual unpaid post as sponsored, and vice-versa. Consumers deserve to know what looks like 

an innocent post was actually paid by brands; what looks like the celebrities’ own words were 

actually written by advertising professionals; so that they can defend themselves. 

Covert advertising is prohibited in Turkey by the article 22 of “Regulation on 

Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices”. Although this regulation did not 

specifically state “social media”, it clearly stated that covert advertising was prohibited in any 

kind of media, and in the previous study it was suggested that an update on the wording was 

required. On May 5 of 2021, Ministry of Trade released “Guidelines on Commercial 

Advertising and Unfair Commercial Practices Conducted by Social Media Influencers” and this 

guidance clearly stated what should be done to disclose sponsorships, and what should be 
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avoided. Yet, the level of disclosure is below 5%. It can be said that the need for better control 

mechanisms is obvious.  
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ÖZET 

Piyano eğitiminde başlangıç düzeyinden itibaren öğrencinin hazır bulunuşluğu, gelişimi, 

hedefleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak teknik ve müzikal beceriler ile armoni veya 

form bilgisi gibi teorik bilgileri geliştirmeye yönelik bir dağar oluşturulmaktadır. Etüt, egzersiz 

ve eserlerden oluşan bu dağardaki eser belirlenirken Barok, Klasik ve Romantik Dönem ile 20. 

Yüzyıl piyano müziğinden örnekler seçilerek öğrencilere farklı dönemlere ilişkin piyanistik ve 

müzikal stillerin kazandırılması hedeflenmektedir. Özellikle 20. Yüzyılda ortaya çıkan pek çok 

akım ve bu akımların piyano müziği üzerindeki yansımalarının öğrenciye tanıtılması ve farklı 

bakış açıları kazandırılması önem arz etmektedir. Bu akımlardan biri olan caz müziğinin de 

piyano eğitim müziği dağarındaki çeşitli yansımalarını görmek mümkündür. Alman piyanist, 

besteci ve piyano pedagogu olan Manfred Schmitz, bestelemiş olduğu büyük formda eserlerin 

yanında özellikle piyano eğitiminde kullanılabilecek caz müziği ögelerini içeren çalışmalara 

önem vermiştir. Jazz Parnass adıyla oluşturduğu piyano kitabı caz stilinin karakteristik 

özellikleri ile bestelediği 155 etüt, egzersiz ve eserden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Manfred 

Schmitz’in tanıtılması ve Jazz Parnass kitabının betimsel analiz yöntemiyle analiz edilerek, 

piyano eğitiminde elde edilebilecek kazanımların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de 

piyano eğitiminde caz müziği kullanımına ilişkin çalışmaların sınırlı oluşu dikkate alındığında, 

bu çalışmanın kaynak olarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada teknik, 

form ve müzikal bağlamda yapılan analizde, bestecinin klasik sanat müziği ve caz müziği 

formlarından çok çeşitli örnekler sunduğu; cazın karmaşık ritmik yapıları üzerine cümle 

içerisinde farklı dinamikler kullandığı; eserlerde oldukça zengin bir biçimde teknik çalışmalara 

yer verdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Schmitz’in Jazz Parnass kitabında form, ezgi ve 

teknik çalışmaları sentezleyerek kapsamlı bir eğitim aracına dönüştürdüğü sonucuna 
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varılmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak Jazz Parnass kitabının piyano eğitim dağarında etkili bir 

kaynak olarak kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Manfred Schmitz, Jazz Parnass, Piyano Eğitimi, Caz.   

ABSTRACT 

In piano education, starting from the beginner level, a repertoire is created to develop technical 

and musical skills and theoretical knowledge such as harmony or form knowledge considering 

the student's readiness, development, goals, and needs. While determining the works in this 

repertoire consisting of etudes, exercises, and pieces, it is aimed to provide students with 

pianistic and musical styles related to different periods by choosing examples from Baroque, 

Classical, and Romantic Periods, and 20th Century piano music. It is important to introduce 

students to many streams that emerged specially in the 20th century and their reflections on 

piano music, and to gain different perspectives. It is possible to see the various reflections of 

jazz music, which is one of these streams, in the repertoire of piano education music. Manfred 

Schmitz, a German pianist, composer and piano pedagogue, gave importance to works that 

include jazz music elements that can be used in piano education, in addition to the large-form 

works he composed. The piano book he created under the name Jazz Parnass consists of 155 

etudes, exercises and pieces composed with the characteristic features of the jazz style. In this 

study, it is aimed to introduce Manfred Schmitz and analyze the Jazz Parnass book with the 

descriptive analysis method to determine the gains that can be acquired in piano education. 

Considering the limited number of studies on the use of jazz music in piano education in 

Turkey, it is thought that this study will contribute to the literature as a source. In the analysis 

made in technical, form and musical context, it has been found that the composer offers a wide 

range of examples from classical art music and jazz music forms; uses different dynamics in 

the sentence on the complex rhythmic structures of jazz; and includes technical studies in a very 

rich way in his works. In this context, it was concluded that Schmitz synthesized form, melody 

and technical studies in his Jazz Parnass book and turned it into a comprehensive educational 

tool. Based on this result, it is suggested to use Jazz Parnass book as an effective resource in 

piano education repertoire. 

Keywords: Manfred Schmitz, Jazz Parnass, Piano Education, Jazz. 
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ÖZET 

20. yüzyılda birçok besteci farklı coğrafyaların kültürleri ile ilgilenmiş, icra edilen müziklerin 

tınısal özelliklerini kendi bestelerinde kullanmıştır. Özellikle izlenimci akımla bağlantılı olarak 

süregelen bu yöntem kompozisyonel bir materyal olarak yerel müziklerin sanat müziğine 

aktarımında bir araç olarak değerlendirilmiştir. Dönem içinde Polonyalı besteciler arasında ön 

plana çıkan Karol Szymanowski her ne kadar bestecilik yıllarının ilk döneminde romantizm 

etkisi altında eserler üretmiş olsa da ikinci döneminde doğuya yönelerek o coğrafyaya ait 

kültürel materyalleri eserlerinde kullanmaktan çekinmemiştir. Bu materyalleri kullanırken 

alışılagelmiş bir biçimde oryantal unsurları birebir eserlerine yansıtmak yerine doğu etkisinin 

kendi içindeki yansımasını aktarmayı tercih etmiştir. Besteci, yapıtları itibariyle çok çeşitli 

konuları eserlerinde betimlemiş, doğu ve antik medeniyetlere hayranlık duymuş ve bu yönde 

eserler vermiştir. Bu çalışmada, Karol Szymanowski’nin bahsedilen özellikler taşıyan 

eserlerinden Op. 24 Hafiz’in Aşk Şarkıları ve Op. 42 Karasevdalı Müezzinin Şarkıları’nın 

analiz edilerek sufizmin bestecinin bu eserlerindeki yansımasının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamındaki eserler piyano eşlikli şan için olup, iki eser de 6 şarkıdan oluşmaktadır. 

Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, çalışma grubunu oluşturan eserlerin analizinde betimsel 

analiz teknikleri kullanılmıştır. Eserler yazınsal ve müzikal öğeler doğrultusunda olmak üzere 

iki aşamada analiz edilmiş, bestecinin eserlerinde sufizm özellikleri ile doğu kültürüne ilişkin 

elementleri kullanma biçimi değerlendirilmiştir. Çalışmanın, doğu kültürü ve bu kültürün 

müzik elementlerinin klasik sanat müziğine yansımasına bir örnek niteliğinde ışık tutması 

bakımından, özgün bir araştırma olarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Szymanowski, Sufizm, Doğu Kültürü, Şarkı 

ABSTRACT 

In the 20th century, many composers were interested in the cultures of different geographies 

and used the timbre features of the music performed in their compositions. Especially in 

connection with the Impressionist movement, this method has been evaluated as a 

compositional material as a means of transferring local music to classical music. Although 

Karol Szymanowski, who came to the fore among Polish composers during the period, 

produced works under the influence of romanticism in the first period of his composing years, 

he did not hesitate to use the cultural materials of that geography in his works by turning to the 

east in his second period. While using these materials, he preferred to convey the reflection of 

the oriental influence within himself instead of reflecting the oriental elements in his works in 

the usual way. The composer described a wide variety of subjects in his works, admired the 

eastern and ancient civilizations and produced works in this direction. In this study, it was aimed 

to analyze Op.24 The Love Songs of Hafiz's and Op.42 Songs of the Infatuated Muezzin from 

Karol Szymanowski's works with the mentioned characteristics and to determine the reflection 

of Sufism in these works of the composer. The works within the scope of the research are for 

singing with piano accompaniment, and both works consist of 6 songs. In this research, which 

is a qualitative study, descriptive analysis techniques were used in the analysis of the works that 

constitute the study group. The works were analyzed in two stages, in the direction of literary 

and musical elements, and the way the composer used elements of eastern culture and sufism 

in his works were evaluated. It is thought that the study will contribute to the literature as 

original research in terms of shedding light on the reflection of eastern culture and the musical 

elements of this culture on classical music. 

Keywords: Szymanowski, Sufism, Eastern Culture, Song 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Bireysel Ses Eğitimi “Şan” dersi uzaktan eğitim süreci ele alınmaktadır. 

İnternet aracılığıyla artık dünyanın birçok yerinde bazı üniversiteler online eğitim vermektedir. 

Teknolojik alanlardaki gelişmelerle üniversitenin web tabanlı uzaktan eğitim sistemiyle dersler 

verilmektedir. Araştırmanın amacı Covid19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde Iğdır 

Üniversitesi 1.sınıf öğrencilerinin gördükleri Bireysel Ses Eğitimi “Şan” dersinde yaşanılan 

sorunları kapsamaktadır. Günümüzde yaşanan gelişmeler yüzünden yüz yüze eğitimin 

zorlaştığı bu dönemde bireysel ses eğitimi dersinde uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri 

ele alınmaktadır. Uzaktan eğitim süreci boyunca Bireysel Ses Eğitimi “Şan”  dersi üniversitenin 

belirlediği web-tabanlı yazılım programları vasıtasıyla verilmiştir. Bu süreç boyunca Bireysel 

Ses Eğitimi “Şan” dersinde yaşanılan olumlu ve olumsuz süreç aşağıda gösterildiği gibi 

gözlemlenmiştir. Olumsuz yönleri: Bireysel Ses Eğitimi dersine daha yeni başlamış öğrenciler 

bu süreç boyunca birçok zorluklar yaşamıştır. Şan tekniklerini daha yeni öğrenmeye başlayan 

öğrenciler için uzaktan eğitim hayli zorluk vermiştir. Bunlara misal olarak internet kopmaları 

yaşamaları, piyano seslerinin onlara doğru bir şekilde ulaşmaması, ses ve nefes egzersizleri 

zamanı yaşadıkları zorluklar v.b göstermek olar. Bu açığı kapatabilmek için öğrenciler sürekli 

olarak yapmış oldukları eser çalışmalarını, nefes ve ses egzersizleri videolarını hocalarına 

ileterek daha doğru ve düzgün çalışmak için fikir almışlardır. Uzaktan eğitim süreci boyunca 

Bireysel Ses Eğitimi dersinde bazı sorunlar olsa da hem öğrenciler hem de hoca tarafından 

çözümler üretilerek daha verimli ders işlenmesi sağlanmıştır. Olumlu yönleri: Uzaktan eğitim 

süreci boyunca derslere katılım zorunluluğu olmadığından bulundukları alanlardan telefon, 

bilgisayar v.b iletişim araçları vasıtasıyla derslere ulaşmışlardır. Bulundukları bölgeden online 

bir şekilde bağlanarak rahatlıkla sınavlarına katılım sağlamışlardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bireysel ses eğitimi, uzaktan eğitim, şan eğitim. 

 

 

INDIVIDUAL VOICE TRAINING “SINGING” LESSON IN DISTANCE 

EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In this research, the distance education process of the Individual Voice Education 

"Voice" course is discussed. Through the Internet, some universities in many parts of the world 
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now offer online education. With the developments in technological fields, courses are given 

with the web-based distance education system of the university. The aim of the research is to 

cover the problems experienced in the Individual Voice Training "Singing" lesson that the 1st 

year students of Iğdır University during the distance education process due to the Covid19 

epidemic. In this period, where face-to-face education becomes difficult due to the 

developments experienced today, the positive and negative aspects of distance education are 

discussed in the individual voice training course. During the distance education process, 

Individual Voice Training “Voice” course was given through web-based software programs 

determined by the university. During this process, the positive and negative processes 

experienced in the Individual Voice Training "Singing" lesson were observed as shown below. 

Negative aspects: Students who have just started Individual Voice Training course have 

experienced many difficulties during this process. Distance education has given a lot of 

difficulty for students who have just started to learn singing techniques. Examples of these are 

that they experience internet disconnections, piano sounds do not reach them correctly, 

difficulties they experience during voice and breathing exercises, etc. In order to close this gap, 

the students received ideas to work more accurately and properly by transmitting their work, 

breathing and voice exercises videos to their teachers.  Even though there were some problems 

in the Individual Voice Training course during the distance education process, more efficient 

lessons were provided by producing solutions by both the students and the teacher. Positive 

aspects: Since there is no obligation to attend the classes during the distance education process, 

they have access to the lessons from the areas they are in via telephone, computer, etc. 

communication tools. They were able to easily participate in their exams by connecting online 

from their region. 

 

Keywords: Individual voice training, distance education, singing education. 
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GIRIŞ 

Çin ülkesinde 2019 yılının sonunda ortaya çıkan Covid-19 virüsü, tüm dünyanı sarsarak, 

alışılmadık bir şekilde pandemi süreciyle hayatımızın merkezini ele aldı. Bu süreç esnasında 

hastalığın hızla yayılması sonucu sadece günlük yaşantımız değil birçok hayat aktivitelerimizde 

pandemi nedeniyle nerdeyse durdu. Pandemi süreci boyunca iş hayatında da birçok kurumlar 

online sisteme geçiş yaptılar. Bu sistem eğitim sürecini de kapsadı. Hastalık nedeniyle okullar 

kapandı ve dersler belirlenen web siteleri üzerinden öğretilmeye başlandı. Özer (2020) YÖK’ün 

aldığı karar sonucunda birçok üniversite bir hafta içinde çalışmalarını tamamlamış ve bu 

üniversitelerde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimler yerine, uzaktan eğitim 

süreci başlatıldı. Üniversiteler, altyapıların elverdiği oran doğrultusunda senkron”, “asenkron” 

veya “hem senkron hem asenkron” uzaktan eğitim yöntemlerini kullanmaya başladılar (s.2). 

Bu süreç içerisinde birçok uygulama ağırlıklı dersler de online sisteme geçiş yapmak 

durumunda kaldı. Müzik dersleri de internet ortamında her ne kadar zor olsa da pandemiya 

süreci boyunca online sisteme geçiş yaptı. Fakat internet ortamında derslerin online işlenmesi 

ilk pandemi süreci esnasında ortaya çıkmamıştır. Müzik eğitiminde uzaktan eğitim süreci, 

geçtiğimiz yüzyıllar boyunca hem Türkiye de hem de dünyanın birçok ülkelerinde mektup, 

radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla başlamış, internet ve bilgisayarın daha fazla yayılması 

sonucu günümüze kadar gelip ulaşmıştır (Sarıkaya 2021, s. 93). Mark. M. L, v& Gary. C. L 

(1992),  Pittman. V. V (2003), Kentnor. H (2015) kaynaklarından bu konuyla ilgili bilgilere 

ulaşılabilir. Pandemi süreci boyunca görülen uzaktan eğitim süreciyle ilgili birçok konular 

işlendi. Müzik bölümünde uzaktan eğitim süreciyle ilgili konulara; Avcı. A (2020), Özer. B 

(2020), Sarıkaya. M (2021), Kasap. B. T (2007), Orhan. U. G & Öztosun Çaydere. Ö (2021), 

Aksoy. Y & Nayir. A. E (2020), Karahan. A. S (2016) makalelerinden ulaşılabilir. 

Gün geçtikçe teknolojinin de büyümesiyle ve gelişmesiyle bu tür eğitim sistemini daha 

fazla gelişeceği öngörülebilir.  

Tercimer’ e (2006) göre: Teknoloji, bir şeyi öğrenmek için onu kişiye özel hale getirerek 

bu konuda bireyleri motive etmektedir. Bireyler, hayatları boyunca istedikleri her şeyi, 

diledikleri zaman öğrenebilirler. Geleneksel eğitim konularıyla ilgili zorluk çeken ebeveynler 

ve günümüz çocuklar için teknolojik yöntemlerle öğrenme, başarılı olmada başka bireyler 

tarafından yargılanmadan, istediği mekanda veya zamanda öğrenmesine olanak tanır (s.1). 

Teknolojinin daha da gelişmesiyle insanlar bulundukları her yerden anında istedikleri konulara 

erişim sağlamaktadır. Günümüz çağında teknoloji, pandemiya süreci boyunca da eğitim de 

aksaklık olmadan derslere olduğu yerden devam etmede büyük bir katkı sağlamaktadır.  

Bu araştırmada, Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde 

görülen Bireysel Ses Eğitimi “Şan” dersinde uzaktan eğitim süreci boyunca gözlemlenen 

olumlu ve olumsuz konular ele alınmaktadır. Ses eğitimi dersi bir uygulamalı ders olduğu için 

uzaktan eğitim süreci boyunca zorluklar yaşanmıştır. Üniversite Müzikoloji bölümüne ilk 

öğrenci alımını 2019-2020 yılında yapmıştır. Bölümün açıldığı ilk günden itibaren pandemi 

sürecinde olması nedeniyle bütün dersler Üniversitenin belirlediği web sayfası üzerinden 

yürütülmüştür. Öğrenciler ilk üniversite deneyimlerini uzaktan eğitim süreciyle başlatmışlardır. 

Buda onları bu süreç içinde hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir. Uzaktan eğitim 

süreci boyunca öğrenciler derslere oldukları yerden telefon ve bilgisayar gibi elektronik 

cihazlar sayesinde katılım sağlamışlardır. Aynı şekilde sınav zamanı da belirlenen web siteleri 

aracılığıyla sınavlara online katılım sağlamışlardır. Uzaktan eğitim süreci boyunca şan dersleri 
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bireysel olarak belirli saat aralıklarında yürütülmüştür. Her bir öğrenci haftanın iki günü birer 

saat olacak şekilde kendi saatlerinde derslere katılım sağlamışlardır. Ders esnasında ilk önce 

nefes sonra ses egzersizleri yapılmış sonrasında ise verilen parçalar okunmuştur. Uzaktan 

eğitim sürecinde, internetten kaynaklı yaşanan aksaklıklardan dolayı ders işleme esnasında 

kopukluklar yaşanmıştır ki, buda öğrencinin verimli sonuçlar almamasına sebep olmuştur. 

Bunun yanı sıra piyano seslerinin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılmaması, öğrencilerin ses 

egzersizleri ve eserlerini okumalarında zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Şan eğitiminin 

ilk aşamalarda nefes ve ses egzersizleri doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bunun içinde 

öğrencilerin eğitmen gözetimi altında egzersizlerini yapmaları daha verimli sonuçlar elde 

edilmesine olanak sağlar. Bu sebepten dolayı şan eğitiminde uzaktan eğitime kıyasla yüz yüze 

eğitimde daha verimli sonuçlar elde edileceği tezi ileri sürülür. Sarıkaya (2021) “Pandemi 

Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Görüşleri” 

makalesinde vardığı sonuçlara göre, uzaktan eğitimle ilgili sistemli bir eğitim planı önceden 

tasarlanmamasından kaynaklı eğitimcilerin farklı yöntemler uygulamaları öğrenciler üzerinde 

olumsuz etkiler doğurmuştur.   

Bazı araştırmalarda diğer müzik eğitimi derslerin de ise uzaktan eğitim sürecinin olumlu 

yönde ve verimli bir şekilde geri dönüşler alındığı sonuçlarına varılmıştır. Sağer. T., Eden. A 

& Şallıel. O (2014) “Müzik Eğitiminde Uzaktan Eğitim ve Orkestra Uygulamaları” 

çalışmalarında; müzik toplulukları yönetiminde çift yönlü iletişimli uzaktan eğitim modelini 

uygulanabileceğini belirtmişler. Çalışmada kullandıkları anket verileri sonucunda %90 oranla 

verimli neticeler elde etmiş, uzaktan eğitim uygulamalarının şehirlerden uzak taşra 

üniversitelerinde performans ve teorik derslerinde faydalı olduğuna dair sonuçlar orkestra 

üyeleri tarafından belirtilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci her eğitim 

esnasında farklı izlemler doğurduğunu gözlemleyebiliriz. 

 

SONUÇ 

 

Bireysel ses eğitimi “şan” dersinde hem eğitmen hem de öğrenciler tarafından uzaktan 

eğitim süreci boyunca birçok zorluklar yaşandığı gözlemlenmiştir. Alt yapının çokta sağlam 

olmaması ders esnasında yaşanan internet kopmaları olumsuz yönde sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. Covid-19 virüsü nedeniyle bir anda pandemi sürecinin meydana gelmesi sonucunda 

eğitim sistemi de yüz yüze eğitimden uzaklaşarak internet ortamına geçiş sağladı. Bu nedenle 

tam şekilde planlanmadan yapılan online eğitim esnasında eğitmenlerin farklı eğitim görüşleri 

öğrenciler üzerinde olumsuz neticeler gösterdi. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Müzikoloji bölümünde görülen Bireysel Ses Eğitimi “Şan” dersinde öğrenim gören öğrenciler 

bu süreç içinde birçok zorluklar yaşamıştır. Ders esnasında internet ve mekan sorunları 

yaşamışlardır.  
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ÖZET 

 

Bu araştırmada, şan eğitiminde doğru ve düzgün nefes almanın önemi gösterilmektedir. 

Şan eğitiminde şarkının doğru bir biçimde yorumlanması için nefesin büyük bir etkisi vardır. 

Şarkını güzel ve kaliteli bir şekilde söylemek için bilinçli bir şekilde nefes tekniğinden istifade 

edilmelidir. Doğru nefes kullanımı ile temiz, entonasyonel ve gür bir sese sahip olunabilir. Şan 

eğitiminde doğru nefes almak ve şarkını daha kontrollü bir şekilde yorumlamak için ses ve 

nefes egzersizleri yapılmalıdır. Şan kelimesi Fransızca “Chant” kelimesinden gelmekte olub, 

“Şarkı Söylemek” anlamını vermektedir. Yüzyıllardır şarkı söyleme tekniğinin birçok tarzı 

vardır. Şan eğitiminde doğru ve güzel şarkı söyleyebilmek için yapılan ilk adım iyi bir nefes 

almaktır. Her bir müzisyenin kendine has bir enstrümanı olduğu gibi şan sanatçılarının da 

enstrümanı bedenleridir. Nefes almanın yanı sıra bedenlerini de korumak güzel şarkı söylemek 

için gereklidir. Bu araştırmanın amacı, doğru ve düzgün şarkı söyleyebilmek için gerekli olan 

nefes tekniğinin doğru bir şekilde ve egzersizler yardımıyla daha verimli bir şekilde 

kullanabilmektir. Yaşantımız boyunca bizi her daim ayakta tutan, sağlıklı bir ömür için gerekli 

olan en temel aktivitemiz nefes almamızdır. Doğru bir teknikle aldığımız ‘nefes’, hem 

sağlığımız bakımından hem de daha düzgün şarkı söylememiz için temel etkenlerden biridir. 

Doğru nefes almanın sağlık açımızdan ne kadar önemli olduğu genel olarak birçoğumuz 

tarafından bilinmektedir. Fakat sağlık açısından bu konu tıbbi bir araştırma olup, dalında uzman 

olan sağlıkçılar tarafından daha doğru ve verimli bir şekilde bilgi verilmektedir. Bizim 

araştırmamızda ise bu konu şan eğitiminde nefesin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması 

bakımından incelenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Şan eğitimi, doğru nefes alımı, şan tekniği. 
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THE IMPORTANCE OF “BREATH” IN SONG EDUCATION 

ABSTRACT 

In this research, the importance of correct and proper breathing in singing education is 

shown. Breathing has a great effect on the correct interpretation of the song in singing 

education. In order to sing your song beautifully and with high quality, breathing technique 

should be used consciously. With the use of correct breathing, you can have a clean, intonation 

and loud voice. Voice and breathing exercises should be done in order to breathe correctly and 

to interpret your song in a more controlled way in singing training. The word singing comes 

from the French word “Chant”, giving the meaning of “Singing”. There have been many styles 

of singing technique for centuries. The first step to be able to sing correctly and beautifully in 

singing training is to take a good breath. Just as each musician has a unique instrument, the 

instrument of singing artists is their body. Protecting their body as well as breathing is essential 

for beautiful singing. The aim of this research is to use the breathing technique, which is 

necessary for singing correctly and properly, more efficiently with the help of exercises. Our 

most basic activity, which keeps us alive throughout our lives and is necessary for a healthy 

life, is our breathing. The 'breath' we take with the right technique is one of the main factors for 

our health and for our better singing. It is generally known by most of us how important 

breathing is for our health. However, in terms of health, this subject is a medical research and 

more accurate and efficient information is given by healthcare professionals who are experts in 

their fields.  In our research, this subject is examined in terms of the correct and proper use of 

breathing in singing education. 

Keywords: Singing training, correct breathing, singing technique. 
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GİRİŞ 

 

1. Ses eğitimi (Şan) 

1.1. Ses 

Ses; konuşma esnasında, sözcüklerle birlikte duyulan özgül öğedir. Bu öğe; konuşma 

seslerinin yüksekliğini, genişliğini, süresini, v.b bunların çeşitli zamanlarda değişim ve karışımı 

ile ortaya çıkan sınırsız çeşitlemeleri içerir (Taşer, 1992, s. 56). Ses, moleküllerin harekete 

geçerek yayılması sonucunda ortaya çıkan hareket enerjisidir (Belgin, 1996, s. 1).  

Doğduğumuz ilk günden itibaren kendimizi ifade etmemizde ve iletişim kurmamızda en büyük 

etken sesimiz olmuştur. Ses, insanların bir nevi iletişim aracı olmuştur. Kolçak (1998) insan 

sesinin, kullanımı en zor müzik enstrümanı olduğunu belirtmiştir (s. 10). Sesimizle uzun süre 

ve daha verimli şarkı söyleyebilmemiz için, bedensel ve ruhsal açıdan sağlığımıza dikkat 

edilmeli ve sesin tekniği açısından özen gösterilmelidir (Kolçak, 1998, s.29). Sesimizi daha 

sağlıklı kullanabilmemiz için yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz gerekir. 

Dikkatsizce yapılan eylemler ses sağlığımız açısından kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, 

sesin korunması, oluşumu, geliştirilmesi önemli şekilde dikkat edilmesi gereken bir husustur.  

1.2. Sesin Oluşumu 

İnsan sesini oluşturan sistem, akustik bakımından şaşırtıcı, çok yönlü ve gelişime açık 

bir aletdir (Kaya, 2006, s. 16). Tıp alanında, sesi oluşturan organlar, onların işlem sistemleri ve 

yapılarıyla ilgili birçok kaynak vardır. İnsan sesinin oluşumu için, algılayan sistem, aktivatör, 

vibratör ve rezonatör sistemin birlikte uyumlu bir şekilde çalışması gereklidir.   

Töreyin (2015) Algılayan sistem, ses frekanslarını doğru oluşturabilmesi için ses 

dalgalarını beynimize ulaştırarak bu dalgaların beyin tarafından algılanıp düzenlenmesini 

sağlar. Aktivatör sistemi, ses oluşumu için gerekli olan havayı düzenleyen organlardan (soluk 

borusu, akciğer, göğüs kafesi, diyafram v.b) oluşur. Vibratör sistemi, ses tellirinin içinde 

bulunan kıkırdak, sinir ve kastan oluşan bir sistem olup sesin üretildiği ilk andan itibaren 

titreşimini sağlamaktadır. Rezonatör sistemi, vokal bölgelerinden (ağız, dudak, dil, diş, damak, 

burun v.b) oluşur ve sesin kalitesini ortaya çıkarır (32).  

2. Şan Eğitiminde Nefes 

2.1. Diyafram nefesi 

Biz nefes alırken beynimize sinyal ötürülür ve bu sinyal sayesinde nefes almaya 

başlarız. Nefes almaya yürürken, koşarken, uyurken, yemek yerken, konuşurken, şarkı 

söylerken v.b aktivitelerimizde yani hayatımızın her anında ihtiyaç duyarız. 

Şarkı söylediğimiz zaman kaliteli ses üretebilmek için, diyaframa dayalı nefes almak 

gereklidir. Diyafram, nefes alırken solunumun esas görevini alan ana kastır. Doğru nefes 
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almamız için diyafram kası aktif olmadır. Diyafram göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında 

yer almaktadır. Diyaframdan nefes aldığımız zaman kasılarak düzleşir, nefes verdiğimiz zaman 

ise genişler ve kubbe şeklinde olur (Tülay, 2017, s.2019). Diyafram nefesi aldığımız zaman 

hava ciğerimizin en uç noktasına kadar dolar ve güçlü bir diyafram nefesine sahip oluruz buda 

şarkı söylerken daha temiz ve verimli ses elde etmemiz için büyük önem taşır. Diyafram nefesi 

kaliteli ve doğru şarkı söyleme nefesidir (Acar, 2016, s.234).  

2.2 Nefes kullanımı 

Şan eğitiminde kaliteli şarkı söyleyebilmek için en önemli hususlardan biri doğru 

diyafram nefesi almaktır. Acar (2016) doğru nefes almak sadece günlük yaşantımızda değil ses 

eğitiminde (şan) de önemlidir. Ses eğitimi zamanı eğitmenin ilk hedefi öğrencilere doğru nefes 

almağı öğretmek olmalıdır. Bu eğitim esnasında nefes egzersizleri ile diyafram kullanımı bir 

arada yürütülmelidir (s.234). Diyafram nefesi almak için çeşitli egzersizler bulunmaktadır. Şan 

eğitiminde şarkı söylerken, ses egzersizleri yaparken nefesin daha uzun süre kullanmak 

gerekebilir. Bunun içinde düzenli olarak nefes egzersizleri yapmak gereklidir. Günlük 

yaşantımızda yaptığımız bazı eylemler sonucu bilinçsiz bir şekilde diyafram nefesini kullanırız. 

Bunlara misal olarak uzun bir koşu sonrası tamamen nefes tükendikten sonra, mum üflerken, 

güzel bir nesneyi koklarken, korku anında, bir şeye şaşırdığımızda, yatakta sırt üstü 

yattığımızda aldığımız nefes diyafram nefesidir. Diyafram nefesi aldığımız zaman omuzlar 

yukarı istikamette kalkmamalı ve göğüste şişkinlik olmamalıdır (Egüz, 1976, s.24). Şan eğitimi 

zamanı öğrenciler diyafram nefesi kullanma yöntemlerini öğrendikleri ilk aşamalarda, ayna 

karşısına geçip nefes alırken omuzlarının yukarı doğru kalkmadığını ve göğüslerinde şişkinlik 

olmadığını gözlemlemeleri iyi bir yöntem olacaktır. Bununla daha etkili bir biçimde diyafram 

nefesi kullanma yöntemlerini öğrenir.  

Sabar (2008) şan nefesi (diyafram nefesi) ile ilgili şöyle açıklama yapmıştır: 

Nefes alınır ve tutulur,  

Şarkı söyleme esnasında nefes kontrollü bir şekilde kullanılır, 

Şarkı bittiği esnada nefes rahat bırakılır (s.44).  

Şarkı söylerken uzun ve hacimli bir nefese ihtiyaç duyarız. Bunu içinde birçok nefes 

egzersizleri yapmamız gerekir. Nefes egzersizleri ile ilgili birçok kitapta kaynak bulunabilir. 

Bunlardan en etkili yöntemler şarkı söylerken dikkat etmemiz gereken unsurlardır. Şarkı 

söylemeden önce geniş bir nefes alınmalı ve şarkı esnasında parçanın uzunluğuna göre verimli 

bir şekilde kullanılmalıdır. Şan eğitiminde, uzun süreli kullanılan diyafram nefesi daha verimli 

şarkı söylemek için gereklidir. Eğitim süreci boyunca yapılan nefes egzersizleri zamanla daha 

da kaliteli şarkı söylememize yardımcı olacaktır. 
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2.2 Nefes egzersizleri 

Şarkı söylerken sesimizi kontrollü bir şekilde kullanmamız için ilk önce nefesimizi 

kontrollü bir biçimde kullanmamız gerek. Parça içerisinde olan legatolar, staccatolar v.b 

müzikal artikülasyonları doğru bir şekilde kullanmamız için gerekli nefes egzersizleri 

yapmamız gerekir. Acar (2016) göre; Nefes çalışmaları esnasında kalbimiz, normal zamanda 

alığımız nefese kıyasla daha büyük bir yük altındadır. Egzersizler esnasında tutularak boşaltılan 

bir nefes, kalbimizin daha kuvvetli ve sık çarpmasına neden olur. Bu sebeple, nefes egzersizleri 

zamanı kalbe fazla yüklenmeden aralıklı zamanlarla uygulanması gerekir (242). 

Nefes egzersizlerine örnekler: 

Mumla yapılan nefes egzersizi. İlk aşamalarda mumdan bir metre mesafe uzaklığında 

dayanıp geniş bir diyafram nefesi alınmalı ve mumu söndürmeyecek bir şekilde 10sn üflemeli. 

Zamanla bu mesafe ve zaman aralığı genişletilmeli, böylece daha uzun süreli ve geniş hacimli 

nefese sahip olunabilir. Bu egzersiz sayede parçanın uzun legatolu kısımlarını rahat bir şekilde 

okumak mümkün olacaktır. Bir yastık içi tüyü alıp, küçük ve hızlı nefes alıp üfleyerek tüyün 

yere düşmemesini sağlamak gerekir. Bu egzersizin evde sürekli kısa süreler eşliğinde yapılması 

hem parçanın staccato kısımlarını okumaya, hem de karın kaslarını daha aktif hareket etmesine 

yardımcı olur. Şarkı söylerken karın kasları bize önemli şekilde yardımcı olmaktadır. Bunun 

için bu egzersizi yapmak çok etkilidir. Geniş nefes alıp “S” ve “F” harflerini söyleyerek nefes 

boşaltılır. Bu egzersiz sayesinde daha uzun süreli nefes alınarak geç boşaltılır ve diyaframın 

daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Şan eğitimi zamanı ve sonrasında da bir ses sanatçısı, 

eğitmeni sesini iyi ve kaliteli bir şekilde kullanabilmesi için her zaman nefes egzersizlerini 

düzenli olarak çalışmalıdır. Egüz (1976), Nefes egzersizleri esnasında bazı kişilerde baş 

dönmeleri görülebilir, bunun sebebi egzersiz esnasında alınan bol oksijendir, bu dönmeler kısa 

süre sonra etkisini kaybedecektir, fakat geçmeyen baş dönmeleri gözlemlendiği zaman eğitimci 

tarafından doktora yönlendirilmelidir (25).   

 

SONUÇ 

Nefes, insan hayatının en önemli bir parçasıdır. Yaşamımızın her anında nefes bize her 

zaman eşlik etmektedir. Nefes alımı, dünyaya göz açtığımız ilk andan, ölene kadar bizi hayata 

bağlayan, kronik ve ruhsal hastalıklarda, konuşmada, şarkı söylemede ve her türlü 

davranışlarımızda hayatımıza etki eden büyük bir güç kaynağıdır. Yapılan egzersiz çalışmaları 

yaşantımız boyunca birçok etkinlikte bize gereklidir. Nefes tekniğini doğru bir şekilde 

kullanmamız sadece günlük yaşantımızda değil, kaliteli şarkı söyleyebilmemiz için de 

önemlidir. Kaliteli şan eğitimi için ilk önce doğru nefes kullanımı öğretilmesi gerekir. Şarkı 
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söyleme esnasında doğru nefes alınmadığı zaman, nefes kesilmeleri, boğulmalar ve detoneler 

olması kaçınılmazdır. Bu sebeple, şan eğitimin ilk aşamasından başlayarak doğru bir şekilde 

nefes çalışmaları yapılmalıdır. Profesyonel ses sanatçılarının, hayatları boyunca nefes 

egzersizleri ile daha verimli sese sahip olmaları kaçınılmazdır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet döneminde izlenen turizmi geliştirme faaliyetlerinde 

Türkofis’in yürüttüğü çalışmaları belirtmektir. 1929 dünya ekonomi buhranının olumsuz 

etkierini Türkiye Cumhuriyeti’nde de görmek mümkündür. Gerek bu etkiyi en aza indirgemek 

gerekse memleketin iktisadî alanda gelişmesini sağlamak için “milli iktisat” politikası 

çerçevesinde İktisat Vekâleti’ne bağlı Türkofis ismiyle dış ticaret örgütü kuruldu.  

  Türkofis, Türkiye’nin dış ticari ilişkilerini yürüterek dünya ekonomisinde yaşanan 

gelişmeler doğrultusunda ekonomi programı hazırlamaktı. Ayrıca  ihracatın önündeki engelleri 

kaldıracak girişimlerde de bulunacaktı. Türkiye’de 1934’te 2450 sayılı “İktisat Vekâleti 

Teşkilat ve Vazifeleri Kanunu” ile ilk turizm kamu örgütlenmesi gerçekleştirildi. Böylelikle 

turizm ve seyahat faaliyetleri “İktisat Vekâleti Dış Ticaret Dairesi”ne bağlanarak Türkofis’e 

devredildi. 

  Turizm faaliyetlerini devraldıktan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İstanbul şubesi 

tarafından bir raporlar hazırlandı. Mart 1935’te hazırlanan bu raporda turistlerin şikâyetleri, 

gümrük işlemlerindeki zorluklar, İstanbul başta olmak üzere turistlerin konaklayabileceği 

oteller ve ücretleri, Restoran fiyatları, şehrin turistik mekânları ve diğer bazı hususlar hakkında 

bilgi yer almaktaydı. 

  Çalışmada temel kaynak olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), Türkofis hakkında resmi kararnameler, 

dönemin gazeteleri kullanıldı. İlaveten araştırmayla ilgili süreli yayınlar ve telif eserler de 

araştırmanın diğer kaynaklarıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkofis, Turizm, Dış Ticaret, Ekonomik Buhran 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to indicate the work carried out by Turkofis in the tourism 

development activities monitored during the Republican period. The study also describes the 

negative effects of the 1929 world economic crisis in the Republic of Turkey. In order to 

minimize this effect and to ensure the development of Turkish economy, a foreign trade 

organization was established under the name Turkofis, which is affiliated with the Economic 

Power of Attorney under the "national economic" policy.    

Turkofis was to conduct Turkey's foreign trade relations and prepare an economic 

program in line with the developments in the world economy. It would also take initiatives to 

remove barriers on export. In 1934, the first public organization in tourism was established in 

Turkey by the "Economic Power of Attorney Organization and Duties Law" numbered 2450. 

Thus, tourism and travel activities was transferred to Turkofis by the Foreign Trade Agency.  

After taking over tourism activities, a report was prepared by the Istanbul branch. This 

report, prepared in March 1935, included information about the complaints of tourists, 

difficulties in customs procedures, hotels and fees for tourists to stay in Istanbul, restaurant 

prices, the city's tourist attractions and some other issues.  

The republic archives (BCA) of the Presidency of the Republic of Turkey, official 

decrees on Turkofis, newspapers of the period were used as the main sources of the study.  

   

Keywords: Turkofis, Tourism, Foreign Trade, Economic Depression   
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GİRİŞ 

 

Turizm, dinlenme veya iş amaçlı bulunulan bölgeden farklı bir bölgeye yönelen insani 

faaliyetlerdir. Çağdaş anlamda turizm, ilk olarak 1942’de İsviçreli ekonomistler Walter 

Hunziker ve Kurt Krapf tarafından formüle edildi ve tanımlandı (Doulas, N., 2004:29). Bu 

tanıma göre; sürekli kalışa dönüşmeyen ve gelir sağlayıcı hiçbir uğraşıda bulunulmayan seyahat 

türlerinin tümü turizmdir. Önemli yer değiştirme faaliyetleri tekerleği icat ederek kullanan 

Sümerlere, bir diğer ifadeyle M.Ö. 4000’lere kadar götürülebilir (Richards, G, Hall, D., 

2000:1). 

  Eski Yunan’da M.Ö. 700 yıllarında Olimpiyat oyunlarına katılmak ve bu oyunları 

izlemek için yapılan seyahatler spor turizminin başlangıcı sayılabilir. Buharlı gemilerin 

üretilmesi ve kullanılması, demiryolu ağlarının hızla gelişmesi mesafeleri kısalttı. Seyahat 

giderleri de azaldı. Sonuç olarak artık seyahatler sadece zenginlerin yapabildiği faaliyetler 

olmaktan çıktı ve toplumun geneli için bir hobi haline geldi (Towner, J, Wall, G., 1991:71). 

  Osmanlı Devleti’nde 1863’te İstanbul’da düzenlenen Sergi-i Umûmî-i Osmânî ilk 

turizm faaliyeti olarak kabul edilmektedir (Özdemir, M. 2011:88). Wagon-Lits Orient Şirketi, 

tarihi ve doğal güzellikler açısından cazip bir merkez olan İstanbul’a turist taşımacılığında ciddi 

rol oynadı. Pek çok kültürel grup Osmanlı’nın başkentine akın etmekteydi (Sevimay, H.R., 

1992:90). 

1844’te “İdare-i Mahsusa” adlı kurum tesis edildi ve deniz yolu ticaretinde bu kurumun 

belirleyici olması kararlaştırıldı. Fakat ilerleyen süreçte istenilen sonuçlar elde edilemedi 

(Komatsu, K., 2002:1780). Bu kuruluşun Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştürülmesi için 

birtakım çalışmalar başlatıldı (BOA, BEO.3803.285224).1 Tamamlanan çalışmaların ardından 

14 Eylül 1910’da Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi kuruldu (BOA, HR.İM.59.28; BOA, 

DH.MUİ.169.57; BOA, ŞD.2829.32; BOA, BEO.4299.322422.). Organizasyon faaliyetlerini 

yürütmek üzere ilk seyahat acentesi olan NATTA açıldı. Bu acenta, Pera Palas Otel bünyesinde 

açıldı. Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasından 23 Ocak 1923’te 2195 sayılı 

kararnameyle idarenin adı Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi olarak değiştirildi (BCA, 

30.18.1.1/6.46.15; BCA, 30.18.01/012.63.1.). Gazi Mustafa Kemal (Atatürk)’ün önerisiyle 

1923’te İdarenin Müdürlüğü’ne Sadullah (Güney) Bey (1883-1945) üçüncü kez getirilir. Türk 

Seyyahin Cemiyeti’nin turizm sektörünün geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası birçok 

faaliyeti oldu (Giz, A., 1979:46). 

 
1 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 
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5 Mart 1924’te yayınlanan “Ziraat ve Ticaret Vekâletleri Teşkili Hakkında Kanun” ile İktisat 

Vekâleti’ne bağlı ziraat, orman ve hayvancılık müdürlükleri birbirinden ayrıldı. Ziraat 

Vekâletiismiyle yeni bir müdürlük kuruldu. Ticari işleri devam ettirmek için Ticaret Müdürlüğü 

de aynı kanunla oluşturuldu (Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili Hakkında Kanun, Resmi 

Gazete, S.815, (7 Nisan 1924), s.3.). 

Dış ticaret örgütlenme çabaları 1934 yılının başlarında hız kazandı. “Türkiye Dış 

Ticaret İşleri Milli Ofisi Dairesi” hayata geçirildi. Türkofisin temelini oluşturan müesseseye 

Bakanlar Kurulu kararnamesi ile memur atamaları gerçekleştirildi (BCA, 30.18.1.2/43.16.12.). 

1934’te turizm işleri Türkofis’e devredildi. Ofisin yayın ve tanıtım işlerini yürüten “Turizm 

Masası”, önce ayrı bir şubeye dönüştürüldü, 1939’da ise “Ticaret Vekâleti”nin kuruluşu 

sırasında “Neşriyat ve Propaganda” servisi bünyesinde “Turizm Müdürlüğü” adını aldı (BCA, 

30.1.0.0/104.651.4). 

 

 I-TÜRKOFİS’İN KURULMASI (27 MAYIS 1934) 

Milli Ekonomi Politikası doğrultusunda dış ticaret alanında gelişmek ve çağdaş 

politikalar üretmek için İktisat Vekâleti’nde yeni düzenlemeler yapıldı. Uluslararası ticarette 

yapılan bu örgütlenmeler 1933 ve 1934 yılının başlarında büyük bir ilerleme kaydetti. Şubat 

1934’te Türkofis’in temelini oluşturan “Türkiye Dış Ticaret İşleri Milli Ofisi Dairesi” kuruldu 

(BCA, 30.18.1.2/43.16.12.) Dış ticaretle ilgili dağınık birimler böylelikle bir çatı altında 

toplandı (Cumhuriyet, 26 Mart 1934, s.1-5.). 

Çıkarılan kanunla Türkofis’in görev ve sorumlulukları resmiyet kazandı. Bu görev ve 

sorumluluklar; Türk Ticaret Odaları’nın işlerini yürüterek ticaret mümessillerinin faaliyetlerine 

destek olmak, ihraç edilecek Türk ihracat mallarının durumu hakkında ihraç edilecek ülkelerle 

görüşmeler gerçekleştirmek şeklinde sıralanabilir. Ayrıca ekonomide millî menfaatleri koruma, 

uluslararası iktisadî tedbir ve mevzuatlara dair mevzuatı takip etme, neşriyat, propaganda ve 

turizm işlerini devam ettirmek ofisin diğer görevleri arasındadır (İktisat Vekâleti Teşkilat ve 

Vazifeleri Kanunu, Resmi Gazete, S.2713, (29/05/1934), s.3866.). 

Türkofis Genel Reisliğine Faik (Kurdoğlu) Bey atandı (Cumhuriyet, 3 Eylül 1934, 

s.5.). İstanbul Şubesi Müdürlüğüne Cemal Bey, Müdür Yardımcılığına Hayrettin Şükrü Beyin 

atamaları yapıldı. Haziran 1934’te İzmir Türkofis Müdürlüğü’ne Akil Emrullah, 1935’te 

Mersin Şubesi Müdürlüğü’ne ise  Mahmud Celaleddin beylerin görevlendirilmeleri yapılan 

diğer atamalardır (Cumhuriyet, 7 Ekim 1934, s.2.). 

Yurtiçinde çalışmalarını aralıksız devam ettiren Türkofis’in yurtdışı şubeleri ise 

şunlardır: Atina, Berlin, Bükreş, Hayfa, İskenderiye, Londra, Madrid, New York, Paris, Prag, 
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Roma, Viyana, Stockholm ve Tokyo (Y.B., 1936:25.).2 Yurtdışı şubelerin denetimleri genel merkez 

tarafından atanan müfettişler tarafından yapılmaktaydı. 15 Nisan 1937’de Türkofis’in Almanya 

şubesini teftiş etmek için Nabi Bey iki ay görevlendirildi. İktisat Vekâleti Teftiş Heyeti 

Murakıp Komiserlerinden Nabi Bey’in Almanya’da çalıştığı sürece maaşı ve gidiş geliş 

masrafları Almanya Kliringi hesabından ödendi. Bu karar İcra Vekilleri Heyeti’nin 15 Nisan 

1937 tarihli toplantısında karara bağlandı (BCA, 30.18.1.2/73.30.7.). 

 

1- Dış Ticaret ve Kriling Anlaşmaları (1927-1935) 

Denizcilik sektörü endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında büyük önem arz etmektedir. 

Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında 7 Mayıs 1830’da Dostluk, 

Ticaret ve Seyr-i Sefâin Anlaşması imzalandı. Bu ticari ve siyasi adımlar için atılan önemli 

politik adımlardan biridir Erhan, Ç., 1999:237). Portekiz ile 1844’te, İtalya ve Fransa’yla 

1861’de, Avusturya ve Danimarka ile 1862’de yapılan Seyr-i Sefâin Anlaşmaları denizcilik ve 

ticari alanda yapılan diğer anlaşmalardır (BOA, MHD.209; BOA, HR.SYS.1887.49; BOA, 

A.DVNSNMH.d.11.405; BOA, HR.SYS.1887.45; BOA, HR.SYS.1887.47; BOA, MHD.204). 

1856’da Brezilya İmparatorluğu ile diplomatik ilişkileri düzenleyen ve geliştiren 

Dostluk, İkamet, Ticaret ve Seyr-i Sefâin Anlaşması imzalandı (Temel, M: 2007:117). 1857’de 

bu anlaşmanın bazı maddeleri yeniden düzenlendi (BOA, İ.MMS.11.462; BOA, 

İ.HR.151.7973; BOA, A.DVN.MMH.9.16; BOA, HR.İD.1296.1; BOA, A.DVN.MMH.41.3; 

BOA, İ.HR.154.8186; BOA, HR.İD.1296.2; BOA, HR.İD.1296.3.). İmparatorluktan Federatif 

Cumhuriyet yönetimine geçen Brezilya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1927’de Dostluk 

Anlaşması imzalandı (Şimşir, B. N., 2014:86). 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile de 11 Mart 1927’de Ankara’da 

Ticaret ve Seyr-i Sefâin Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma SSCB’nin Türkiye’deki ticari 

temsilciliklerine diplomatik dokunulmazlık kazandırmaktaydı (Benhür, Ç., 2008:277). 

18 Ocak 1927’de ABD Senatosu’nun Lozan Barış Anlaşmasını onaylamaması ikili 

ilişkileri olumsuz etkiledi. Amiral M.L. Bristol, 20 Ocak 1927’de Ankara’ya bir ziyarette 

bulundu. Bu ziyaret sonucu ABD’nin Türkiye ile diplomatik ilişkileri yeniden gelişti. 17 Şubat 

1927’de geçici bir antlaşma imzalandı. ABD’nin J.C. Crew’I ilk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

Büyükelçisi olarak atadı (BOA, HR.İM.222.40.). Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ABD ile 

Türkiye arasında “ilk resmi antlaşma” olarak “1 Ekim 1929 Ticaret ve Seyr-i Sefâin” 

antlaşması imzalandı (Koçak, D., 2018:95). 

 
2
 Y.B: Yazarı belli olmayan 
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Yunanistan’la 1930’da yapılan İkamet, Ticaret ve Seyr-i Sefâin Antlaşması, iki ülke 

arasında ilişkileri dostluğa dönüştürecekti. Karşılıklı eşit haklar, ikamet, ticaret ve seyahat 

konularında ise tam bir serbesti bu anlaşmanın maddeleri arasında yer almaktadır (Işık, A., 

2015: 122). 1963’ten itibaren, Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarının artmasıyla ilişkiler yeniden 

gerildi (Macar, E., 1999:101). Her gün gazetelerde yayınlanan milliyetçi söylemler toplumsal 

kargaşalara sebebiyet vermekteydi. Kıbrıs Rumlarına karşı protesto gösterileri ve mitingler 

düzenlenmekteydi (Hürriyet, 25 Aralık 1963, s.1; Tercüman, 25 Aralık 1963, s.1; Milliyet, 

25 Aralık 1963, s.1.). 1955’te yaşanan benzeri gerginlikler 6-7 Eylül olaylarına sebebiyet 

vermişti ve birçok kişi zarar görmüştü. Karşılıklı problemler İnönü Hükümeti’nin Kıbrıs 

konusunda İkamet, Ticaret ve Seyr-i Sefâin Antlaşmasını tek taraflı iptal etmesine neden 

olacaktı (Yaşar, K., 2018: 93). 

3 Nisan 1929’da Letonya ve Hollanda ile ticari ilişkileri düzenleyen ve politik anlamda 

büyük önem arz eden Seyr-i Sefâin Anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalarda deniz ticareti ve 

yolcu taşımacılığı konuları yer almaktaydı (BCA, 30.18.1.2/2.20.10; BCA, 30.18.1.2/2.20.12.). 

31 Mayıs 1930’da Danimarka ile (BCA, 30.18.1.2/11.40.4.), 11 Şubat 1931’de ise Japonya ile 

Seyr-i Sefâin Sözleşmesi imzalandı (BCA, 30.18.1.2/17.9.18.). 

Almanya ile 1931’de (BCA, 30.10.0.0/230.553.5.) ve 1933’te iki ayrı ticaret anlaşması 

yapıldı. Bu anlaşmalarla iki ülke arasında kliring (Yıldırım, N., 2006: 114)3 uygulamasına 

geçildi. 1929 Ekonomik Buhranı’nın etkisini azaltmak ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 

kriling anlaşmaları İngiltere, Finlandiya, İsveç, Yugoslavya, Avusturya, Estonya, İtalya, Fransa 

Belçika, Çekoslovakya, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsviçre, Macaristan, Norveç ve Lehistan 

ile de yapıldı (Özkan, M. S., 2012:89). 26 Eylül 1935’te Yunanistan’la da kriling anlaşması 

imzalandı (BCA, 30.18.1.2/58.75.19.). 

 

 2- Türkofis’in Yapısı ve Teşkilatları 

Türkofisin yapısıyla ilgili bilgiler ilk olarak Celal (Bayar) Bey’in 1 Nisan 1934 tarihli 

konuşmasında arz edilmekteydi. Merkez ofis Ankara’da şubeler ise İstanbul ve İzmir’de 

kurulacaktı. Daha sonra bu şubelerin sayısı hem yurtiçinde hem yurtdışında arttırıldı. Özellikle 

yurtiçi şubeler üretim ve ihraç merkezlerinde açıldı (Cumhuriyet, 2 Haziran 1934, s. 1-2.). 

Oluşturulan İstihbarat Birimi, ticaret pazarlamacıları, yurtdışında bulunan Türk 

tüccarları ve ticaret odaları, satış ve pazarlama gibi konuları incelemekteydi. İkinci kısımda 

 
3
“Ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Kliringde anlaşmalı 

ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve kliring kurumları 

aracılığıyla gerçekleştirilir. Kliring kurumları merkez bankası ya da kliring ofisidir”. 
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Türk ihracat ürünlerinin üretim satış ve denetleme hizmetleri yer alacaktı. Ayrıca zincir marka 

çalışmaları bu kısımda yürütülecekti. Odalar, borsalar ve muhabirler de bu kısımda olacaktır. 

Kütüphane, sergi ve panayırlar, neşriyat ve yayın faaliyetleri yine Türkofis teşkilatının üçüncü 

kısmında bulunacaktı (Şahin, F. K., 2018: 143). 

Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkofis Teşkilat Yapısı tamamlandı. Merkez Teşkilatı 

Örgütlenme Yapısı; Ticaret Anlaşmaları ve Kriling, Madde İhtisas Masaları, Neşriyat, Turizm 

ve Muamelat başlıklarından oluşmaktaydı. Ticaret Anlaşmaları ve Kriling  kendi bünyesinde 

iki birime ayrılmaktaydı. Bu birimler Memleket İhtisas Masaları ve Kontenjan, Döviz ve Tarife 

idi (Cumhuriyet, 1 Nisan 1934, s.2.). 

 

II- TÜRKOFİSİN TÜRK TURİZMİNE KATKILARI 

1-Turizm Faaliyetleri 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra  turizmde kamu örgütlenmesi adına, 1934’te 

2450 sayılı “İktisat Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Kanunu” çıkarıldı (Akpınar, S., 2006:2). 

Böylece turizm işleri “İktisat Vekâleti Dış Ticaret Dairesi”ne bağlanarak ve “Türk Ofise” 

devredildi (Yavuz, M.C., Karabağ, S.F., 2009: 118).  

Turizm faaliyetlerini devraldıktan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İstanbul şubesi 

tarafından bir raporlar hazırlandı. Mart 1935’te hazırlanan bu raporda turistlerin şikâyetleri, 

gümrük işlemlerindeki zorluklar, İstanbul başta olmak üzere turistlerin konaklayabileceği 

oteller ve ücretleri, Restoran fiyatları, şehrin turistik mekânları ve diğer bazı hususlar hakkında 

bilgi yer almaktaydı (Özden, E. Ö., 2015: 43). 

Ofisin yayın ve tanıtım işlerini yürüten “Turizm Masası”, önce ayrı bir şubeye 

dönüştürüldü, 1939’da ise “Ticaret Vekâleti”nin kuruluşu sırasında “Neşriyat ve Propaganda” 

servisi bünyesinde “Turizm Müdürlüğü” adını aldı (BCA, 30.1.0.0/104.651.4).  

Uluslararası turizm münasebetlerinin geliştirilmesi, çalışmalarda ilerleme kaydedilmesi 

ve turizm koşullarını iyileştirmek için yeni bir politika belirlendi. Tarihi ve doğal güzelliklere 

sahip Türkiye’nin turizm gelirlerinin daha da arttırılması için girişimlerde bulunulacaktı. 

Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu illerdeki Türkofis şubeleri turizm potansiyelini 

içeren raporlar hazırladı. Mart 1935’te hazırlanan bu raporda turistlerin şikâyetleri, gümrük 

işlemlerindeki zorluklar, İstanbul başta olmak üzere turistlerin konaklayabileceği oteller ve 

ücretleri, Restoran fiyatları, şehrin turistik mekânları ve diğer bazı hususlar hakkında bilgi yer 

almaktaydı (BCA, 490.1.0.0/1128.119.1.). 

5 Kasım 1937’de Belgrat’ta Balkan Antantı Ekonomi Konseyince teşkil edilen 

“Konsey  Permanent Touristique” adlı toplantı yapılacaktı. Hariciye Vekâleti’nin 23.10.1937 
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tarih ve 23072/632 sayılı tezkeresinde toplantıya üye olarak Türkiye Heyeti’ni temsil etmek 

üzere Türkofis Başkanı Burhan Zihni Sanus ve Şinasi Hisar’ın görevlendirilmesinin talep 

edildiği yazılmaktaydı. Maliye Vekâleti bir çalışma yaparak görevlilerin masraflarının kliring 

yoluyla ödenmesinin uygun olduğunu ve bir aksilik çıkarsa istenilen dövizin 1937 tarihli döviz 

cetvelleri Hariciye Vekâleti hesabının “kongre ve konferanslar ” faslına konulan 

110.000 liralık tahsisattan verilebileceğini belirtti (BCA, 30.18.1.2/79.88.6.).  

Türkofis şubeleri Turizm ve Seyahat Acentesi kurmak için yapılan başvuruları 

değerlendirme görevi de yürütmekteydiler. Türkofis’in turizme müdahalesi acentelerin işlerini 

kolaylaştırmakta hatta arttırmakta idi. Buna örnek olarak 1937’de İngiliz Mr. Day’in İzmir’de 

bir seyahat acenteliği kurmak için yaptığı başvurunun Türkofis Londra Şubesi tarafından 

görevlendirilen kişiler tarafından değerlendirilmesi ve başvuru sahibinin mülakaatının burada 

yapılması gösterilebilir (Tekeli, İ., İlkin, S., 2004: 370). İktisat Vekâleti’nin bilgisi ve isteği 

doğrultusunda Türkofis’in yurt dışında bulunan şubeleri turizmi geliştirmek için birçok ülkeden 

bilgi toplaması yapılan diğer önemli çalışmadır (BCA, 490.1.0.0/1128.119.1.). 

Türkiye’yi daha cazip bir hale getirmek ve turizmi geliştirmek için ilgi uyandıracak 

propaganda vasıtalarının hazırlanması, eğlence yerlerinin çoğaltılması,  Türkiye’yi tanıtıcı 

faaliyetler, seyahatin ucuzlatılması, içki fiyatlarının ucuzlatılması gibi çalışmalar 

yürütülmekteydi (Özden, E. Ö., 2015: 43). 

Uluslararası alanda Türkiye’yi turizm şartları hakkında karalama propagandalarıyla 

mücadale edilmekteydi. Yapılan tanıtım çalışmalarında turistlerin karşılaşılan sorunların 

çözümü için Türkofis ve Turing’e başvurabilecekleri belirtilmekteydi (BCA, 

30.10.0.0/73.480.8.). 

27 Mayıs 1939’da 3614 sayılı “Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun” 

(3614 sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun, Resmi Gazete, S.4220, 

(27/05/1939), s.132.) İktisat Vekâleti’nin yapısının yeniden değiştirilmesiyle ilgilidir. Bu 

kanunla İktisat Vekâleti teşkilatları ayrıldı. Ticaret Bakanlığı oluşturuldu. Dış Ticaret Reisliği 

bu bakanlığa bağlandı. Türkofis’in bakanlık bünyesinde yer alan ve yeni ismi Dış Ticaret 

Dairesi Reisliği olan Dış Ticaret Örgütü kuruldu. Dış ticaretle ilgili görevleri Dış 

Ticaret Dairesi Reisliği’ne devredilen Türkofis teşkilatlanması ortadan kaldırıldı (Şahin, F. K., 

2018: 143). 
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SONUÇ 

İktisat Vekâlet’inin teşkilat yapısının değiştirilmesi dış ticarette yeni bir dönem başlattı. 

1929’da dünyada başlayan ekonomik kriz yeni ticari teşkilatlanmaları ve anlaşmaları 

beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu teşkilatlanmanın adı Türkofis oldu. Dünyada 

hızla değişen ekonomi politikalarını yakından takip eden ve bu doğrultuda milli iktisadi 

çalışmaları düzenleyen bu yapılanma turizm ve ihracat çalışmalarını da yürütmekte idi. Ayrıca 

ekonomide millî menfaatleri koruma, uluslararası iktisadî tedbir ve mevzuatlara dair 

mevzuatı takip etme, neşriyat, propaganda ve turizm işlerini devam ettirmek ofisin diğer 

görevleri arasındadır 

Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük başarılara imza atan Türkofis, uluslararası turizm ve 

ticaret konferanslarında bulunarak Türkiye hakkında olumlu propagandalar yürütmüştür. 

Yurtiçi ve Yurtdışı şubeleri tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde turizmin geliştirilmesi 

ve turizm gelirlerinin arttırılması sağlanmış ve seyahat acentalarının sayısı arttırılmıştır.  

Yapılan bütün olumlu çalışmalara rağmen II. Dünya Savaşı (1939-1945) öncesi yaşanan 

çalışmalar Türkofis teşkilatını olumsuz etkiledi. Dış ticaretle ilgili görevleri Dış Ticaret Dairesi 

Reisliği’ne devredilen Türkofis teşkilatlanması ortadan kaldırıldı. 
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 Giriş: 

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar gelen süreçte çeşitli değişimlere maruz 

kalarak günümüze ulaşabilmiştir. Zamanın ve mekânın gerektirdiği durumlara ayak uydurmuş, 

tehlikelerin farkına varmış ve değişen dünya karşısında kendi gelişimini sürdürmüştür.    

 Globalleşen dünya ise internet ve internet sağlayıcıları ile küçülmüş ve insanoğlu için 

daha kolay erişilebilir hale gelmiştir. McLuhan’ın (1962) ortaya çıkardığı “global köy” kavramı 

tam da bu olgudan bahsetmektedir. McLuhan’ a göre gelişen iletişim teknolojileri sayesinde 

dünyanın da değiştiğini ve en nihayetinde global bir köy olduğunu savunmaktadır. 

Bu görüşün altında yatan düşünceyi günümüz minvalinde yorumlamak gerekirse, 

insanoğlu gelişen bilgi teknolojileri ve altyapıları sayesinde kolayca ulaşabildiği hatta elinin 

altında olan cihazlarla dünyanın en ücra köşesindeki bilgilere hatta insanlara bile 

ulaşabilmektedir. Ancak bu kapsamlı teknoloji kullanıcılarının istekleri ve amaçları ile doğru 

orantılı olarak hareket etmektedir.  

Günümüzde sosyal medya adı verilen mecralar gözle görülür şekilde büyümektedir. Bu 

büyüme ile doğru orantılı olarak kişiler, kurum ve kuruluşlar da bu platformlarda boy 

göstermektedir. Hatta sosyal medya hesabı olmayan kişi veya kurum sayısı yok denecek kadar 

azalmış durumdadır. Bu durum da çeşitli kişisel görsellerin, fotoğrafların çeşitli sosyal 

mecralarda paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu paylaşımlar bazen farklılık gösterse de genel 

itibariyle sosyal medya kullanıcıları çeşitli fenomenleri, içerik oluşturucuları sıklıkla takip 

etmekte ve bu kişilerin yaptıkları. Hareketler, çektikleri videolar beğenilerek taklit edilmekte 

veya benzer içerikler üretilmektedir. Akıllara hızlıca gelebilecek örnekler vermek gerekirse; 

yavaşça giden arabadan inerek dans etmek ve tekrar arabaya binmek, tekme atarak şişe kapağı 
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açmak. Şimdiler de ise yeni bir akım var. Corona Virüs aşısı yapılırken öz çekim (selfie) 

çekmek ve sosyal medya platformlarında paylaşmak.  

Bilindiği üzere selfie kavramı ile 2013 yılında tanışıldı. Hatta dünya da adından sıkça 

söz ettiren ve önemli üniversitelerden biri olan Oxford Üniversitesince Selfi kelimesi yılın 

kelimesi olarak seçildi. Dünya da neredeyse selfi yapmayan kalmadı. Hatta ticari boyutlarda 

değerlendirildi “selfi çubuğu” adı verilen cihazlar üretilerek piyasaya sunuldu. Dünyada bu 

kadar çok konuşulan Selfie kelimesine yabancı kalmayan Türk Dil Kurumu tarafından ise 

kelimeyi “öz çekim” olarak adlandırıldı. Sosyal medya platformlarında akla gelmeyecek kadar 

çeşitli öz çekimler paylaşıldı. Şimdi ise yeni biz öz çekim modası var. Corona Virüs aşısı 

yaptırırken öz çekim çekmek. Bu akımın adı ise Waxxie. 

Gelişme: 

Çin’in Wuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ilk kez görülmüş olan Covit-19 Virüsü 

hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Hiç beklenmedik bir şekilde de bu etkiyi 

devam ettirmiştir. Bu süreçte toplu ulaşım kullanımları sınırlanmış, kalabalık iş yerlerinde 

çalışan personeller evlerinden çalışmaya başlatılmış, yüz yüze eğitime ara verilerek online veya 

hibrit eğitim modelleri ile eğitim devam ettirilmeye çalışılmıştır. Maske, mesafe ve temizlik 

kavramlarına önem verilmesi gerektiği ise sürekli duyurulmuştur. Virüse karşı çeşitli aşı 

denemeleri ise hızla başlamış ve insanlar hatta ülkeler bile aşı ile ilgili çalışmaları bekler hale 

gelmiştir.  

Aşı ile ilgili iyi haberlerin gelmesi, aşının geliştirildiğinin dünyaya duyurulmasının 

akabinde, arz ve talep dengesi tam olarak karşılanamamış ve birçok ülkeye çok sayıda aşı ilk 

etapta verilememiştir. Önce belli yaş grupları, siyasi otoriteler, aşı olmaya gönüllü olan 

vatandaşlar ile başlayan aşılama süreci merakla izlenir olmuştur. Dünya ve yerel basında tam 

da bu esnada “aşı karnesi” adı verilen uygulamanın hayata geçirilmesinin planlandığı 

duyulmaya başlamıştır. Konu ile ilgili çok çeşitli yorumlar yapılmış, bu karneye sahip 

olmayanların ülke içinde ve yurt dışında seyahat edemeyeceği, bu işlemlerin banoptikon 

uygulamaları olduğu gibi çeşitli söylemler beyan edilmiştir. Bu haberlerin eşliğinde ise aşıya 

ulaşmak, aşı yaptırmış olmak bir ayrıcalık olarak görülmüş hatta sosyal statünün göstergesi 

olarak algılanmaya başlamıştır. İnsanlar aşı olurken çektikleri öz çekimleri sosyal medya 

hesaplarında paylaşmaya başlamışlardır.  
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Sınırlı olana ulaşmak veya ulaşılması zor olanı elde etmek ile yetinmeyip bu durumu 

sosyal medyada ayrıca paylaşmanın altında yatan ana duyguların belirlenmesi de bu çalışmanın 

amaçları arasında yer almaktadır.  

Aşı Pasaportu veya aşı kimliği diye adını çeşitli medya kanallarında duyduğumuz ve 

daha önce de dile getirilen kavram bugün aslında gerçekten var ve kullanılıyor.  

 

 

 

 Tatilsepeti.com’un haberine göre; “aşı pasaportu ya da bir diğer adıyla dijital aşı sertifikası, iki 

ve daha fazla doz korona virüs aşısı olan, negatif PCR testine sahip olan veya son 6 ay içerisinde 

covid-19 geçirmiş kişilerin alabileceği dijital bir pasaporttur” şeklinde tanımlanıyor 

(www.tatilsepeti.com). Yani bu belgeye sahip olmayan insanlar belirlenen ülkelere kabul 

edilmiyor. İşte bu uygulamalar başlamadan, aşı olan insanlar kendi sosyal medyalarından 

paylaştıkları waxxieler ile bu belgeyi kendi kendilerine yaptılar. Geçerliliği yoktu ama toplum 

içinde kabul edilme hatta statü göstergesi olarak değerlendirilebilirdi.  

Konuyu ayrıca sanal kimlik oluşturulması anlamında da değinmenin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Sosyal medya platformları genel itibari ile insanların görseller veya fotoğraflar 

paylaştıkları alanlar olarak bilinmektedir. Bir çok insan bu mecralarda olmadığı gibi 

görünebileceğini bilmekte bu nedenle de çeşitli yazılımsal programlar ile  olmadığı yerlerde, 

olmadığı kilolarda hatta aşı yaptırmasa bile yaptırıyor olarak kendi görsellerini hazırlayabilmekte 

ve sosyal medya mecralarında paylaşabilmektedir. İnsanların kendilerini iyi gösterme çabalarının 

nereye varacağı bilinmez ama oluşturulan sahte waxxielerin bile bu akıma katkı sağladığı 

varsayılabilir. 

Her yeni oluşumun, her yeni tedavinin tüm insanlık tarafından hızlıca benimsenmediği 

bilinmektedir. Covit-19 Virüsüne karşı etkili olacak bir aşının büyük bir merakla beklenmesine 

karşın aşının bulunup dünya ülkelerine servis edilmesi ile aşı karşıtı çok sayıda propaganda da 

başladı. Bu durumdan da etkilenebilecek ve aşı yaptırıp yaptırmama konusunda kafası karışacak 

çok sayıda vatandaşın olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  
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İşte tam bu noktada waxxie akımı olumlu bir anlam kazanmaya başlamıştır. Aşı olun 

çağrılarının en etkili olanlarında birisi de belki bu akım oldu. Ünlüler, siyasi otoriteler, 

akrabalarımız vb. paylaştıkları waxxieler ile bizde aşı olduk dediler. Aşı olduk ve iyiyiz sizde 

olun der gibi çağrı yapmanın yolu oldu sosyal medya waxxieleri. 

 

   

 

Sosyal medya bağımlılığı hatta dijital bağımlılık günümüzdeki en büyük bağımlılık 

türlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Bu bağımlılık türü her an insanları ağına düşürmeye 

de devam etmektedir. Canlı ekranı, rengarenk dünyaları ile sanal alemler elimizden 

düşürmediğimiz akıllı telefonlarda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda, akıllı 

televizyonlarımızda kısaca her an yanımızda olabilmektedir. Bu mecraları sık sık kullanan, 

özellikle her anını sosyal mecralarda paylaşan insanların ise zaten Corona Virüs aşısı 

yaptırırken de öz çekim yapacakları ihtimali gayet yüksektir.  

 SONUÇ: 

Aşı olmayan insanların, aşı karnesi olmayan insanların seyahat yasakları şu an için 

mevcut. Bu sürecin ne kadar daha devam edeceği, yasakların veya aşı yaptırılmaya yönelik 

nasıl yaptırımların uygulanacağı ise merakla beklenmekte. Hatta bu konuda her yeni gün yeni 

haberler çeşitli mecralarda yayımlanmaktadır. Ancak birçok bilim otoritesinin söylediği gerçek, 

aşı yaptırmanın önemli olduğu ve yaptırılmasının gerekli olduğu şeklindedir.  

Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisine ve ihtiyaçlar piramitine göre piramitin fizyolojik 

gereksinimler, güvenlik gereksinimleri, sevgi ve ait olma gereksinimleri, saygınlık 

gereksinimleri ve son basamak olan kendini gerçekleştirme basamağına ulaşmak 

gerekmektedir. Bir alt basamağa ulaşılmadan üst basamağa çıkılamayacağıda unutulmamalıdır 

(Maslow,1943). Saygınlık ve kabul görme gereksinimlerini gerçekleştirmek için de insanların 

izleyeceği en kolay yol sosyal medya mecralarından geçmektedir. Bu minvalde insanları 

aslında waxxie çekmeye yönelten en büyük sebebin beğenilme, toplumda kabul görme 

isteğinden kaynaklandığı savunulmaktadır.  
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 Giriş: 

 Yaşadığımız dünya her ne kadar globalleşse de insanoğlu belli yaşam pratikleri ve 

toplumsal normlar içinde yaşamını sürdürmektedir. Genel manada yalnız yaşamaktan 

uzaklaşarak birlikte yaşamı seçen insanlar bugün kalabalık alanlarda yaşamlarını 

sürdürmektedir. Şüphesiz ki alışagelmemiş durumlar bu yaşam şeklini ve toplumsal normları 

doğrudan etkilemektedir. Günümüzün beklenmedik olayı ise Covit-19 Virüsüne bağlı oluşan 

Covit Pandemisi olarak değerlendirilebilir. 

 Sağlık ve hastalık terimlerinin yanı sıra, özellikle Covid-19 ile birlikte sıkça kullanılan 

kelimelerden ikisi ise epidemi ve pandemi kavramlarıdır. Epidemi; bulaşıcı bir hastalığın belirli 

bir bölge içerisinde salgın haline dönüşmesi olarak tanımlanırken, pandemi ise; bir salgının 

belirli bir bölgenin de dışına taşarak, büyük bir nüfusu ve hatta bütün bir insanlığı etkilemeye 

başlaması olarak ifade edilmektedir (Aslan, 2020; Merriam-Webster, 2020). Bu bilgi eşliğinde 

düşünüldüğünde Çin’ in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıktığı belirtilen Covit-19 Virüsü hızla 

tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Hatta dünya çapında çeşitli türlerde karantinalar uygulanmış, 

insanların evlerinden çıkmamaları için çeşitli bilgilendirmeler yapılmış, sokağa çıkma yasakları 

uygulanmıştır. İş yerlerinin birçoğu belki de çalışma hayatında ilk defa personelini uzaktan 

çalışmaya teşvik eder hale gelmiştir. Eğitimin tüm kademeleri uzaktan, online eğitime geçmiş 

ve yaşı ne olursa olsun tüm dünya vatandaşları farklı bir iletişim süreci ile yaşamaya 

başlamıştır.  

İletişim kelimesinin literatürde sayfalarca tanımına ulaşmak mümkündür. Aziz’ e göre; 

ilkel insanların mağara duvarlarına çizdiği şekiller bir iletişim yöntemi kabul edilebilir (Aziz, 

2010).  Buradan hareketle insanların birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini anlatma 

biçimlerinin kelimeleştirilmiş haline “iletişim” denilebilir.  
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Jest ve mimikler bile iletişimin içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak yapılan birçok 

araştırmaya göre karşınızdaki insan veya insanları etkileyebileceğiniz en etkili iletişim 

biçiminin yüz yüze olan iletişim olduğu savunulmaktadır. Kağıtçıbaşı’na göre; yüz yüze sosyal 

ilişkiler sosyal etkileşimin şiddetini artırmaktadır. Böylece etkileme ve uyma davranışı daha 

kuvvetli olmaktadır (Kağıtçıbaşı 2010: 86-87).  

 Seçim çalışmalarındaki iletişim süreci üzerine araştırmalar yapan Bennion’ a göre; 

seçmenlere ulaşılırken seçilen iletişim yollarından e-posta ve telefon gibi yöntemlere göre yüz 

yüze yapılan çalışmalar daha etkilidir (Bennion 2005: 138).  

Gündelik yaşamda da neredeyse en çok kullanılan iletişim türü yüz yüze iletişim olarak 

değerlendirilmektedir. Hem etkili, hem kolay olan bu iletişim türünün başarılı bir iletişim 

yürütmekte de faydalı olduğu aşikardır. Ancak pandemi ile hayatımıza giren gerek maske 

kullanımı gerek mesafe kavramlarının yüz yüze etkileşime sekte vurabileceği düşünülmektedir. 

Bu sürecin nasıl sonuçlandığını ve yüz yüze iletişim hakkında insanların ne düşündüğünü 

anlamak ve varsa sorunsalları çözmek adına yapılan araştırmada yüz yüze görüşme formları 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel programlar ile bilgiye dönüştürülmüştür. Elde 

edilen bilgiler tablolaştırılmış ve gelişme kısmında sunulmuştur. 

Gelişme: 

Soru 1: İnsanlar ile yüz yüze iletişime geçmekten kaçınırım. 
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Soru 2: İnsanlar ile yüz yüze iletişime geçmek beni korkutur. 

 

Soru 3: İnsanlar ile yüz yüze iletişim kurmaktansa telefon, internet uygulamaları vb. 

kullanmayı tercih ederim. 

 

Soru 4: Maske kullandığım için yüz yüze olan görüşmelerde eskisi kadar çok 

gülümsemiyorum. 
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Soru 5: Sohbet ettiğim kişilerin söylediklerini tam olarak duymasam da sosyal mesafeye 

dikkat ederim. 

 

 

Soru 6 : Aile fertlerimle yüz yüze iletişim kurmaktan çekinmem. 

 

Soru 7: Pandemi biterse eskisi gibi, insanlarla yakın temas kurmaya başlarım. 

 

 

 

Soru 8: Pandemi sürecinde yüz yüze etkileşim azaldığı için kendimi mutsuz hissediyorum. 
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Sonuç ve Tartışma: 

 Yapılan görüşme formları değerlendirilip sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 

Anlamlı çıkan verileri tek tek incelemek gerekirse;  

İnsanlar ile yüz yüze iletişime geçmekten kaçınırım sorusuna verilen cevaplar %60 

oranında evet %40 oranında hayır olarak belirlenmiştir. Genel olarak kararsızım şeklinde bir 

cevabın alınmadığı da göze çarpmaktadır. Bu bilgiler eşliğinde genel çoğunluğun normal 

sayılan yüz yüze iletişimi tercih etmediği ve pandemi sürecinde yüz yüze iletişimden 

kaçındığı anlaşılmaktadır.  

İnsanlar ile yüz yüze iletişime geçmek beni korkutur sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde ise; yine büyük bir oran %60 yüz yüze iletişimden korktuğunu, %20 lik bir 

kesim korkmazken, %20 lik bir kesimin kararsız olduğu gözlenmektedir. Bu durum da ilk 

soruya benzer şekilde cevaplanmış ve genel çoğunluğun hem yüz yüze iletişimden kaçındığı 

hem de yüz yüze iletişimden korkar hale geldiği anlaşılmıştır.  

İnsanlar ile yüz yüze iletişim kurmaktansa telefon, internet uygulamaları gibi 

uygulamaları kullanmayı tercih ederim, sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ise yine 

büyük bir oran %60 mobil cihazları kullanarak yüz yüze iletişimden kaçınmakta, %20 lik bir 

kesim yüz yüze iletişimi tercih ederken, %20 lik bir kesimin ise kararsız olduğu 

anlaşılmaktadır. Normal şartlar altında yüz yüze yapılan görüşmelerin yerini çeşitli dijital 

mecraların aldığı sonucuna bu veriler eşliğinde varılabilmektedir.   

Maske kullandığım için yüz yüze olan görüşmelerde eskisi kadar çok 

gülümsemiyorum sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ise %40 lık bir kesim evet 

gülümsemiyorum derken %40 lık bir kesim kararsızım cevabını vermiştir. %20 lik bir oran 

ise hayır cevabının istatistiksel değeri olarak çalışmaya yansımıştır. Bu soruya veri len 

cevapların en anlamlı hali %40 oranındaki evet gülümsemiyorum diyenlerin oranı olarak 

düşünülebilir. Eskiden gülümserken maske yüzünden gülümsememek hayatımıza giren 

maske unsurunun gerek psikolojik gerekse yüz yüze iletişim pratikleri üzerinde ne denl i etkili 

olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sohbet ettiğim kişilerin söylediklerini tam olarak duymasam da sosyal mesafeye 

dikkat ederim sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ise; %40 lık bir kesim evet 
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karşımdakini anlamasam da mesafemi korumaya devam ederim derken %40 lık bir kesim 

kararsızım cevabını vermiştir. %20 lik bir oran ise hayır cevabını vererek mesafe de olsa 

karşısındakini anlamaya çalışacağını beyan etmiştir. Evet mesafemi korurum diyen kişiler 

aslındaki karşısındaki anlamasa da sağlığını korumayı, pandemi sürecinde mesafe 

kavramından ödün vermemeyi isteyen kişiler olarak değerlendirilmektedir. Yine iletişim 

pratikleri göz önüne alındığında bu durum pandemi koşullarına has bir durum olarak 

değerlendirilmelidir.  

Aile fertlerimle yüz yüze iletişim kurmaktan çekinmem sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde ise; %60 lık bir kesim evet aile fertlerim ile yüz yüze iletişimden çekinmem 

cevabını vermiştir. %20 lık bir kesim kararsızım cevabını verirken yine %20 lik bir oran ise 

hayır cevabını vererek aile fertleri ile de arasına mesafe koyduğunu belirtmiştir. Farklı 

insanlar ile yüz yüze iletişim kurmaktan kaçınan bir katılımcı grubu ile karşı karşıya olunduğu 

düşündüğünde aile fertleri ile yüz yüze iletişimden kaçınılmamasının  çok farklı boyutları 

olduğu düşünülmektedir. Aile fertlerinin hastalanmayacağını düşünmek, ailesine bu hastalığı 

yakıştırmamak veya alışılagelmiş alışkanlıklarını aile içinde değiştirmemek bu sonucu 

açıklamaya yönelecek anahtar kelimeler olabilir diye düşünülmektedir.  

Pandemi biterse eskisi gibi, insanlarla yakın temas kurmaya başlarım sorusuna verilen 

cevaplar incelendiğinde ise; % 60 oranında katılımcı evet eskisi gibi iletişime devam 

edeceğini bildirirken %40 lık bir kesim eskisi gibi davranmayacağını düşünmektedir. Eskisi 

gibi davranmamak; yüz yüze iletişimden kaçınmak, mesafe eğilimine devam etmek vb. olarak 

değerlendirildiğinde ise yine yüz yüze iletişim pratikleri üzerinde pandeminin büyük etkileri 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Pandemi sürecinde yüz yüze etkileşim azaldığı için kendimi mutsuz hissediyorum 

sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ise; % 60 oranında katılımcı evet kendimi mutsuz 

hissediyorum şeklinde görüş bildirmiştir. %40 lık bir kesim ise hayır cevabını vermiştir. 

Büyük bir oran bu süreci mutsuz olarak sürdürmektedir. Bu durum yüz yüze iletişimin 

özlendiği, istendiği anlamını çıkartmakta ancak insanların çeşitli nedenler ile aralarına mesafe 

koyduklarını da kanıtlamaktadır. 

Sonuç olarak pandeminin yüz yüze iletişim pratikleri üzerinde büyük ve kalıcı 

etkilerinin olduğu kanaatine varılmaktadır. Bu durum insanların alışılagelmiş birçok iletişim 

özelliğini değiştirmektedir. Hatta gelecek de değiştireceği varsayılmaktadır.  
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THE EDUCATIONAL, SOCIAL AND POLITICAL STATUS OF WOMEN IN THE 

PERIOD  OF KING AMANULLAH KHAN 

 

Sayed Mobin Hashimi 1 

 

Abstract 

     Women in a society are the backbone of the society. Therefore the existence and their 

presence at various levels in the development of that society and community are important. In 

our country the presence and activity of women in the fields of culture and politics is important 

too. Women’s of Afghanistan accounts for about half the population of the country. This 

stratum in education of children, family formation and Building a healthy community plays and 

play an important role. However, women's social and political participation is one of rational, 

ethical and humane necessity, but in Afghanistan this layer has seen widespread changes on 

individual and social live. 

      For many years, women in this country were deprive of the privilege of literacy and 

participation in social and political activities and  for the first time in Amanullah Khan's time, 

the government has explicitly given women access to education and social and political 

activities, The government of the time for the growth of more and better of women created 

certain schools and hospitals for women and took over different programs for their growth. 

       This article write in qualitative method in which the library technique is used and the 

purpose of this article is to find out how educational realities and social and political 

participation of women are at the time of Amanullah Khan. The important question of this 

article is how the educational status of women is before and after Amanullah Khan and also 

how they presence to the social and political activities, factors and results? 

Keywords: Afghanistan, Amanullah khan and women. 

 

Preface 

 Women in many parts of the world face social and cultural problems and therefore, 

sometimes there are sexual wars between men and women. The case of participation of women 

in different sectors of education and work from the ancient time up to now, it has been a 

controversial case and it has its roots in human history; even Socrates, who was the first 

philosophers, was told that the Women are the greatest source and decline of humanity's 

problem and in the world   ،(۵۲:  ۱۳۸۶)پناهی  and Hegel one of the famous philosopher of nineteen 

century was told that the women may have culture, though and taste but they cannot achieve to 

independent idea  ،(۵۲: ۱۳۸۶)پناهی . These ideas and the like are themselves showed the depth of 

the catastrophic thinking about women. When the ideas of intelligentsia and learned persons 

about women are like that, so with what beliefs and ideas we can mention from growth and 

development of women!?. Only Socrates and some other philosophers don’t present negative 

idea about women; perhaps in texts of some religions, its negative idea among women. For 

example in the holy and religion book of Jews, women are seen as objects and they are concept 

into non-existent beings, in the Torah women are concept more bitter than death, in the 

Christianity women are introduce unqualified, in the ancient culture of Chines, woman is accept 
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like dirty water, for Hindus, burring a wife with her husband is considered a religious norm and 

in the law of Hammurabi, woman is unqualified and for ancient Greece women were traded 

like animals   ،(۹۶-۱۳۸۹:۹۵)رضایی . Until the late eighteenth century in Europe, women had no 

right and for the first time since the Declaration of human rights and the Great revolution of 

France in 1791ad and after the protest of Ms. Olympique de Gong of the revolutionary leaders 

of Paris and her comrades, women can achieve rights  ،(۵۲: ۱۳۸۶)پناهی  

 Women as key members of society play and play an important role in community 

building and development, provided that they have the opportunity to work and participate in 

meetings and public debates. Women in primitive societies and their pursuit in the Medieval 

were not appreciated and they didn’t care. But over time and overthrow of the regime and the 

rulers, women of the world have had the opportunity to participate in important social issues 

and have been actively working. 

 Our society has recently witnessed widespread social, cultural and religious change. The 

rapid development of modernism and its technological advances have affected all stages of 

human life. One of the areas affected by modernism is women and their lifestyles. Afghans that 

living in a very closed and traditional society when they faced with modernism, whether or not 

they had some problems as a result, there have been some changes in society. 

 Afghan women have played an important role in society, politics and economy of 

country as a fundamental part of society at various stages in its history. This large stratum in 

different periods depending on the time conditions and social and political situation have seen 

many problems. Most of the women in this country have been passive and to the ideas and 

policies of their elders and lords. This transformation has been so serious that every leader in 

terms of personal impression gives rights to this stratum. Therefor afghan women sometimes 

have many rights and sometime they have been even deprived from their basic rights that it’s 

living without fear. 

 In the current situation, women in this country with establishment of institutions, 

membership in parties and organizations, performing civic activities, participate in society 

building, performing party and political activities, prescribed in high-stakes government and 

raise  voice against injustice and sexism, they have somehow demonstrated their existence in 

society and the importance of their involvement in political activities. Because they can 

effective with their widespread participation in various affairs, in building society, obtain and 

realize their rights. 

 Amanullah khan was in 1919 after his father’s death Habibullah khan get the power, he 

still spent his young age. He was an aware and educated young, therefor he had a wide view 

among the country and its future.  The young king was in his father’s government have the 

membership of constitutional movement and pro a general assumption in the system of 

governance, thoughts of humans and kings too. Therefore when he achieves the power, in the 

first step, he thought of changes and reforms in different fields. He started fundamental work 

and reforms with making of the first constitution by the way he brought reforms in different 

fields. For example:  land reforms, payment of finance, agricultural affairs, economic self-

sufficiency, education, tax system and collecting good tax, simplify the customs system to boost 

trade, publications of official journals, building schools and hospital for men and women, 

modernization of the army and bring foreign military professors to teach them, forced use of 

the birth card and… king Amanullah khan in fulfillment and adaptation of his reforms, 
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mistakenly or invalidly done mistake, that in recent this mistakes was over for his self-loss and 

his government loss. For example, he was reached the power by the army then by lowering the 

burden of the soldiers and militaries and still the incomplete fastening and shrinking the 

organization and by the way of this destroying of militaries home and… discouraged the army 

from his self (Hamşioğlu, 2006:224). Here we need to know that the reforms and changes in 

the time of Amanullah khan were not pick up the action by the following factors:  

1. Not a favorable social, cultural and political conditions of the country; 

2. Low level of male literacy; 

3. Lack of long term app; 

4. Lack of enough cadre; 

5. Lack of enough budget;  

6. Lack of common opinion between leadership members. 

 

The education, social and political status of women 

A. Education status of women 

Education has been critical; it learning is almost a required and compulsory for all people of 

society. Of course, the subject of requirement and compulsory of education almost realize in 

developing countries. Because they have more educated persons. According to Islam and our 

country law and most of the world countries, there is not discrimination between man and 

woman in education. On the addition of that in most countries of the world, participation of 

women in education is fewer than men. For example: according to the report of several year 

ago, in developing countries on primary school 65 percent of girls and 78 percent of boys and 

on secondary school 35 percent of girls and 48 percent of boys were busy in education and 

participate to it  ،(۳۱۱: ۱۳۸۹)رضایی . According to sociologist of education, lack of the favorable 

opportunity of participate to education for girls have different factors, that the important one is 

the dominance of men and women’s thinking and social pressure. For example: in a lot of 

countries an societies in part of education there is a fat mode and that its, the majors are sexual 

fertilizing and for women, medicine and teachers major are intended or most people believe 

that the best task for a woman is teacher and doctor. This has led to the backwardness and 

poverty of societies, especially the deprivation and poverty of women. Ms. Rezaei, (132:1389) 

quoting by UN reports, said that women account for 70 percent of the poor people of the world. 

This means that not enough literacy is the cause that brings country back, which women of this 

country are also like that. 

The holy religion of Islam has not opposed to this, and on the contrary, has encouraged male 

and female to read and learn science and knowledge. The existence of a Sura in the name of 

Qalam and many Ayats, on the important and the value of knowledge all is the fact that the 

religion of Islam is respect to the education of all people. Prophet Mohammad (P.B.U) also has 

pointed at the importance of teaching women and men in their different Hadiths. The smallest 

example is Hadiths about, importance of teaching of women. This item is not only in the texts 

of Islamic scientists but some of the world’s Islamic scientists have also attention to it. For 

example: Mohammad Abda student of Sayed Jamaluddin Afghan, in one of their writings 

emphasized to women education and said that not permission to education is opposite of the 

Islamic teachings (۷۴،  ۱۳۸۶)از رمضان، پناهی،     . From here outcome is that, Islam is not oppose to 
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education of women but also emphasize to it and even the prevention of women from education 

is one of the wrong symbols and misleading understanding of Islam.  

Now, if we want to talk about the population of literate and illiterate women of this country, 

exactly we will involve with wrong and deficit of information. Because there is no exact 

statistics about population of literate women of this country; in addition, according to 

deprivation, obstacles and challenges, it can be said that the figure is very low in women of 

Afghanistan. Because most of the women of these, country because of social, economic and 

security problems have been deprived of literacy blessings in recent years. According to data’s 

of reports 85 percent of women in this country are illiterate (1383ئیه،  )سالنامه احصا  how accurate 

of this information is a separate discussion, but the pointed percentage is showed the depths of 

the disaster is about women. 

In our country, the status of women how is must be, is not. Because the country has seen many 

changes in different periods of his history, and each of these changes is directly affected to 

women’s lives. The political history of the country of Amanullah Khan can be called the first 

supporter of women’s rights. Because he has been tries to achieve and realize human rights for 

women of this land, and bring some reforms. Although this work was the one of the factor of 

his kingdom broke, addition, he has done primary and relatively construction and valuable 

works about women. Amanullah Khan believed that the progress of a country would return to 

the participation of women in different affairs, that is, a country when progress and improve 

that the women of that country participate in the various parts of the country and help the men. 

He has expressed this in the statement of the Loya Jirga in 1928 AD. The king said in his 

statement until the women was behind the curtains in isolation, the country will not be progress 

(1388:176)نوید،   . During the Loya Jirga's debate on the rights and status of women, the Shah said: 

 (... I myself am the king of God's will. If by your welfare and peace, I am more responsible for 

the law and wisdom of your women than for your female prostitutes. By God, my heart and 

soul and conscience are sometimes incapable of doing so. That, by the bodily plea of some of 

the men of the bishop, to put all this distress and slander upon a brazenly oppressed group of 

peoples, which is the class of myrrh, I do not say that you scholars and fazas, My responsibility 

will be greater than the burden within me, God bless those who have arranged their livelihoods 

and their concern for God. Ned and glasses Bhymh attribute away from the eyes to look at the 

time between the original issues) 1388:158)  MADAK )نوید، از    It is clear from the Shah's statement 

that he was unhappy with the situation of women and considered the scholars to be one of the 

factors hindering the advancement and presence of women in society. The Shah, on the other 

hand, has an oppressed view of women and has seen them as weak in many ways. 

 The King and Queen both believed in women's education and favored it. The King goes 

on His reforms had made primary education universal and compulsory for all (Hamşioğlu, 

2006: 214), but after protests and uprisings the government revised some of the reforms that 

had been abandoned in its theory. For example: After the uprisings and protests, the Shah tied 

the girls' education to the age of twelve ( 230همان:   ) The King and Queen held various meetings 

on educating women and raising their awareness at the Delgashah Citadel and Palace Hotel. 

And in different circles they mentioned the right of women to be educated, for example: The 

Queen also lectured on various topics on the importance of female education in her travels to 

India   ،1388:179) wil از    ،)نوید    Describes women as misconceptions about Islam, and in one of his 

speeches has commented on the opposition to women's education (1307)امان افغان، سرطان  Queen 
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claimed that Islam over all other religions give more rights to women is thus requires that 

women be given their rights. 

 In addition, when Amanullah Khan was addressing a large congregation of men in 

Kandahar during a pilgrimage to Kandahar in 1925, he emphasized that the sacred religion of 

Islam taught science to men while commenting on the Code of Conduct. And women have 

advised that women can only become aware of their religious responsibilities with the help of 

education :(  242)تفتیش والیت کندهار This sermon also shows that the king considered learning to be 

a natural and religious matter and learning religious teachings). He thinks only with the help of 

the possible education. 

 Since there were not enough professors in the country, at the beginning, in the year 1920 

AD, new subjects were taught by Indian teachers, then French teachers were taught, and later 

the Amman and Independence schools were built. The king thought of establishing a girls' 

school because the education needed a suitable place. She founded the first school for girls in 

the year 1920 AD, called the School of Esmat, by Queen Soraya, and then in started the 

Mastourat School in Kabul, in the 1923 AD year ،(135:  1389)رضایی (2013:7) سیستانی .  The 

establishment of this school is called Year 1920 AD; the fact is that the school was founded in 

year 1923 AD, not the school of girls, not Esmat, which was called the first school of girls. 

Later, Malalai schools and three shops were built for girls (  144-143:  2005)کاظم،  with the opening 

of this school, the girls who were trained at home were arranged in different classes according 

to their orientation. Or a number of them in France, Germany and Turkey were sent to 

education. 

 In the aforementioned schools, only girls were taught girls, and professional schools 

were opened for women, where they were taught cookery, sewing and handicrafts (144)همان:     .  

It boosts women's self-esteem and injects them with a sense of responsibility to prepare them 

for their social responsibilities ،(1388:179)نوید .  

 Understanding the situation and the importance of educating women in childbirth 

education, Tarzi claimed that women's education was more important than men (157:  1388نوید،   ); 

Queen Soraya and Mrs. Tarzi issued a statement of compelling reasons. Presented evidence of 

the importance and value of women's education and encouraged women to become involved in 

various matters, one of which was emphasized by Her Majesty the Competition of Women with 

Men in Education and Religion (  158:  1388)نوید،   . The situation was not satisfactory, but both the 

king and queen re-elected in the year 1926 AD, with their decision on the rights and 

responsibilities of women. 

 On the one hand, the Shah was a liberal, on the other hand, his wife grew up in a free 

and educated family, and her husband was also a supporter of women's social and political 

rights. And politicized and called them into economic, social, cultural, and political activities 

that as a result of the king's attention found women daring to leave home, even some of whom 

went abroad to study. Some have turned to politics. 

 She also emphasized the importance of educating women during the speech at Mubarak 

Kharqah in the year 1925 AD 158: (  1388)نوید،    Inaugurated again in the same year; the Shah and 

Queen officially visited the school, informed the girls and reminded them of their equal rights 

with men, though Amanullah Khan in his Eid sermon in 1924 AD While speaking about the 

cause of the backwardness of the Muslim world,  advised to leave enemy and said  to send his 

sons to school so that the Afghan people would be adorned with science and be able to cope 



EUROASIA SUMMIT            4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-55-4       www.avrasyakongresi.org        Page | 52 
 

with foreign aggression (133:  1388نوید،  ) ; The king has committed some form of sexism here, 

because in his words only the boys go to school She has mentioned and not mentioned women, 

but elsewhere the Shah has emphasized and emphasized learning for women because it is her 

belief that women have a responsibility to raise children, thus raising healthy children. Subject 

to having a good and literate mother, the Shah goes on to say that the Prophet's hadith has been 

strengthened by the Prophet's tradition of saying that science is supposed to be for men and 

women (8:  2013)سیستانی،     . From Hindia daughter of King Amanullah Khan believed that women 

in the country could never provide healthy children with environment and society until they 

were educated (  13:  2013)سیستانی،     The King therefore sent all his children to school, including 

boys and girls, and made them dependent on higher education. 

 In order to encourage more girls to go to school, Amanullah Khan has initially taken 

charge of their clothing, food, cloak and books and has created vocational school for adult 

women so that these women can easily study there. The same (  10-9)همان:   The King in the 

statement of Stor Qaser, when he announced the necessary reforms, proposed mixed education 

for boys and girls under the age of eleven. Establishing a home school, Nursing. And the 

voluntary and neonatal hospital and developed European high schools in the province )امان افغان،    

. کابل(1307،  14و  11شماره  .  

 One of the factors influencing Shah's ideas was Mahmoud Tarzi's ideas. Both in terms 

of self-esteem and as a conscious individual of society and the conditions of time, role plays an 

important role The king's thinking has played out. On the other hand, the writings of Mahmoud 

Tarzi on the importance of education and learning by women have provided the background for 

the creation of a good context for women's social development. Because the king attached great 

importance to the ideas of Tarzi over many human ideas. 

 The educational activities of women in Amani were not only summarized by going to 

school; some women girls had also published and published magazines. For example: In an 

essay by Ershad al-Nuswan, the first women's magazine to be published for the first time in 

Solar 1300, and its director was the sister of Habibullah Khan Tarzi's sister   ،( 11:  2013)سیستانی  

Issues related to education and awareness were for women, and this journal did as much as 

possible to write valuable and effective articles to encourage families to send their daughters to 

schools, to support and write for women, and to support writing. Important topics such as 

women's rights, women's social problems, cooking and ... Articles were written around them 

(Hamşioğlu, 2006: 210) According to another narration, this issue was published in a solar year 

under the leadership of Ms. Tarzi, focusing mostly on women's rights, childcare and related 

issues (11:  2013؛ سیستانی،  124:  1389)رضایی،     .  Here, the dispute is solely responsible, and there is 

no question about its subject matter and content. She was a literate and literate lady and later 

passed on that responsibility to others. 

 Despite all the efforts, girls' schools were closed for some time, and after the Khost 

uprising, the schools gradually reopened in Kabul, with the first step being to have girls attend 

their royal school near the Queen's School. Move home ،1388  :158) Beckنوید، از( but this idea did 

not work due to various factors. Here it can be said that in general Amanullah Khan was 

thinking of modernizing education, which he believed would have a progressive and powerful 

Afghanistan with modern education   ،(135:  1389)رضایی  hence a series of reforms, and He opened 

the school gate to the girls. 

B. Social status of women 
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 Individuals' social status and related variables such as family status, literacy, social 

relationships, and so on are factors that influence human participation. Because the variables 

are closely related to each other and this has a direct impact on the personality of humans. On 

the other hand, the principle of social development goes back to cultural development. Cultural 

development also relates to intellectual development. This process involves people voluntarily 

participating in social cultural activities. Women's social participation is also subject to their 

voluntary participation. 

 Women's participation in social activities in different countries has gone through many 

ups and downs. For example, in our neighboring country, Egypt, after much effort and long 

struggles, finally managed to form a women's organization in its year 1923 AD and engage in 

social activities, although it was exclusively for upper class women and for the lives of lower-

class women. It didn't work   ،(74:  1386)پناهی . In addition, women's liberation movements have 

been active in Arab countries such as Syria, Palestine, Yemen, Kuwait, and Tunisia and have 

participated in anti-colonial campaigns  ،(74:  1386)از سعداوی، پناهی . 

 As is evident to all, man was created from a man and a woman, and this is also 

mentioned in the Holy Quran, and Allah Almighty has said that we created you from a man and 

a woman. This means that from the point of view of creation there was no gender discrimination 

between men and women, and in many cases they had equal rights. But historically, in some 

societies, women have not been or have played a role in society because of various factors. 

Perhaps because of their physiological and psychological characteristics, women could not be 

more active in society or overcome barriers. One of the societies where women have been 

expelled is Afghanistan. In this country, women are deprived of equal rights and privileges with 

men, and in most cases they are trafficked as a second sex. Therefore, they have failed to find 

their place in society and play an important and effective role in society. 

 From the social science point of view, important factors such as: family, environment, 

peer groups, education, etc. play a role in the socialization of women, but there are two other 

important elements that play a role here: Of religion and government. Because the two 

phenomena are close together, and in every sense that the two phenomena have reached an 

agreement, the same is true of women in society  ) Yilmaz,2005: 31   ،از سجادی( But in Afghanistan 

most of the time religion and The government has impeded the advancement of women and 

their participation in social and political activities, especially before Amanullah Khan, because 

before the reign of Amanullah Khan, Afghan women were not part of social and political 

activities, but obstacles to They have existed and there has always been discrimination and 

sexism between men and women. 

 In Afghanistan, for the first time, Article 16 of the Constitution of Amanullah Khan 

states that all citizens have equal rights and women have the right to free clothing and clothing. 

By incorporating this into the constitution, the issue of equality between men and women was 

raised for the first time, and women had the opportunity to speak about their various rights, 

including social rights. Following this article, a group of women or a delegation of women 

traveled to the United States to attend UN meetings. Although the issue of women's 

participation in social activities was written into the constitution, the government took further 

steps to incorporate more women into the process, including the establishment of a women's 

protection association, initially attended by representatives of Kabul (41)همان:   . 



EUROASIA SUMMIT            4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-55-4       www.avrasyakongresi.org        Page | 54 
 

 The Shah has advocated the presence of women in society and their social activities, 

and has always emphasized this. For example, according to one of the accounts, King 

Amanullah Khan, during his reign, visited the girls' schools and encouraged them to teach horse 

riding and fine arts and, if appropriate, such as European women, to learn aviation   ،

1388:159) MADAK )از   The Shah's statements indicate that he was a supporter of social rights and 

their presence in social and cultural relations. She did not see this, so she waited for the 

opportunity and emphasized that if women had the opportunity; they could and should have the 

right. In addition to the latter, a committee was formed under the guidance and leadership of 

Queen Soraya the First Lady of the country, which was at the head of the Queen's Secret 

Committee, which aimed to distribute women's freedom propaganda (180:  1388)نوید، .  

 One of the influential figures in the mentality of King Amanullah was his father 

Mahmoud Tarzi. How about Reliance on the hadiths of Anmalensa Shaqiqa al-Rajjal (The other 

half of the women are men) claimed to be half a body without progress Community (Women) 

the other half will not grow   ،158:  1388، نوید  ) Gregorian  to a certain extent  She was a supporter  )از  

of women's social rights, who even considered the progress of a society dependent on the 

progress and contribution of women.  She has also advocated for women's rights and equality in 

her articles and articles. The young king in the year 1926 AD  In one of her essays she says about 

the importance of women and their role in society: I am a king myself  I am as well aware of the 

welfare of men as I am of responsible women. 

 In the social dimension, women are given social freedoms and thus have the right to 

participate in parliaments and public circles have.  But women believed that the government 

wanted Afghan women to enjoy social rights and rights, as well as other women in other 

countries, and not be bound by social and cultural restrictions. So Mahmoud Tarzi took his first 

steps in the year 1921 AD, and published some articles on women in written articles in the Seraj 

al-Akhbar Magazine and explored this issue   ،(157:  1388)نوید  Taking a look at the verses of the 

Holy Quran and the traditions of the Prophet Raise women's self-awareness and engage them 

in social, cultural and political affairs. From the posts socially it seems that he was thinking 

about making women aware of their social rights Build inside the shrine out of the shrine. 

Because he believed in the part of participation Women's society, the royal family, and the 

women of the king's family in general could play an important role. To Queen Soraya made this 

statement in a statement about the importance of women's rights. 

 In short, reforms and changes to the social status of women include: Queen Soraya's 

presence at government ceremonies and removing the veil, rising the age of marriage for girls 

to 18 years, and abolishing multiple marriages among government officials و    11)امان افغان، شماره 

14،1307  ) . Some scholars also endorsed the issue of polygamy, for example: Rumi, including 

Jade scholars at the time, did not target the issue of polygamy in Islam as the sexual pleasures 

of men; The widow is permitted to defend her rights to women's rights with strong protest from 

her supporters. Yen claimed that Allah Almighty in the Qur'an allowed Majid to marry four 

wives, so other people and power-holders would not have the right to interfere in family affairs, 

as well as premature judgment on whether or not a woman's husband was judged above. Not 

good     ،(137:  1388.)نوید Amanullah Khan has also taken the view of the public while prohibiting 

polygamy. Ask people if you have four wives and each of them has five children, how do you 

care for them? So it is good to have a lady to handle them properly (from Stewart, Hamşioğlu, 

2006: 208). In addition, Queen Soraya's official trips with the Shah and her visits to the royal 
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family and some women of the royal family are all examples of women's participation in social 

activities. In terms of expanding women's social rights, the King's and Queen's trips to Europe 

also have implications. They started calling for the presence of women in society after seeing 

the outside world and the presence of women in different places and levels. 

 King Amanullah Khan continued his reform of women's rights in the year 6, establishing 

a civil law on marriage and divorce, establishing equal rights in marriage, divorce and 

inheritance, banning underage marriages and marriage with close relatives. She was given the 

right to complain in court and the right to choose her husband (Hamşioğlu, 2006: 207). 

 To co-ordinate affairs and expand women's social activities under Amanullah Khan, the 

Nubar Support Association was founded in the year 1920 AD by Cobra, the sister of the king, 

and began its journal in the year 1920 AD (4-3)سعیدی:   .  Part of the year of its founding There are 

two different views, because in another narrative, to encourage more women to become part of 

the Society for the Protection of Nursing, the two sisters were esteemed by King Amanullah, 

the Queen of Cobra and the Queen of Ijeira. Twelve women from Kabul have joined it   ،سیستانی(

2013  :11) . This center, under the supervision of Queen Soraya   ،(179:  1388)نوید  the purpose was 

to support and consolidate the position of women in society. Since there is a difference of two 

years between these two views, it is reasonable to accept the year of the establishment of the 

association, because in year 2 the journal of the Society is published. It is more appropriate to 

do so until the institution is not in place, and its official publication cannot be started, but the 

association first taught women self-esteem and then encouraged women to Stand up for men in 

defense of their equal rights with men. It sought to promote widespread propaganda about 

women's liberation and to prevent backward movements against women ،نوید  ،1388  :

180) MADAK )از   . 

 Ms. Asmar Somayeh Tarzi was in charge of the association's magazine, initially 

published in two pages, but later published in two pages and continued. The issues of women 

and critical issues about their social status were published in the journal. For example, the sale 

of women and forced marriages   ،(  146-145)کاظم among other things that this association and its 

members work with) at the request of Queen Soraya a special place to hear women's complaints 

about alimony and beatings. Their husbands were established and a secret committee was 

appointed to investigate the situation   ،( 2013:11)سیستانی  In the matter of determining the rights 

and social duties of women, the scholars disagreed, although it was approved in the Loya Jirga 

on 1928 AD of the Niswan Regulations for the determination of the rights and social duties of 

women (179: 1388)نوید،  . 

C. Political situation 

 Women's political participation and rights are among the long-held aspirations of 

women in this country, and women in Burma have been waiting for their rights to be realized 

and they have worked hard to achieve this and this right has not been easily achieved. Because 

women have been protesting in various parts of the world until they have this right and 

occasionally raise their voices. If you look at the course of law Women's Politics in Developed 

Countries We can say that women on 1920 AD in the same democratic and advanced America 

won the right to vote (Edward, 198), in England after years of struggle and litigation in the year 

1928 AD (  52:  1386پناهی،   , Macridis ) از      Women in France and Japan also gained the right to vote 

after World War. In Asian countries, especially in our neighboring countries, such as Turkey 

and Iran has also gained women suffrage in the coming years, and it can be concluded that the 
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issue of women's suffrage is a new and related phenomenon. It is the twentieth century: the 

level of political participation of women is also linked to political socialization and the level of 

education of individuals, so that, according to one study, every level of human education 

increases as their political participation increases  ،( 39؛34 : 1386)از راش، پناهی،  March  969 . 

 Women's movements in Islamic countries have a history of nearly 100 years. In many 

countries, many movements have taken place. Not only the movements but some scholars of 

the Islamic world also had a somewhat alarming view on the subject. For example, Mohammed 

Abda, a student of Afghan Jamaluddin, was among the first scholars in the Islamic world to 

address the issue and criticize the backward status of women in Arab countries. She particularly 

criticized the issue of denying women the right to education, contrary to Islamic teachings. 

Qasim Amin later wrote a book on the status of women in his book Freedom of Women and 

criticized the plight of women in Islamic countries  ،(74: 1386)از رمضان، پناهی . 

  Although many writings and speeches have spoken of the absence of women in politics 

and the prohibition of their political and social activities, the issue of women's political rights 

in recent years has been assumed. A limited number of women have been involved in political 

and social affairs since the late past. In the very distant past, many women, such as Queen 

Sultan Razieh, Queen Gohar Shad, Nazu Anna, Soraya Babo Jan, Malalai, and others, have 

been involved in political affairs for many years and some have ruled (  37-35:  2005)کاظم،  Also 

after the establishment of the government of adultery and the British invasion of the country a 

large number of women, such as Mastura Ghori, Maryam, Mahjubeh Heravi, Aisha Darrani, 

Amena Fadawi and Bibi Halimah, sister of Mohammad Khan, poet ... And they have raised 

voices that this is all about political activity and participation, even walking away from home 

to village and village to village in front of people. Called colonialism   ،(35-33:  1368)حصین . 

Another rule governing the status of women in family time Sdvzayy complicated and political 

rights to women not until King Amanullah in 1919 the seat became king. 

On the one hand, the Shah was a liberal, on the other hand, his wife grew up in a free and 

educated family, and her husband was also a supporter of women's social and political rights, 

so King Amanullah gave women good social, economic and political rights. It has called them 

into economic, social, cultural, and political activities that demand the king's attention. 

The establishment of the associations was itself the foundation of women's readiness for 

political activity, and they could thereby prepare themselves for political activity. What the 

Shah did was to give women formal political rights. Women's political rights and the right to 

participate in their political activities in the 1924 AD  year of the Loya Jirga Paghman has been 

raised and legalized (124:  1389)رضایی،    by establishing it in the election of the third Loya Jirga 

on August 5 to September 9, Poghman hosts a women's rally of 3 to 5, and it is here that women 

enter politics for the first time as men's lawyers for men (124: 1389)رضایی، . 

 It is clear from the above theories and practices of the current government that 

Amanullah Khan, as the most liberal and relatively democratic king in the country's political 

history, was formally granted political support for women in Amanullah Khan's time and that 

Amanullah Khan himself was a supporter it has been. So women were able to do good and 

effective work in very little time. 
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Conclusion 

Afghanistan is one of the Asian countries with a long history. In this land have lived and ruled 

by various ethnic groups. That is why Afghanistan is called an ethnic mosaic. The country has 

a population of more than thirty million, about 50% of which are women. Of course, in terms 

of quantity, women are almost equal to men, but in terms of their effectiveness and role in 

society, they are much lower than men. The low level of participation of women in different 

fields has many factors, including lack of attention by leaders and politicians to their growth, 

lack of favorable social, cultural and political space, lack of attention by rulers, and so on.  

Afghanistan has been under British colonial rule for many years, and in many cases it has led 

the country backward. King Amanullah Khan, who seized power in 1919, began a series of 

reforms to understand the country's complex political and social situation, the most important 

of which was to bring about changes in the social and political status of women. It was the first 

time in Amanullah Khan's political history that the constitution was drafted, in which the law 

on equal rights for men and women was mentioned, and for women, many social and political 

opportunities were recognized and their growth was possible. 

Amanullah Khan, himself an educated prince and one of the founders of the Constitutional 

Movement, advocated for equal rights for men and women, and he has done extraordinary work 

in this regard in his time and age. For example: establishing a women's protection association, 

compulsory schooling, giving equal rights to men in the constitution, preparing for education 

abroad, granting various social and political freedoms, attending political and cultural 

assemblies, and so on. .. Given his initiatives and efforts, Amanullah Khan can be considered 

the founder and founder of women's rights advocate in Afghanistan. Because before her, no 

male politician and no women's rights activist has written or written about this issue of equal 

rights with women in social and political circles. Amanullah Khan's work was the beginning of 

modernizing the state and empowering women to continue to provide for women's growth and 

development. As a result of the work of Amanullah Khan for the first time, women, schools, 

hospitals and institutions dedicated to women were built in Kabul, as well as a role model for 

women activists and other politicians. 
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 عالمه دانشگاه انتشارات :تهران ،زنان سیاسی مشارکت شناسی جامعه ،) ۱۳۸۶ ( حسین محمد پناهی،

 .طباطبایی      

 قندهار  والیت تفتیش

 .کابل ،افغانستان زنان اجتماعی زندگی از مختصرِ  ،) ۱۳۶۷ ( محمود شاه حصین،

 .فرهنگ انتشارات :کابل ،توسعه مشارکت، افغانستان؛ زنان ،) ۱۳۸۹ ( صدیقه رضایی،

ِاحصائیه مرکزی اداره ) ۱۳۸۳ ( احصائیه سالنامه

ِافغانستاِن معارف مختصر تاریخچه )؟( جان علی سعیدی،

 دانش :کابل ،کرزی عهد تا امانی عهد از افغان زنان حقوقی وضع ،) ۲۰۱۳ ( اعظم محمد سیستانی،

 .مؤسسه خپرندویه     

 .کابل دوم، شماره اول، سال نو، دیدگاه فصلنامه ،زنان مشارکت و انتخابات ،) ۱۳۹۷ ( عبدالجمیل عرفان،

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشاه ) ۱۹۲۹ ۱۹۱۹ - ( افغانستان در اجتماعِی تحوالت و مذهبی های واکنش ،) ۱۳۸۸ (سنزل نوید،

 .احراری انتشارات :کابل مجددی، نعیم محمد :مترجم  ،افغان علمای و هللا امان
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5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 

KANUNA GÖRE AVUKATLARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

NOTIFICATION OBLIGATION OF THE LAWYERS ACCORDING TO THE LAW 

ON PREVENTING LAUNDERING CRIME REVENUES, NO: 5549 

 

Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN 
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ÖZET 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde 

bu kanun bakımından yükümlü olarak tanımlanan kimseler gösterilmektedir. 27.12.2020 tarihli 

ve 7262 sayılı Kanun ile bu bende “savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı 

olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci 

fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar 

nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması 

ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, 

devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul 

kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak 

üzere serbest avukatlar” ibaresi eklenmiştir. 

Buna göre, serbest çalışan avukatlar, Kanun’un 3’üncü maddesinde gösterildiği biçimde 

kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem 

yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek, tespit ettiği bu 

kimlikler ile Kanunun 4’ncü maddesi kapsamında kendileri nezdinde veya kendileri aracılığı 

ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan 

elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya 

şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemleri, Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığı (MASAK)’a bildirmekle yükümlü hale getirilmiş olmaktadır.  

Bu düzenlemenin, Avukatlık Kanunu’nun“Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin 

kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık 

unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar 

Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlü” olduğunu gösteren 34’ncü 

maddesine; “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse,Türkiye 

Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa 

vurmalarını” yasaklayan 36’ncı maddesi ile “Avukat meslek sırrı ile bağlıdır”şeklinde ifade 

edilen Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 37’nci maddesine aykırı olup olmadığının 

irdelenmesi gerekir.  

Anahtar kelimeler: suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanın önlenmesi, avukatların 

bildirim yükümlülüğü, avukatların sır saklama yükümlülüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığı, (MASAK) 

 

ABSTRACT 

In the article 2 of the Law on Preventing Laundering Crime Revenues, no: 5549, the persons 

who are described as obligator with respect to this law are indicated. With the law dated: 

27.12.2020 and no: 7262, the term: “Provided that it is not contrary to the provisions of the 

other law with respect to the right to defense and the information obtained because of the 

professional conflicts, performed in the scope of the alternative discrepancy settlement ways 

with the first subparagraph of the article 35 of the Lawyer Law dated: 19/3/1969 and no: 1136 

is excluded, independent lawyers such that it is limited with real estate trade, limited real right 
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establishment and removal, performing the financial transactions related with the foundation, 

merger and their administration, transfer and liquidation of the companies, foundations and 

societies, work of administrating of bank, securities and all kinds of accounts and the 

administration of the assets included in these accounts” was added to this subparagraph. 

Accordingly, self-employed lawyers are made obligated to determine the identity of the ones 

the transactions are made on their behalf or in their accounts, before the transaction is made, 

for the transactions which are made before them or for which they mediate, and to notify these 

identities they determined and these transactions made or attempted to be made before them or 

through their mediation to the Financial Crimes Investigation Board (MASAK) in there is any 

information, suspicion or a matter requiring suspicion that the assets, the subject of the 

transactions, are gained through illegal ways in the scope of the article 4 of the law, as it is 

indicated in the article 3 of the law.  

It is necessary that whether this arrangement is contrary or not to article 34 of the Lawyers Law 

stating that “The lawyers are obliged to fulfill the duties they undertake with the care, truth and 

honor in a way proper to the sacredness of these duties and to act according to the respect and 

trust required by the lawyer title and to follow the code of practice set by the Union of Turkish 

Bars Associations”, to the article 36 that prohibits “lawyers from disclosing the topics entrusted 

to them or they learn because of both their advocacy duties and of their duties in the organs of 

the Union of Turkish Bars Associations and bars” and the article 37 of the Code of Practice of 

the Union of Turkish Bars Associations which is stated as “Lawyers are bound with the trade 

secrets”. 

Keywords: Laundering crime revenues, preventing financing of terrorism, notification 

obligation of the lawyers, confidentiality obligation of the lawyers, Financial Crimes 

Investigation Board (MASAK) 

 

1. GİRİŞ 

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile 

11.10.2006 tarihinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 

kabul edilmiştir. Kanun’un 2.maddesinin (d) bendinde, bu kanun bakımından yükümlü olarak 

tanımlanan kimseler gösterilmektedir. 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının 

Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'nun1 20’nci maddesiyle bu bende 

“spor kulüpleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “savunma hakkı bakımından diğer kanun 

hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki 

çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak 

kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, 

devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul 

kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak 

üzere serbest avukatlar” ibaresi eklenmiş, böylece serbest çalışan avukatlar da bildirim 

yükümlüsü haline getirilmiş olmaktadır.  

Buna göre, serbest çalışan avukatlar bakımından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’nci 

maddesinin 1’nci fıkrası kapsamında kalan hukuki durumun anlaşılması için yapılan mesleki 

çalışma sebebiyle öğrenilen veya yargısal ya da alternatif uyuşmazlık çözümü (arabuluculuk ve 

uzlaştırma) yöntemlerinin uygulandığı süreç hariç olmak üzere, 5549 sayılı Kanunda gösterilen 

ve yukarıda sayılan işlerle sınırlı olmak üzere, Kanun’un 3’üncü maddesinde gösterildiği 

biçimde “kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, 

işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek" ve tespit 

ettiği bu kimlikler ile yine Kanunun 4’ncü maddesi kapsamında kendileri nezdinde veya 

kendileri aracılığı ile “yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının 

 
1 31/12/2020 tarih ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete. 
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yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir 

bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemleri” Maliye 

Bakanlığı’na bağlı, özel bir kolluk niteliğinde olan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 

(MASAK)’a bildirmek yükümlülüğü getirilmiş olmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranışın 

cezası ise Kanunun 13’ncü maddesine göre idari para cezası olup, bu ceza MASAK tarafından 

verilecektir. 

Getirilen bu yükümlülüğün Avukatlık Kanunu’nun “Sır saklama” kenar başlığını taşıyan ve 

“Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi dolayısıyla öğrendikleri 

hususları açığa vurmalarını yasaklayan”. 36’ncı maddesine; “Avukatlar, yüklendikleri 

görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine 

getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve 

Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlü” olduklarını 

gösteren 34’ncü maddesine;  Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının “Avukat 

meslek sırrı ile bağlıdır” biçiminde ifade edilen 37’nci maddesine uygun olup olmadığının ele 

alınması gerekir.  

2. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMESİNİN SEBEBİ 

Serbest çalışan avukatlar bakımından böylesine bir bildirim yükümlülüğünün getirilmesinin asıl 

nedeninin; esasen kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için kurulmuş 

bulunan, çok uluslu bir yapı mahiyetinde olan, Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün, üye 

devletler bakımından bu hususta bir takım kayıt tutma ve bildirim yükümlülüklerinin 

getirilmesi gerektiğini belirleyen Tavsiye Kararlarının bir gereği olarak gerçekleştirildiği 

anlaşılmaktadır.2 Nitekim bu husus, getirilen Kanuni düzenleme ile ilgili olarak “düzenleme 

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele 

kapsamında FATF kararıyla uyum” için yapılmakta olduğu, Madde metnine ilişkin Adalet 

Komisyonu Raporunda3 da açıkça ifade edilmektedir.  

Bununla birlikte, FATF (Mali Eylem Görev Grubu) Tavsiye kararlarına ilişkin yapılan 

açıklamalar da, hangi konuların hukuk meslekleri ile uğraşanlar için ayrıcalık ve mesleki 

gizlilikler kapsamında düzenlenmesi gerektiği, üye devletlerin insiyatifine bırakılmakta olduğu 

ifade edilmiştir4. Her şeye rağmen serbest çalışan avukatlar bakımından bu kapsamda bir 

bildirim yükümlülüğü getirilmesi ve ile bildirim yükümlülüğüne aykırı davranışın yaptırımının 

ise bir idari makama (MASAK’a) bırakılmasının doğru ve yerinde bir düzenleme olduğunu 

söylemeye imkan yoktur.  

3. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GETİRİLMESİNE İLİŞKİN YASAL SÜREÇ 

3.1. Bildirim Yükümlülüğünün Yönetmelik Hükmü İle Getirilmesi 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin (d) 

bendinde bu kanun bakımından yükümlü olarak tanımlanan kimselere, serbest çalışan 

avukatların eklenmesine ilişkin 27.12.2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının 

Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 20’nci maddesi ile getirilen bu 

düzenleme, esasen yeni değildir. Çünkü benzeri bir düzenleme, 09.01.2008 tarihinde 

yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4/1-ş maddesine benzer şekilde “Savunma hakkı bakımından 

diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci 

 
2 Çetin, S., Ateş, D. (2020) Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 102. 
3 TBMM Adalet Komisyonu, 21.12.2020 tarih, 2/3261 Esas, 12 Karar no. 
4 Bunun yan ısıra “bu düzenlemelerin asgari ölçüde yerine getirilmemesinin Türkiye’nin yabancı para 
cinsinden işlemlerine yönelik ağır kısıtlamalara sebebiyet verebileceği, avukatlara yönelik getirilecek 
düzenlemelerin de adil yargılanma hakkını ihlal etmemesi gerektiği, avukat – müvekkil gizliliğinin 
korunması arasında kabul edilebilir bir denge kurulması gerektiği” de dile getirilmiştir. TBB Başkanı 
Sayın Metin Feyzioğlu’nun basın açıklaması, “Avukatlar Yasa Zoruyla Muhbirleştirilmek İsteniyor”, 
https://www.gazeteduvar.com.tr/avukatlar-yasa-zoruyla-muhbirlestirilmek-isteniyor-haber-1508160 
(erişim: 09.09.2021). 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avukatlar-yasa-zoruyla-muhbirlestirilmek-isteniyor-haber-1508160
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maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek 

kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” ibaresi 

eklenmiş, ancak, Danıştay 10. Dairesi tarafından önce hükmün yürütmesi durdurulmuş, 

ardından da bu hüküm 2008/1675 Esas, 2013/508 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Ancak kanun 

koyucu, bu defa söz konusu bu düzenlemeyi Kanun ile getirmiş olmaktadır. 

3.2. Bildirim Yükümlülüğünün 7262 Sayılı Kanun İle Getirilmesi  

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin (d) 

bendinde bu kanun bakımından yükümlü olarak tanımlanan kimselere serbest çalışan 

avukatların eklenmesine ilişkin düzenleme, konu ile hiçbir ilgisi olmayan 27.12.2020 tarihli ve 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 

20’nci maddesi ile getirilmiştir. Getirilmek istenen düzenlemenin kanunlaştırılması aşamasında 

gerek kamuoyundan ve gerek ise Baro Başkanlarından gelen tepkiler dikkate alınmamıştır5. 

Çünkü düzenlemenin doğru olmadığı, hukuk devleti ve özellikle Avukatlık Kanunun bir çok 

hükmü ile çelişen yönleri bulunduğuna ilişkin yetmiş iki Baro Başkanının bu husustaki ortak 

açıklamanın6 ve TBB Başkanının bu husustaki uyarısının7 dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. 

Öncelikle ifade edilmelidir ki bu Kanun teklifindeki madde metni ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan Kanun metni de aynı değildir. Çünkü Kanun teklifi önce Adalet Komisyonunda 

değişikliğe uğramış ve daha sonra TBMM görüşüldüğü sırada milletvekilleri tarafından verilen 

önerge ile değiştirilerek TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.  

Madde metninin gerekçesi şu şekildedir: “Bu değişiklikle serbest avukatların, savunma 

haklarına halel getirilmeksizin, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci 

fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve 

devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, noterler dahil diğer yükümlülerin de tabi olduğu 

ve 5549 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil düzenlemelerde belirtilen 

kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi 

gibi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge 

verme, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmektedir…”.  

Madde metnine ilişkin Adalet Komisyonu Raporunda8 ise : “Teknolojide yaşanan gelişmeler 

ve terörün finansmanı ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasına ilişkin eylemlerin 

ulaşmış olduğu seviye neticesinde FATF raporunda, finansal olmayan belirli iş ve mesleklerin 

 
5 İstanbul Baro Başkanlığınca yapılan açıklamada; “Avukatın yaptığı işi adli ve sair işler olarak ayırmak mümkün 

olmayıp, güven ve sadakat ilişkisine dayalı olan mesleğimize yönelik getirilmek istenilen bu türden bir ihbar 

yükümlülüğü asla kabul edilemez. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının önündeki en büyük engel konumunda 

bulunacağı son derece açık olan bu düzenleme, avukattan ihbar yükümlüsü oluştursa, müvekkilden de itirafçı 

oluşturacaktır. Sadece bu sonuç dahi, avukatlığın anlamsızlaşması” olduğu ifade edilmiştir. İstanbul Barosu 

Başkanlığı Açıklaması için bknz.: “Avukatı Muhbir Yapan Düzenleme Kabul 

Edilemez”,https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16110&Desc=Avukat%C4%B1-Muhbir-

Yapan-D%C3%BCzenleme-Kabul-Edilemez (erişim: 04.09.2021). 
6 Baro Başkanlarının yaptığı ortak açıklama için bknz.: 72 Baro Başkanının Ortak Açıklaması, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avukatlara-ihbar-zorunlulugu-yasasina-72-baro-baskanindan-tepki-

1801168 (erişim: 01.08.2021). 
7 TBB Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nun bu hususta şu açıklamayı yaptığı anlaşılmaktadır: “TBMM Adalet 

Komisyonunda kabul edilen metin, uygulamada yanlış yorumlanıp aşırı kısıtlamalara sebebiyet verecek bir 

düzenlemedir. Avukatların müvekkillerinin hukuki durumunu öğrenmek, onlara hukuki danışmanlık yapmak, yargı 

mercileri ile alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde müvekkillerini savunmak için edindikleri bilgilerin 

MASAK’a bildirilmesine yol açacak bir düzenleme daha üstün bir kamusal değeri yani savunma hakkını ihlal eder. 

Konu hakkındaki görüşlerimiz Başkanlığımız tarafından MASAK üst yönetimi, Adalet Bakanlığı, kanun teklifi 

sahibi Sayın milletvekilleri ve ilgili komisyon başkanlarına açıklanmış, kendileri ile sonuç almaya yönelik görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda adil yargılanma hakkının ihlaline yol 

açabilecek yorumlara kapalı hale getirilecek şekilde yeniden düzenleneceğini düşünüyoruz." 

https://www.gazeteduvar.com.tr/avukatlar-yasa-zoruyla-muhbirlestirilmek-isteniyor-haber-1508160 (erişim: 

01.08.2021). 
8 TBMM Adalet Komisyonu, 21.12.2020 tarih, 2/3261 Esas, 12 Karar no. 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16110&Desc=Avukat%C4%B1-Muhbir-Yapan-D%C3%BCzenleme-Kabul-Edilemez
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=16110&Desc=Avukat%C4%B1-Muhbir-Yapan-D%C3%BCzenleme-Kabul-Edilemez
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finansal kuruluşlarla aynı kayıt tutma yükümlülüklerine uyması gerektiği ancak avukatlara yer 

verilmemesi nedeniyle kapsamla standardın karşılanması ile ilgili bir sorunun mevcut olduğu 

ve avukatların genel olarak kara parayı aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını yaptığı bazı 

işlemlerde bilme olanaklarının bulunmadığı ifade edilmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi Fransa kararında9 avukatların savunma hakkının, özellikle toplumun üstün yararı 

ilkesiyle birlikte değerlendirildiğinde belli sınırlarının olması gerektiği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla getirilen düzenleme suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve 

terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında FATF kararıyla uyumlu, noterlerin de bugüne 

kadar içinde bulunduğu bir düzenlemedir. Düzenlemeyle, Avukatlık Kanununun 35’inci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında mutlak savunma haklarına bir halel getirilmesi söz 

konusu değildir. Diğer yandan düzenlemede geçen “müşteri” ibareleri hâlihazırda tedbirler 

yönetmeliğinde de yer alan, uluslar arası terminolojinin yansıması” olduğu belirtilmektedir.  

Bunun yanı sıra yine Adalet Komisyonu Raporunda, “5549 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 

“yükümlü” tanımının kapsamına, daha önce yapılan benzer bir düzenlemeye ilişkin Danıştay 

tarafından verilen iptal kararı da olmasına rağmen serbest avukatların dâhil edilmesi ve 

avukatlara kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme ve buna benzer 

yükümlülükler getirilmesi, açıkça savunma hakkının özünü ortadan kaldıran, adeta avukatları 

ihbarcı durumuna düşüren ve de Avukatlık Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan ve 

tanıklıktan çekilme imkânını dahi sağlayan sır saklama yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir 

düzenlemedir. Diğer yandan avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir ve müvekkil ile avukatın, 

müşteri-hizmet veren ilişkisinden farklı olarak birbirlerine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. 

Avukatların, adaletin tesisi için görev ifa ettikleri dikkate alındığında menfaat ilişkisini akla 

getirir mahiyette “müşteri” ibaresinin kullanılması yerinde değildir. Bu nedenle anılan 

düzenlemelerin metinden çıkarıldığı” ifade edilmektedir.  

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında ise verilen değişiklik 

Önergesi10 ile madde metni “5549 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendine “spor kulüpleri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen ibarenin “, 

savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak 

üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve demek 

kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal 

işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer 

alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” şeklinde değiştirilmesini 

önerilmiştir. Değişiklik önergesinin gerekçesinde ise ““yükümlü” tanımına eklenecek ibarenin 

yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, avukatların, Avukatlık Kanunu’nun 

35’inci maddesinin birinci fıkrasıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen 

mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere kapsama alındığı ve maddede 

sayılan işlere ilişkin yükümlülük, finansal işlemlerle sınırlandırılmakta” olduğu ifade 

edilmektedir. 

4. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI 

4.1. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu  

 
9 Adalet Komisyonunda sözü edilen Fransa kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 06.12.2012 
tarihli ve 12323/11 başvuru numaralı Michaud – Fransa kararıdır. Çakmakçı, R., “Avukatların, Suç 
Gelirlerinin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yükümlü Kılınması, Legal Yayıncılık Legal Blog 
https://legal.com.tr/blog/author/ramazancakmakci/ (erişim: 04.09.2021).  
10 TBMM Genel Kurul Tutanağı, 27.Dönem, 4.Yasama Yılı, 28.Birleşim, 26.12.2020. Önerge sahibi 
Milletvekilleri: Cahit Özkan (Denizli), Emine Sare Aydın (İstanbul), Bekir Kuvet Erim (Aydın), Habibe 
Öçal (Kahramanmaraş), Arife Pota Düzgün (Ankara), Erkan Akçay (Manisa), Ali Özkaya 
(Afyonkarahisar).  

https://legal.com.tr/blog/author/ramazancakmakci/
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Bildirim yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için öncelikle ortada “Suçtan Kaynaklanan 

Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna” ilişkin şüpheli bir durum var olmalıdır. Çünkü 5549 

sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin (d) 

bendinde bu kanun bakımından yükümlü olarak tanımlanan kimseler gösterilmektedir. O halde, 

yükümlülük bu kanun kapsamında kalan suç dışındaki suçlar bakımından geçerli olamaz. Suç 

gelirlerinin aklanması suçu ise “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kenar 

başlığı altında, TCK m.282 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre; “Alt sınırı altı ay veya daha 

fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına 

çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği 

konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla 

kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı 

değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.  

Kanaatimizce bildirim yükümlülüğü içerisinde olan hususu işlenmiş veya işlenmekte olan bir 

“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu” değil böyle bir suçun işlenmiş 

olabileceğine ilişkin şüpheli bir durumdur.  

4.2. Avukatlık Kanunu 35. Maddesi İle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Kapsamında İfa Edilen Mesleki Çalışmalar  

Avukatlar bakımından getirilen bu bildirim yükümlülüğü öncelikle avukatın tüm mesleki 

faaliyetleri nedeniyle öğrendiklerini kapsamamaktadır. Madde metninde gösterildiği biçimde 

yalnızca “savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 

tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler 

hariç olmak üzere…” denilmek suretiyle bu husus açıkça gösterilmektedir.  

Burada belirtilmesi gereken diğer önemli bir husus ise getirilen düzenlemenin sadece serbest 

çalışan avukatlar bakımından söz konusu olduğu, kamu kurumlarında çalışan avukatlar, 

(örneğin; tüm bakanlıkların bünyesinde çalışan avukatlar ile belediye avukatları) bakımından 

böylesi bir yükümlülüğün esasen bulunmadığıdır. Buna karşın devlet memuru olarak çalışan 

avukatlar bakımından işlenmiş bir suçu haber aldıkları takdirde bunu bildirme yükümlülüğünün 

bulunduğunun göz ardı edilmemesi gerekir.  

Kanunda “Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler” bildirim 

yükümlüğünün dışında tutulmaktadır. Avukatlık Kanunun 35/1 hükmüne göre; “Kanun 

işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz 

bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, 

adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı 

avukatlara aittir” O halde belirtilen söz konusu bu işlemlerle ilgili olarak avukatın bildirim 

yükümlüğünün bulunmadığı son derece açıktır.  

Bunun yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar 

nedeniyle edinilen bilgiler; avukatın, CMK m. 231 hükmü kapsamında uzlaştırma faaliyetleri 

ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu11 ile düzenlenmiş bulunan 

arabuluculuk iş ve işlemleridir. Getirilen sınırlama nedeniyle söz konusu bu mesleki çalışmalar 

nedeniyle edinilen bilgiler de yükümlülük kapsamının dışında tutulmuştur.  

4.3. Bildirim Kapsamında Kanunda Sayılan İşler 

Serbest çalışan avukatlar bakımından yukarıda kapsam dışında tutulan faaliyetler dışında olmak 

şartı ile bildirim yükümlülüğünü kapsamında olan işler ise kanunda tek tek sayılmak suretiyle 

gösterilmektedir. Bildirim yükümlülüğü içinde olan bu işler ise sınırlı sayıda olup, bunların 

yorumla genişletilmesine de imkan yoktur. Söz konusu bu işlemler ise, “taşınmaz alım satımı, 

 
11 Kabul tarihi: 07.06.2021 ve 22.06.2012 gün ve 28331 sayılı Resmi Gazete. 
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sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile 

bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi 

işleriyle” sınırlıdır. Bu işlemler dışında kalan işlemler bakımından bildirim yükümlülüğü 

yoktur.  

5. BİLDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

5.1. Kimlik Tespiti ve Kimliğin Bildirilmesi  

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin (d) 

bendine göre, bildirim yükümlülüğü bulunan serbest avukatlar, bu kanunda gösterilen ve 

yukarıda sayılan işlerle sınırlı olmak üzere, Kanun’un 3’üncü maddesinde gösterildiği biçimde 

“müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık 

ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem 

yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak” zorundadır.  

Avukatlar bakımından burada önem arz eden yükümlülük belirtilen işlerde işlem yapılmadan 

önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılan kimselerin kimliklerini tespit 

etmek ve bu kimlikleri MASAK’a bildirmektir.  

Bu bildirimin nasıl yapılacağına ilişkin olarak, MASAK tüm baro başkanlıklarına bildirimde 

bulunması için TBB Başkanlığına Mart 2021 tarihli 15 sayfadan oluşan ve “Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel 

Esaslar” adı altında bir Rehber yazı göndermiş ve söz konusu bu yazı ise TBB Başkanlığının 

06.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Duyurusu ile tüm baro başkanlıklarına gönderilmiştir12. 

Söz konusu bu yazıda da belirtildiği üzere; işlem yapan gerçek kişinin kimlik tespiti, adı soyadı, 

TC kimlik numarası, ana ve baba adı, adresi, doğum yeri ve yılı, yabancı uyruklu kişiler için 

ise adı soyadı, pasaport veya ikamet belge numarası gibi kişinin tanınmasına yardımcı olacak 

bilgileridir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler bakımından ise tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil 

numarası, faaliyet konusu, açık adresi varsa elektronik posta adresi, ayrıca tüzel kişiliği temsile 

yetkili kimsenin adı soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ana ve baba adı, uyruğu, TC vatandaşı 

olanlar için vatandaşlık kimlik numarasıdır. Kimliğe ilişkin bu bilgilerden elde edilebilenler, 

derhal MASAK’a bildirilecektir.  

5.2. Bildirilmesi Gereken Şüpheli İşlemler 

Bildirilmesi gereken şüpheli işlemler ise Kanunun 4’ncü maddesi kapsamında gösterildiği gibi 

kendileri nezdinde veya kendileri aracılığı ile “yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen 

işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla 

kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması 

halindeki işlemlerdir”. Serbest çalışan avukat, kendi bilgi ve tecrübesine göre, kendi nezdinde 

veya kendi aracılığı ile yapılan işlemin, yukarıda sayılan ve bildirim yükümlülüğü kapsamında 

kalan işlemlerden olması şartıyla, yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu 

malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair 

herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus kapsamında kaldığı kanaatine 

ulaştığı takdirde, yukarıda belirtilen Rehber yazı doğrultusunda, Şüpheli İşlem Bildirim (ŞİB) 

Formu doldurarak bunu MASAK’a bildirmekle yükümlü hale getirilmiş olmaktadır. 

6. BİLDİRİMİN YAPILACAĞI İDARİ MAKAM OLARAK MASAK VE BİLDİRİM 

YAPILMAMASININ YAPTIRIMI 

6.1. Bildirimin Yapılacağı İdari Makam: MASAK 

MASAK, 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe konulan 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının 

Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 17.02.1997 tarihinde faaliyetine başlamış, daha sonra 

görev ve yetkileri 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve 

daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı'nın 1 ve 43 sayılı Kararnameleri ile düzenlenmiştir. MASAK, 

 
12 TBB Başkanlığı, 06.04.2021 gün ve 2021/17 Sayılı Duyuru, TBB Bildirim Yükümlülüğü.pdf (erişim: 
01.09.2021). 

file:///C:/Users/Soner%20Ã�etin/Desktop/BÄ°LDÄ°RÄ°%20Avukatlar/TBB%20Bildirim%20YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼Ä�Ã¼.pdf
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Maliye Bakanlığı’na bağlı, özel kolluk niteliğinde idari bir kuruluştur. Temel fonksiyonu, suç 

gelirlerinin aklanması, terörün finansmanın önlenmesi alanındaki gelişmeleri ile anılan suçların 

önlenmesi ve bu suçların ortaya çıkartılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve 

çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve 

değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve 

sonuçları adli makamlar da dahil olmak üzere ilgili makamlara bildirmektir13.  

6.2. MASAK’a yapılacak Bildirim  

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3’ncü maddesi 

gereğince kimlik bilgileri ile 4’ncü maddesi kapsamında şüpheli işlemlerin MASAK’a 

bildirilmesi gerekir. Kanaatimizce bildirimin MASAK yerine başka bir adi makama yapılması, 

yükümlülüğün yerine getirildiği biçiminde yorumlanamaz. Bunun yanı sıra MASAK’a bildirim 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi yeterli olup, belirtilen hususların ayrıca adli makamlara ve 

söz gelimi Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilmesine gerek yoktur. Çünkü bildirimi yapılan 

hususlarda MASAK tarafından gerekli araştırma ve inceleme yapılacak, belirtilen hususlarda 

suçun işlendiği hususunda yeterli delilin elde edilmesi durumunda bu husus, MASAK 

tarafından yetkili Cumhuriyet başsavcılığına bir rapor halinde gönderilecektir. Ayrıca 5549 

sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem 

bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile 

yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye 

açıklayamazlar”. Böylesine bir davranışın cezası ise Kanunun 14’ncü maddesine göre bir 

yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasını gerektiren bir suç olarak 

düzenlenmiştir.  

6.3. Bildirim Yapılmamasının Yaptırımı 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un m.13/1 hükmüne 

göre14, MASAK Başkanlığınca, Kanunun 3’ncü maddesi kapsamındaki kimlik bildirim 

yükümlülüğüne aykırı davranan yükümlü avukata otuz bin TL; 4’ncü madde kapsamında kalan 

şüpheli işlemin bildirilmesi yükümlülüğüne aykırı davranan yükümlü avukata ise elli bin TL 

idari para cezası verilecektir15.  

7. GETİRİLEN DÜZENLEMENİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 

AYKIRILIĞI 

7.1. Sır Saklama Yükümlülüğü 

Avukatlık Kanunun sır saklama kenar başlığını taşıyan 36’nci maddesine göre; “Avukatların, 

kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar 

organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Maddeni 

ikinci fıkrasına göre ise“Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık 

edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat 

tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk 

doğurmaz. 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının 37’nci maddesine göre; “Avukat meslek 

sırrı ile bağlıdır. Avukat tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar. Avukat davasını 

almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar. Avukatlık sırrının 

tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümlülüğü kaldırmaz. Avukat, yardımcılarının, 

stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı davranışlarını engelleyecek 

tedbirleri alır”.  

 
13 Çetin, S. H. (2017), Terörizmin Finansmanı Suçu, Bilge Yayınevi, Ankara Çetin, s. 69 vd. 
14 Değişik: 27/12/2020-7262/23 md. 
15 Bununla birlikte, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, m.17/7hükmüne göre “İdarî para cezaları her takvim 
yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 
uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz”.  
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Sır, sahibinin açıklanmamasında fayda gördüğü ve başkaları tarafından bilinmeyen hususları 

ifade eder16. Avukatın araştırmaları ve çalışmaları sırasında edinmiş olduğu bilgi ve belgeler de 

sır kapsamında kalan hususlar olarak kabul edilmelidir17. Bunun yanı sıra herkes tarafından 

ulaşılabilir olan gazete, kitap dergi, aleni sicil gibi belgelere dayanan bilgeler sır kapsamında 

düşünülemez18. Aynı şekilde internet veya sosyal medyada paylaşılmış olan bir bilginin de sır 

olduğundan söz edilemez.  

Yargıtay’a göre avukatlık meslek sırrı, avukatın mesleğini icra ederken öğrendiği, herkes 

tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde vekil edenin maddi veya manevi zarara uğratacak, 

üçüncü kişilerden gizlenen, özel yaşama dair bilgileridir. Avukatın mesleği ile bağlantılı olarak 

öğrendiği vekil edene ait özel ilişkileri, sağlık bilgileri, mali durumu, kişisel bilgileri gibi 

gerektiğinde bulunduğu yer ya da adresi de sır kapsamına dahildir. Avukatın meslek sırrını 

koruması, özel yaşamın gizliliğinin ve avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olmasının bir 

sonucudur. Avukatın sır saklama yükümlülüğü, üçüncü kişilerin yanı sıra, mahkemelere, 

savcılıklara ve idari birimlere karşı da geçerlidir19. 

Sır saklamayı bilmeyen avukatın mesleğin vakarını korumaya muktedir olduğu söylenemez20. 

Serbest çalışan avukatın yanı sıra avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukat da meslek 

kurallarına ve bu arada sır saklama yükümlülüğüne uymak zorundadır. Yanında sigortalı avukat 

çalıştıran avukat da sigortalı avukatın eylemlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur21.  

Avukatın gerek kendisine tevdi edilen ve gerek avukatlık görevi dolayısıyla öğrendikleri 

hususlar sır kapsamı içerisinde kabul edilmelidir22. “Sırrın tevdi edilmiş olması ile meslek icabı 

öğrenilmiş olması arasında fark yoktur23”. Avukatlar için sır saklamak yalnız bir ahlaki görev 

değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur24. Çünkü avukatın mesleği nedeniyle öğrendiği ve 

sır kapsamında kalan hususu açıklaması aynı zamanda sırrın açıklanması suçunu (TCK 

m.258)25 oluşturur26.  

Sır kapsamı içerisinde bulunan hususlar, sadece avukatın davasını aldığı işler şeklinde değil, 

bunları da içine alacak şekilde Avukatlık Kanunun 36’nci maddesinde “kendilerine tevdi edilen 

işler dolayısıyla öğrendikleri hususlar” biçiminde; TBB Meslek Kurallarının 37’nci 

maddesinde ise; “Avukat davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği 

 
16 Donay, S (1978), Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul, s. 4 vd. 
17 Çetin ve Ateş, (2020), s. 102.  
18 Aldemir (2018), s. 371. 
19 “Sanığın özgür iradesiyle seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmasını öngören Avurupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c, Anayasamızın iddia, savunma ve adil yargılama hakkını öngören 36, 1136 
Sayılı Avukatlık Kanunu’nun dürüstlük ve güven ilkelerini öngören 34 ve avukatın sır saklama 
yükümlülüğünü düzenleyen 36.maddelerindeki düzenlemeler dikkate alındığında sanık avukatın, 
hakkında yakalama kararı bulunan vekil edenin yerini adli mercilere bildirmemesinin sır saklama 
yükümlüğü ile bağlantılı olarak TCK’nin 24/1. Maddesi anlamında kanunun hükmünü (görevini) yerine 
getirme hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirilerek, anılan suçun oluşmayacağının kabul edilmesi 
gerekir” Yargıtay 4.CD., 14.11.2011 gün ve 2009/19013 E., 2011/21017 K., Özen (2021), s. 251-252; 
Çetin ve Ateş (2020), s. 102. 
20 Erem, F. (1962), “Ceza Hukukunda Meslek Sırrı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(AÜHFD), 1962/2, http://dergiler.ankar.edu.tr/dergiler/38/213/1753.pdf (erişim: 08.08.2021 
21 TBB Disiplin Kurulu Kararı, 12.01.2003 gün ve 2002/262 E., 2003/5 K., Çelik, M.L. (2019), Avukatlık 
Meslek Kuralları, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 145-146. 
22 Ruhi, A.C., Ruhi, C. (2021), Avukatlık Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 73. 
23 Tüzmen, Ş (1962), “Avukatlıkta Meslek Sırrını İfşa Suçu”, Ankara Barosu Dergisi (ABD), 1962/2, 
htpp://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1962-2/1.pdf (erişim:02.08.2021). 
24 TBB Disiplin Kurulu, 04.04.2014 gün ve 2014/11 E., 2014/223K., Özen (2021), s. 258. 
25 Görevi nedeniyle kendisine verilen veya bu nedenle öğrendiği bilgi ve gizli kalması gereken belgeleri, 
kararları ve emirleri ve diğer tebliğatı açıklayan veya yayınlayan veya nu surette olarsa olsun 
başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran avukata bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 
Avukatlık sıfatı sona erdikten sonra, söz konusu fillerin işlenmesi halinde de aynı ceza verilecektir (TCK 
m.258). Aldemir (2018), s.1702. 
26 Donay, (1978), s. 4 vd. 

http://dergiler.ankar.edu.tr/dergiler/38/213/1753.pdf
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bilgileri de sır sayar” biçiminde ifade edilmektedir. Bu nedenle, bir avukatın kendisine tevdi 

edilen bir iş dolayısıyla öğrendiği bir husus söz konusu işi almamış olsa bile sır saklama 

yükümlülüğü içinde telaki edilmelidir. Bir başka anlatım ile avukatın sır saklama 

yükümlülüğünün kapsamı aldığı işlerin kapsamından daha geniştir. Bir işi almamış olsa bile 

işin görüşülmesi safhasında öğrendiği hususlar da sır kapsamına dahildir.  

7.3. Getirilen Düzenlemenin Sır Saklama Yükümlülüğü Bakımından Ele Alınması 
Avukatın sır saklama yükümlülüğü kuşkusuz avukatlık mesleğinin kamusallığından 

gelmektedir. Mesleğin kamusallığı ise anayasal ve tarihsel bir ilke olan savunma hakkının 

kutsallığından ve evrensel hukuk prensipleri ile ilgilidir. Nitekim Avukatlık Kanunun 1’nci 

maddesine göre “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu 

unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Herhangi bir suç isnadı altındaki 

kişinin en başta adil yargılanma hakkı gelmek üzere temel hak ve özgürlükleri, masumiyet 

karinesi, sessiz kalma hakkı, aleyhine olan delilleri bildirmeme hakkı gibi hakları, ancak 

bağımsız ve kamusal nitelik taşıyan bir savunma makamı ile mümkün olabilir27. Nitekim 

Kanunun 2’nci maddesine göre ise “Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin 

düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun 

olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı 

organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu 

amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder”.  

Avukatlık Kanunun. 1’nci ve 2’nci maddeleri dikkate alınacak olursa avukatlık mesleğinin hem 

şekil ve hem de içerik olarak serbest ve özgür bir meslek olarak düzenlenmesi gerekir. Bu 

nedenle avukatın, müvekkili ile özdeşleştirilmesi yasaklanmış ve müvekkili ile arasındaki ilişki 

gizli tutularak kendisine sır saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Sır saklama yükümlülüğü 

getirilmesinde hem bireyin ve hem de kamunun (toplumun) menfaati bulunmaktadır28. 

Böylesine bir yükümlülük avukatlık mesleğinin olmazsa olması olarak kabul edilmek 

zorundadır29.  

Kendisine böylesine bir yükümlülük yüklenmesinin yegane sebebi insanların bağımsız ve 

güvenilir bir savunma hakkından istifade edebilmelerini sağlamaktır. Böylesine geniş bir sır 

saklama yükümlülüğünün tanınmaması durumunda insanların savunmaya güvenleri 

kalmayacak ve adil yargılama da söz konusu olamayacak demektir.  

Avukatın sır saklama yükümlülüğünün kamusal bir nitelik taşıdığı Avukatlık Kanunun 36’nci 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeden de açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü ikinci 

fıkraya göre avukatların “tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına 

bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının 

kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz”. 

Sır saklama yükümlüğünün bulunduğu bir durumda avukatın tanıklık edebilmesi açıkça iş 

sahibinin muvafakatını almış olmasına bağlanmaktadır30. Burada muvafakat verecek olan 

kimsenin açıkça müvekkil değil de iş sahibi olarak gösterilmiş olması avukatın iş sahibinin işini 

 
27 “Yargının kurucu unsurlarından olması nedeniyle avukatlık herhangi bir meslek olmayıp belirli 
sınırlamalara, kurla ve kaidelere tabidir. Nitekim işin reddi zorunluluğu, bazı görevlerden ayrılma halinde 
iş üstlenme yasağı, reklam yasağı, vekalet ücretindeki kısıtlamalar, ücretsiz iş üstlenememe, görev 
suçlarından dolayı özel soruşturma usulüne tabi olunması, büro ve konutunda arama yapılması 
sırasında Cumhuriyet savcısı, baro başkanı veya temsilcisinin bulunması, ağır ceza mahkemesinin 
görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali hariç olmak üzere üzerinin aranamaması gibi bir takim 
ayrıcalık ve güvencelere tabi kılınması avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olması ve avukatın yargının 
kurucu unsurlarından sayılmasını bir sonucu olarak değerlendirilmelidir”. Özen, A., (2021), Avukatlık 
Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, s.115. 
28 Aldemir (2018), s. 371. 
29 Mısır, M.H.(2016), Avukatlık Disiplin Hukuku, TBB Yayını, Ankara, s.347. 
30 “Sır saklama yükümlülüğü ve tanıklık yapılabilmesinin istisnası, müvekkilin iznidir” TBB Disiplin Kurulu 
08.07.2005 gün ve 2005/119 E., 2005/234 K., Özen (2021), s. 252; Burada alınacak olan iznin yazılı 
olmasının uygun olacağı dile getirilmiştir. Ruhi ve Ruhi (2021), s. 73; Aldemir (2018), s. 1363. 
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almamış olması yani aralarında bir vekalet akdi bulunmamış olması halinde bile iş sahibinin 

muvafakatının aranması gerektiği ile ilgilidir. İş sahibinin avukata tanıklık etmesi hususunda 

muvafakat vermiş olması halinde bile avukat bundan bağımsız olarak yine de tanıklık 

etmeyebilir. Avukatın tanıklık etmediği ve dolayısıyla çekinme hakkını kullandığı bir durumda 

kendisi hakkında hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacaktır. Nitekim 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun “Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme” kenar başlığını taşıyan 

249’ncu maddesine göre, Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında 

tanıklığına başvurulacak kimseler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Ancak 

Avukatlık Kanunu hükmü saklı kalmak üzere sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin 

verildiği durumlarda bu kimseler tanıklıktan çekinemezler. Buna göre, sır sahibinin sırrın 

açıklanmasına izin verdiği halde bununla bağlı olmayan bir tek meslek mensubu kimse vardır 

ki bu da avukatlardır. Çünkü avukat iş sahibinin muvafakat vermiş olmasına rağmen kendi 

insiyatifini kullanarak tanıklıktan çekinebilecektir31. Benzer düzenleme 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunun “Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme” kenar 

başlığını taşıyan 46’nci maddesini birinci fıkrasında da yer almaktadır. Buna göre “Avukatlar 

veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi 

sebebiyle öğrendikleri bilgiler” nedeniyle tanıklıktan çekinebilirler. Maddenin ikinci fıkrasına 

göre, belirtilen bu kimseler dışındaki kişiler, ilgilenin rızasının varlığı halinde tanıklıktan 

çekinemez iken belirtilen bu kimselerin tanıklıktan çekinmeleri mümkündür.  

Buna göre bir yargılama makamı önünde tanıklıktan çekindiği bir durumda bile kendisi 

hakkında asla hukuki ve cezai bir sorumluluk doğması mümkün olmayan biri için bildirim 

yükümlülüğü getirmek ve getirilen böylesi bir bildirim yükümlülüğü için idari de olsa bir 

yaptırım belirlemek her şeyden önce doğru ve hukuki değildir. Yargı makamı önünde tanıklık 

etmekten çekinme hakkı var olan birinin bir idari makama karşı bunu yapamaması ve idari 

makamın böylesi bir eylem için bir ceza tayin edebilmesi büyük bir çelişki anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla serbest avukatlar için getirilmiş bulunan bu bildirim yükümlülüğünün 

kapsamı ne olursa olsun Avukatlık Kanunu 36’nci maddesinde düzenlenmiş bulunan avukatın 

sır saklama yükümlülüğü kuralına aykırı olduğunu söylemek gerekir. Zira belirtilen sır saklama 

yükümlülüğü gerektiğinde avukatın verilen muvafakata rağmen tanıklıktan bile çekilebileceği 

şeklinde düzenlendiğine göre aynı zamanda avukat için tanınmış bir hak olarak da kabul 

edilmelidir.  

8. GETİRİLEN DÜZENLEMENİN AVUKATLIK MESLEĞİNİN GEREKLERİNE 

AYKIRILIĞI  

Avukatlık mesleğinin gerekleri Avukatlık Kanununun 34’ncü maddesinde gösterilmektedir. 

Buna göre, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, 

doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene 

uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına 

uymakla yükümlüdür”. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının 37’nci maddesinde 

ise “Avukat meslek sırrı ile bağlıdır” biçiminde ifade edilmektedir.  

Avukatlık Kanunu bakımından meslek sırrı ve bu sır bakımından avukatın bağlılığı yukarıda 

ele alınmış olmakla meslek bakımından önem arz eden diğer gereklilikler ise mesleğin 

kutsallığı ile buna yakışır şekilde özen, doğruluk ve mesleğin onur içinde yerine 

getirilmesidir32.  

 
31 Ruhi, A.C., Ruhi, C. (2021), Avukatlık Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, s. 73. 
32 Ruhi ve Ruhi (2021), s. 70; Özen (2021), s. 181 vd.; “Avukatlar özen ve doğruluk kurlarına göre 
hareket etmek, kamunun inancını ve meslek güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak 
mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır”. TBB Disiplin Kurulu Kararı, 
24.01.2014 gün 2013/650 E., 2014/50 K., Berberoğlu Yenipınar, F. (2016), Avukatlık Hukuku, Seçkin 
Yayınları, Ankara, s. 371. 



EUROASIA SUMMIT            4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS 
                     

 

CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-55-4       www.avrasyakongresi.org        Page | 70 
 

Avukat, unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmalı ve meslek kurallarına 

uymalıdır. Çünkü iş sahibi ile avukat arasındaki ilişki özel bir güvene dayanır. Avukat, doğru, 

dürüst ve güvenilir bir kişi olmalıdır33. Bununla birlikte avukatın doğru, dürüst ve güvenilir bir 

kimse olması gerektiğine ilişkin algının güçlendirilmesi ve bu algının zedelenmesine yol açacak 

yasal düzenlemelerden de kaçınılması gerekir. Zira aksine bir tutum mesleğin kutsallığının 

zedelenmesine yol açabilir.  

Mesleğin kutsallığı ise savunma hakkının34 kutsallığından gelmektedir. Bu nedenle savunma 

hakkının kısıtlanması anlamına gelebilecek her türlü düzenleme mesleğin kutsalı ile bağdaşır 

kabul edilemez35. Avukat için belirtilen biçimde bildirim yükümlülüğünün getirilmesi öncelikle 

avukata duyulması gereken güveni zedeler niteliktedir36. Avukat, getirilen düzenlemelerle bile 

olsa güvenilir kişi olma ayrıcalığından çıkartılmamalıdır. Avukata, böylesine bir güvenilir kişi 

unvanın kazandırılması kuşkusuz savunma hakkı bakımından son derece önemli ve gereklidir. 

İnsanlar avukatlara serbestçe başvurabilmeli, kendilerini savunmasının hazırlanmasını 

isteyebilmeli ve avukata vermiş bulundukları bilgilerden dolayı başlarına bir iş gelmeyeceğine 

inanmalıdır. Böylesine bir inancın yaratılmasına engel olacak her türlü düzenleme “görevin 

kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirilmesi gereken” 

savunmanın gerçekleştirilememesi anlamına gelecektir. Bildirim yükümlülüğünün getirilmesi 

avukatın “avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güveni” yaratmasına engel olacak 

niteliktedir. Çünkü böylesine bir düzenleme ortada iken avukatın saygı görmesi ve kendisine 

güven duyulması zaten beklenemez.  

Bu nedenle getirilen bu bildirim yükümlülüğünün Avukatlık Kanunu 34’ncü maddesinde 

ifadesini bulan “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde 

özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve 

güvene uygun biçimde davranmak” zorunluluğunu da ortadan kaldırır niteliktedir. Baro 

başkanlarını yaptığı açıklamada ifadesini bulduğu üzere böylesine bir düzenlemenin avukatları 

birer muhbir konuma indirgediğini söylemek yanlış olmayacaktır37. 

9. GETİRİLEN DÜZENLEMENİN ULUSLARARASI AVUKATLAR BİRLİĞİ (UIA) 

TURIN İLKELERİNE AYKIRILIĞI 

Avukatlar için getirilen bu bildirim yükümlülüğü, Türkiye’nin de katılımcısı olduğu ve 

27.10.2007 tarihinde Sdney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu 

tarafından kabul edilen “21.Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURIN ilkeleri”38 ne 

 
33 Ruhi ve Ruhi (2021), s. 70; Aldemir (2018), s. 1353. 
34 Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlığını taşıyan 36’ncı maddesine göre “Herkes, meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir”. Kişilerin yargılama makamları önünde serbestçe ve hiçbir 
endişeye kapılmaksızın haklarını iddia edebilmeleri veya kendilerini savunabilme imkanın kendilerine 
tanınması olarak ifade edilen savunma hakkı ve özellikle bu hakkın dokunulmazlığı ve hukuki niteliği 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkn.: Özen, M. (1992), “Savunma Dokunulmazlığı”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi TBBD, 1992/3, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1992-19923-987 (erişim:10.08.2021). 
35 Türk Ceza Kanunu’nun 128. maddesinde müdafi, şüpheli ve sanığa savunmasını suç işlemek 
endişesine kapılmadan özgürce ve korkusuzca yapabilmesi için “savunma dokunulmazlığı” (savunma 
bağışıklığı/adli muafiyet) sağlanılmıştır. Savunmaya verilen önem, bir ülkede demokratik gelişmişliğin 
ve insan haklarına verilen değerin en önemli göstergelerinden birisidir. Kocaoğlu, S.S (2012), “Türk 
Ceza Kanunu (m.128) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Bir Hukuka Uygunluk 
Nedeni Olarak Savunma Dokunulmazlığı”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4, (s. 21-38), s. 38. 
36 “Avukatın sanığa yapacağı yardım, çoğu kez muhakemede çelişmeli muhakeme ve silahların eşitliği 
ilkelerinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi bakımından büyük önem arz eder” Karakehya, H.,Arabacı, 
M. (2015), “Ceza Muhakemesinde Müdafin Önemi, Hukuki Satütüsü ve Müdafiliğe İlişkin Problemler”, 
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı 22, (s.59-89), s.59.  
37 Baro Başkanlarının yaptığı ortak açıklama için bknz.: 72 Baro Başkanının Ortak Açıklaması, 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avukatlara-ihbar-zorunlulugu-yasasina-72-baro-baskanindan-tepki-

1801168 (erişim: 01.08.2021). 
38 https://d.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/meslek_kurallari/turin_ilkeleri.pdf (erişim: 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1992-19923-987
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de aykırıdır. Çünkü buna göre, “Müvekkillerini temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü 

gerçeği ve bilgiyi gizli tutmak avukatların görevidir”. Ayrıca “Bilgi Açıklama Yükümlülüğünü 

Olmaması” başlığını taşıyan kural göre “Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri 

bilgileri açıklamaya zorlanmamalıdır. İnsan hayatı için tehlike arz edebilecek bir faaliyetten 

haberdar olan bir avukat, söz konusu hayatın korunması için avukat-müvekkil ilişkisinin 

ayrıcalığının izin verdiği ölçüde elinden gelen her türlü önlemi almalıdır. Suçla ilgili veya yasa 

dışı bir faaliyetten haberdar olan bir Avukat, o faaliyete katılmayı haliyle reddetmelidir. Avukat 

o faaliyete katılmayı reddetse dahi, durumu yetkililere haber vermekle yükümlü olmamalı; 

ancak, zihninde söz konusu faaliyetin ardında yasa dışı eylemlerin gizlendiğine ve müvekkilinin 

söz konusu faaliyetten imtina etmeye niyetli olmadığına dair ciddi şüpheler uyandığında derhal 

o meseleden çekilmelidir. 

Görüldüğü üzere müvekkilinin yasadışı bir faaliyeti konusunda bilgi sahibi olan avukat için 

getirilen tek uygun davranış avukatın işi red etmesi, işi almaktan çekinmesi olarak 

gösterilmektedir. Çünkü Avukata mesleğini ifa ederken; getirilen düzenlemede olduğu gibi bir 

kısım şüphelinin kimliğinin bildirilmesi veya şüpheli bir kısım işlem için bildirim 

yükümlülüğünün getirilmesi avukatı bir anlamda kolluk görevlisi haline getireceği için kabul 

edilmemektedir. Bunun aksi yönündeki bir kabul avukatlığın olmazsa olmaz koşulu olan 

bağımsızlık unsurunu ortadan kaldırmak anlamına gelecektir. Savunma hakkının kutsallığı ve 

temel hakların başında yer alışı, bu hakları birey adına savunan avukatın tam anlamıyla 

bağımsız olmasını gerektirir. Suç şüphesini takip etmek cumhuriyet savcısının, suç isnadına 

karşı bireylerin haklarını savunmak ise avukatın görevidir. Buna aykırı düzenlemeler yapılması 

doğru ve hukuk devleti ile bağdaşır nitelikte kabul edilemez39. Bu nedenle serbest avukatlar 

için getirilen bu bildirim yükümlülüğünün kaldırılması gerekir.   

10. SONUÇ  

 
01.08.2021). 
39Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi bu konuda yapılan benzer bir 

düzenlemenin iptali için açılan davada “4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına göre 

suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi gayesi ile Yasada sıralanan yükümlülere, 

Yasada izah edilen şüpheli işlemleri ve nakdi para limitini aşan işlemleri bildirme zorunluluğunun getirildiği, 

Yasada, yükümlüler kapsamında, avukatlar ve/veya avukatlık büroları da yer verildiği, bunun için açılan iptal 

davasında; avukatlık mesleğin esas unsurları ve/veya nitelikleri arasında, avukatların bağımsızlıkları, 

müvekkillerinin davalarını yürütmekte serbestiyetleri, müvekkillerinin kendilerine aktardıkları bilgileri gizli tutma 

ve ifşa etmeme gerekliliğinin bulunduğunu, Anglo-Sakson Hukuk Sisteminde, avukat-müvekkil arasındaki imtiyaz 

hakkının çok eskiye dayanmakta olduğunu, bu hakkın ilk kez 1577 yılında Berd v Lovelace davasında ortaya 

konulduğunu, imtiyaz hakkının, avukat ve müvekkil arasındaki gerek hukuki mütalaa verme aşamasında gerekse 

dava aşamasında yer alan görüşmelere özel bir statü verdiğini, bu imtiyazın avukat ve müvekkil arasında hukuki 

tavsiye aşamasında ve dava maksatları kapsamında, gizli olan konulara ait bir imtiyaz olduğunu, bu imtiyazın 

müvekkile ait olduğunu, ancak müvekkil tarafından kaldırıldığı takdirde avukatın, bu konular ile ilgili bilgi 

vermesinin mümkün olabileceğini, yaşadığımız karmaşık dünyada kişilerin, zengin veya fakir, şirketlerin, büyük 

veya küçük herkesin, Avukatlardan hukuki mütalaa veya yardım ihtiyaçları olabileceği, bilgi talep edilerek veya 

bilgi verilerek, müvekkilin kendi meselelerini düzene koymasında kamu yararı bulunduğu, verilen mütalaanın 

gerekli neticeyi doğurabilmesi için, avukata tüm verilerin aktarılmasının gerekli olduğu, müvekkillere, 

avukatlarına verdikleri bilginin, kendi izinleri olmadıktan sonra, avukatları tarafından açıklanamayacağı 

taahhüdü verilemediği takdirde, kendisi için gerekli ve doğru mütalaayı alamayabileceği, birçok olayda 

müvekkilin avukatına imtiyaz hakkı güvencesi olmasa dahi tüm bilgi ve olguları vermekte bir sorunları 

olmayacağı, ancak, hukukun üstünlüğüne olan inanç, toplumun kontrolünü oluşturan yapının çatısını oluşturduğu, 

Müvekkillerin, işlerini düzene koymak için bir avukatın bilgi ve becerisine müracaat ettikleri hallerde, müvekkil 

ve avukat arasında geçen görüşmelerin, polis, idare, iş rakipleri, meraklı işgüzar kişilerin veya başkalarının, 

bilgisine gelmeyeceğinden emin olmaları gerektiği ifade edilmekte ancak sonuç olarak yine de 4/2008 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın 2. maddesinde yer alan “Suç Geliri”  ve “Şüpheli İşlem”  

tefsirlerinin, 6. maddede yer alan “avukatlar ve/veya avukatlık büroları” söz dizisinin, Yasa aykırı olmadığına” 

dolayısıyla avukatlar için getirilen söz konusu bu bildirim yükümlülüğünün geçerli olduğuna oy birliği ile karar 

vermiştir. (Dosya no 2016/2, 18.03.2016 gün ve 2008/2 sayılı Karar). https://www.mahkemeler.net/cgi-

bin/yenikararsonuc.aspx?nerde=am&yile=2008 (erişim: 01.08.2021). 

https://www.mahkemeler.net/cgi-bin/yenikararsonuc.aspx?nerde=am&yile=2008
https://www.mahkemeler.net/cgi-bin/yenikararsonuc.aspx?nerde=am&yile=2008
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5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2.maddesinin (d) 

bendinde bu kanun bakımından yükümlü olarak tanımlanan kimselere, 27.12.2020 tarihli ve 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 

20’nci maddesiyle serbest avukatlar ibaresinin eklenmesi doğru olmamıştır. Çünkü. Buna göre, 

serbest çalışan avukatlar bakımından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’nci maddesinin 

1’nci fıkrası kapsamında kalan hukuki durumun anlaşılması için yapılan mesleki çalışma 

sebebiyle öğrenilen veya yargısal ya da alternatif uyuşmazlık çözümü (arabuluculuk ve 

uzlaştırma) yöntemlerinin uygulandığı süreç içerisinde öğrenilen bilgiler dışında kalmak 

koşuluyla ve bu Kanunda gösterilen işlerle sınırlı olmak üzere, Kanun’un 3’üncü maddesinde 

gösterildiği biçimde “kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem 

yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini 

tespit etmek” ve tespit edilen bu kimlikler ile Kanunun 4’ncü maddesi kapsamında kendileri 

nezdinde veya kendileri aracılığı ile “yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu 

malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair 

herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu 

işlemleri” Maliye Bakanlığı’na bağlı, özel bir kolluk niteliğinde olan, Mali Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığı (MASAK)’a bildirmek yükümlülüğü getirilmiş olmaktadır. Bu yükümlülüğe 

aykırı davranışın cezası ise Kanunun 13’ncü maddesine göre idari para cezası olup, bu cezanın 

MASAK tarafından verilmesi gerekecektir.  

Serbest çalışan avukatlar bakımından böylesine bir bildirim yükümlülüğünün getirilmesinin asıl 

nedeninin esasen kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için kurulmuş 

bulunan çok uluslu bir yapı mahiyetinde olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün, üye 

devletler bakımından bu hususta bir takım kayıt tutma ve bildirim yükümlülüklerinin 

getirilmesi gerektiğini belirleyen Tavsiye Kararlarının bir gereği olarak gerçekleştirildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim bu husus getirilen Kanuni düzenleme ile ilgili olarak Adalet 

Komisyonu Raporunda açıkça ifade edilmektedir. Bununla birlikte, yapılacak olan yasal 

düzenlemelerde hangi konuların hukuk meslekleri ile uğraşanlar için ayrıcalıklar ve mesleki 

gizlilikler kapsamında ele alınması gerektiğinin üye devletlerin insiyatifine bırakılmakta olduğu 

göz ardı edilmiştir. Bu nedenle doğru olmayan bir düzenleme yapılmıştır.  

Getirilen bu bildirim yükümlülüğünün Avukatlık Kanunu’nun “Sır saklama” kenar başlığını 

taşıyan 36’ncı maddesine ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının 37’nci 

maddesinde ifade edilen “Avukat meslek sırrı ile bağlıdır” şeklinde ifade edilen avukatın 

meslek sırrını açıklamama yükümlülüğüne aykırı olduğu son derece açıktır. Çünkü, avukatın 

sır saklama yükümlülüğü kuşkusuz avukatlık mesleğinin kamusallığından gelmektedir. 

Mesleğin kamusallığı ise anayasal ve tarihsel bir ilke olan savunma hakkının kutsallığı ve 

evrensel hukuk prensipleri ile ilgilidir. Bu nedenle avukatın, müvekkili ile özdeşleştirilmesi 

yasaklanmış ve müvekkili ile arasındaki ilişki gizli tutularak kendisine sır saklama 

yükümlülüğü getirilmiştir. Sır saklama yükümlülüğü getirilmesinde hem bireyin ve hem de 

kamunun menfaati bulunmaktadır. Böylesine bir yükümlülük avukatlık mesleğinin olmazsa 

olması olarak kabul edilmek zorundadır. Kendisine böylesine bir yükümlülük yüklenmesinin 

yegane sebebi insanların bağımsız ve güvenilir bir savunma hakkından istifade edebilmelerini 

sağlamaktır. Böylesine bir sır saklama yükümlülüğünün tanınmaması durumunda insanların 

savunmaya güvenleri kalmayacak ve adil yargılama da söz konusu olamayacak demektir.  

Avukatın sır saklama yükümlülüğünün kamusal bir nitelik taşıdığı Avukatlık Kanunun 36’nci 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeden de açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü ikinci 

fıkraya göre avukatların “tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına 

bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir. Çekinme hakkının 

kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz”. Buna göre, sır sahibinin sırrın 

açıklanmasına izin verdiği halde bununla bağlı olmayan bir tek meslek mensubu kimse vardır 

ki bu da avukatlardır. Buna göre bir yargılama makamı önünde tanıklıktan çekindiği bir 
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durumda bile kendisi hakkında asla hukuki ve cezai bir sorumluluk doğması mümkün olmayan 

biri için bildirim yükümlülüğü getirmek ve getirilen böylesi bir bildirim yükümlülüğü için idari 

de olsa yaptırım belirlemek her şeyden önce doğru ve hukuki değildir. Yargı makamı önünde 

tanıklık etmekten çekinme hakkı var olan birinin bir idari makama karşı bunu yapamaması ve 

idari makamın buna karşılık yapılmayan bu eylem için bir idari yaptırım tayin edebilmesi büyük 

bir çelişki anlamına gelmektedir. Dolayısıyla serbest çalışan avukatlar için getirilmiş bulunan 

bu bildirim yükümlülüğünün kapsamı ne olursa olsun Avukatlık Kanunu 36’nci maddesinde 

düzenlenmiş bulunan avukatın sır saklama yükümlülüğü kuralına aykırı olduğunu söylemek 

gerekir.  

Getirilen düzenlemenin avukatlık mesleğinin diğer gereklerine de aykırı olduğunu son derece 

açıktır. Çünkü; avukatlık mesleğinin gerekleri Avukatlık Kanununun 34’ncü maddesinde 

gösterilmektedir. Buna göre, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır 

bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği 

saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek 

kurallarına uymakla yükümlüdür”. Avukat unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun 

biçimde davranmalı ve meslek kurallarına uymalıdır. Çünkü iş sahibi ile avukat arasındaki ilişki 

özel bir güvene dayanır. Avukat, doğru, dürüst ve güvenilir bir kişi olmalıdır. Bununla birlikte 

avukatın doğru, dürüst ve güvenilir bir kimse olması gerektiğine ilişkin algının güçlendirilmesi 

ve bu algının zedelenmesine yol açacak yasal düzenlemelerden de kaçınılması gerekir. Zira 

aksine bir tutum mesleğin kutsallığının zedelenmesine yol açabilir.  

Mesleğin kutsallığı ise savunma hakkının kutsallığından gelmektedir. Bu nedenle savunma 

hakkının kısıtlanması anlamına gelebilecek her türlü düzenleme, mesleğin kutsalı ile bağdaşır 

kabul edilemez. Avukat için belirtilen biçimde bildirim yükümlülüğünün getirilmiş olması 

öncelikle avukata duyulması gereken güveni zedeler niteliktedir. Avukat, getirilen 

düzenlemelerle bile olsa güvenilir kişi olma ayrıcalığından çıkartılmamalıdır. Avukata, 

böylesine bir güvenilir kişi unvanın kazandırılması, kuşkusuz savunma hakkının kutsallığı 

bakımından son derece önemli ve gereklidir. İnsanlar avukatlara serbestçe başvurabilmeli, 

kendilerini savunmasının hazırlanmasını isteyebilmeli ve avukata vermiş bulundukları 

bilgilerden dolayı başlarına bir iş gelmeyeceğine inanmalıdır. Böylesine bir inancın 

yaratılmasına engel olacak her türlü düzenleme “görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, 

doğruluk ve onur içinde yerine getirilmesi gereken” savunmanın gerçekleştirilememesi 

anlamına gelecektir. Bildirim yükümlülüğünün getirilmesi avukatın “avukatlık unvanının 

gerektirdiği saygı ve güveni” yaratmasına engel olacak niteliktedir.  

Getirilen düzenleme aynı zamanda Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)’nın belirlediği  TURIN 

ilkelerine de aykırıdır. Çünkü; Türkiye’nin de katılımcısı olduğu ve 27.10.2007 tarihinde 

Sdney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 

“21.Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURIN ilkeleri” ne göre “Müvekkillerini 

temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve bilgiyi gizli tutmak avukatların 

görevidir”. Ayrıca “Bilgi Açıklama Yükümlülüğünü Olmaması” başlığını taşıyan kurala göre 

“Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya zorlanmamalıdır. 

Sonuç olarak avukata mesleğini ifa ederken öğrendiği hususlarla alakalı olmak üzere bir kısım 

şüphelinin kimliğinin veya şüpheli bir kısım işlemlerin bildirilmesi yükümlülüğünün 

getirilmesi, avukatı bir anlamda kolluk görevlisi haline getirmek anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle getirilen bu düzenleme doğru değildir. Suç şüphesini takip etmek Cumhuriyet 

savcısının, suç isnadına karşı bireylerin haklarını savunmak ise avukatın görevidir. Buna aykırı 

düzenlemeler yapılması doğru ve hukuk devleti ile bağdaşır nitelikte kabul edilemez. Bu 

nedenle getirilen düzenlemenin kaldırılması gerekir.  
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Abstract 

According to businesses that develop or change their business plans in order to gain a 

competitive advantage in different sectors, being able to survive due to the acceleration of 

technology use has become equivalent to being a pioneer in technological developments beyond 

keeping up with the times. Therefore, digital transformation, which is one of the concepts used 

with technology, is a process that businesses are completely affected by, and it creates great 

changes in structure, process and outputs. Digital transformation often leads to changes in 

organizational structures, business processes and policies, especially in organizational culture. 

In this respect, digital transformation is generally a continuous process and this process is 

considered as a way of being sustainable for businesses. From this point of view, there is a need 

for employees who can keep up with this change in businesses. If employees have the 

qualifications to adapt to the digital age and transformation, businesses will adapt to this 

destructive change much more easily with the increase in technology use. Along with this speed 

of digital transformation, it is observed that employees experience different concepts. The 

concept of mobbing, which has become a current issue in business life as of the 1980s, has 

taken on a different structure with digitalization and the conscious, systematic and continuous 

hostile behaviors, which are applied with the aim of making the employee unable to do his/her 

job and leaving his/her job, have been transferred to the digital environment. The processes and 

structures that have changed with the digital transformation have changed the physical 

conditions in the mobbing act and created new conditions. While the physical conditions are 

important in the act of mobbing, it is sufficient for the person to operate only in digital 

environments for the act of digital mobbing. These new conditions manifest themselves in the 

digital environment with the digital transformation. In addition to technological developments, 

due to the pandemic that has affected the whole humanity, traditional mobbing has begun to 

leave its place to digital mobbing acts in the process of transition to remote working systems. 

In this framework, the technological tools used, social media, online applications have made 

mobbing uninterrupted by eliminating the concept of place and time. The fact that the changing 
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environmental conditions along with the pandemic accelerated the digital transformation that 

caused the digital mobbing incidents to come to the fore. Digital mobbing is directly related to 

the structure of digital applications used. The fact that some applications are convenient for the 

bully to hide his/her identity makes digital mobbing more severe. However, due to the limited 

number of studies on this subject, it is aimed to make a theoretical contribution to the literature 

by examining the concept of digital transformation and the concept of digital mobbing that 

emerged in the digital transformation process. Examining the relationship between digital 

transformation and digital mobbing and drawing attention to its importance in work life is 

considered important in terms of increasing awareness on this topic and conducting different 

studies on this topic. 

Keywords: Digitalization, Digital Transformation, Digital Mobbing. 

 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL MOBBİNG ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

KEŞFEDİLMESİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA 

 

Özet 

Birbirinden farklı sektörlerde rekabet avantajı elde etmek için iş yapış biçimlerini geliştiren 

veya değiştiren işletmelere göre, teknoloji kullanımının hız kazanması dolayısıyla varlığını 

sürdürebilmek, çağa ayak uydurmanın ötesinde teknolojik gelişmelere öncü olmakla eşdeğer 

hale gelmiştir. Dolayısıyla teknolojiyle birlikte kullanılan kavramlardan biri olan dijital 

dönüşüm, işletmelerin tamamen etkilendiği bir süreçtir ve yapı, süreç ve çıktılarda büyük 

değişimler meydana getirmektedir. Dijital dönüşüm, çoğunlukla örgüt yapılarında, iş 

süreçlerinde ve politikalarda özellikle de örgüt kültüründe değişimlere yol açmaktadır. Bu 

yönüyle dijital dönüşüm, genellikle sürekliliğe sahip bir süreçtir ve bu süreç işletmeler 

açısından sürdürülebilir olmanın bir yolu olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan 

işletmelerde bu değişime ayak uydurabilecek çalışanlara ihtiyaç vardır. Çalışanlar dijital çağa 

ve dönüşüme adapte olabilecek niteliklere sahip olmaları durumunda, işletmeler de teknoloji 

kullanımının artması ile çok daha kolay bu yıkıcı değişime adapte olabilecektir. Bu dijital 

dönüşüm hızıyla birlikte çalışanların farklı kavramları da deneyimledikleri gözlemlenmektedir. 

1980’li yıllar itibariyle iş hayatında gündeme gelen mobbing kavramı, dijitalleşmeyle birlikte 

farklı bir yapıya bürünmüş ve çalışanı görevini yapamaz hale getirerek işinden ayrılmasına 

zemin oluşturma maksadıyla uygulanan bilinçli, sistemli ve devamlı şekilde yapılan düşmanca 

davranışlar, dijital ortama taşınmıştır. Dijital dönüşümle birlikte değişen süreç ve yapılar, 

mobbing eylemindeki fiziki koşulları değiştirerek ortaya yeni şartlar çıkarmıştır. Mobbing 

eyleminde fiziki şartlar önem taşırken, dijital mobbing eylemi için kişinin sadece dijital 

ortamlarda faaliyet göstermesi yeterlidir. Bu yeni şartlar da dijital dönüşümle birlikte kendini 

dijital ortamda göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra tüm insanlığı etkisi altına alan 

pandemi nedeniyle evden çalışma sistemlerine geçiş sürecinde geleneksel mobbing yerini 

dijital mobbing uygulamalarına bırakmaya başlamıştır. Bu çerçevede, kullanılan teknolojik 

araçlar, sosyal medya, çevrim içi uygulamalar yer ve zaman olgusunu ortadan kaldırarak 

mobbingi kesintisiz bir hale getirmiştir. Pandemiyle beraber değişen çevre koşullarının dijital 

dönüşüme hız kazandırması dijital mobbing olaylarının artarak gündeme gelmesine neden 
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olmuştur. Dijital mobbing, kullanılan dijital uygulamaların yapısıyla doğrudan ilintilidir. Bazı 

uygulamaların zorbanın kimliğini gizlemesine elverişli olması dijital mobbingi daha şiddetli 

hale getirmektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı olması sebebiyle bu 

çalışmayla, dijital dönüşüm kavramı ile dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan dijital mobbing 

kavramı incelenerek, yazına kuramsal katkı yapmak amaçlanmaktadır. Dijital dönüşüm ile 

dijital mobbing ilişkisinin incelenerek çalışma hayatındaki önemine dikkat çekilmesi konudaki 

farkındalığın artması ve konuyla ilişkili farklı çalışmalar yapılması açısından önemli 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalizasyon, Dijital dönüşüm, Dijital mobbing.   
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DEVELOPING NEW MEDIA CREDIBILITY SCALE: A MULTIDIMENSIONAL 

PERSPECTIVE 

 

Hanaa Farouk Saleh  
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Abstract: 

The main purposes of this study are to develop a scale that reflects emerging theoretical 

understandings of new media credibility, based on the evolution of credibility studies in western 

researches, identification of the determinants of credibility in the media and its components by 

comparing traditional and new media credibility scales and building accumulative scale to test 

new media credibility. This approach was built on western researches using conceptualizations 

of media credibility, which focuses on four principal components: Source (journalist), message 

(article), medium (newspaper, radio, TV, web, etc.), and organization (owner of the medium), 

and adding user and cultural context as key components to assess new media credibility in 

particular. This study’s value lies in its contribution to the conceptualization and development 

of new media credibility through the creation of a theoretical measurement tool. Future studies 

should explore this scale to test new media credibility, which represents a promising new 

approach in the efforts to define and measure credibility of all media types.  

Keywords: Credibility scale, media credibility components, new media credibility scale, 

scale development.  
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