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UHEYAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.uheyadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)  kalite 
belgeleriyle ve (2015/03942-2015-GE-17293) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 
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5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8207 ve Online 
ISSN NO:2149-2492 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda Ödüllendirmenin İş ve Performans 
Üzerine Etkisi, UHEYAD  Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi 
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son 
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHEYAD JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by 
two field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim 
on our journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved 
to be published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted 
to the editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take 
the responsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not 
submitted to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the 
committes and the authorities in our journal are responsible for financial and emotional 
damage. The committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. 
Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. All kinds of information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uheyadergisi.com

3 Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“Mart - June - September December”.” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03942-2015-GE-17293). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 
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5  Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-
8207 ve Online ISSN NO:2149-2492 

6  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz, et, al., 2015: 1).  in the 
reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated as Effect of Rewarding in Employees 
on Job and Performance, UHEYAD International Refereed Journal of Researches on 
Economy Management , Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest 
volumes of our journal and apply the print format of the published articles in their own 
papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last 
accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 03 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. Dergi-
mizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri 
yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında 
arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli 
bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere 
girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine 
farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. 
Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da 
ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda 
yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 
Baş Editör
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Dear readers, precious scientists.

In this issue of our journal, there are a total of 03 research and application studies. In this issue of the 
journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable studies. 
We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee members 
who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and 
contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial board, 
system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort in the 
background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications and works to 
enable our journal to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the studies published 
in our journal to be assessed by different readers and literatures also still continue. We have also speeded up 
our communication studies and the delivery of the journal and its issues to scientists and scholars all around 
the world. We thank you for your support and contributions already, and we pray for reconciliation.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN ENFLASYON 
HEDEFLEMESİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLİ 

ÜLKE KARŞILAŞTIRMASI: LİNEER MODELLEME (1)

EVALUATING THE SUCCESS OF DEVELOPING COUNTRIES IN 
INFLATION TARGETING AND COMPARISON BETWEEN SELECTED 

COUNTRIES: LINEAR MODELING

Nur DİLBAZ ALACAHAN1, Yağmur AKARSU2

1 Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Applied Sciences Biga, Çanakkale / Turkey
2 Çanakkale Onsekiz Mart University, Gökçeada Vocational School, Çanakkale / Turkey 

ORCID ID: 0000-0002-8156-00201, 0000-0002-9277-50192

Öz: Amaç: Bu çalışma, seçili gelişmekte olan ülkelerin enf-
lasyon hedeflemesi uygulamasının performanslarını ölçmek 
amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla enflasyon hedeflemesinin, 
döviz kuru üzerindeki etkisi incelenmiştir. Metot: Çalışma-
da yer alan seçili ülkeler Türkiye, Brezilya, Endonezya ve 
Meksika’dır. Bu ülkeler için, tüketici fiyat endeksi ve milli 
para birimi cinsi üzerinden dolar başına aylık ortalama değer 
olmak üzere döviz kuru ile derlenen, 1989 – 2017 yıllarını 
kapsayacak şekilde oluşturulan veri seti kullanılmıştır. Bul-
gular: Modellerin spesifikasyonu için yapılan karşılaştırmalar 
sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak için iki 
aşamalı olağan en küçük kareler metodu seçilmiştir. Sonuç: 
Seçili ülkeler arasında enflasyon hedeflemesinde en başarılı 
olan ülke döviz kurundaki bir birimlik artışa tüketici fiyat 
endeksinde 0.0087 puan artış olmasından dolayı Endonezya 
olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Büyük Ölçekli İşletmeler

Abstract: Objective: The present study was carried out in 
order to measure the performances of selected countries in 
inflation targeting. For this purpose, the effect of inflation 
targeting on the exchange rates was examined. Method: The 
countries examined here are Turkey, Brazil, Indonesia, and 
Mexico. A dataset, which was derived from the consumer 
price indices and the monthly average USD exchange rates 
expressed in the national currencies and which cover the 
period between 1989 and 2017, was used for these countries. 
Results: At the end of the comparisons made for the specifi-
cations of models, the least squares method was selected for 
explaining the relationship between the variables. Conclusion: 
Among the selected countries, the country most successful in 
inflation targeting was found to be Indonesia, because 1 unit 
increase in exchange rate caused 0.0087 point increase in the 
consumer price index.
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change Rate, Consumer Price Index
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INTRODUCTION

Since the effects of activist policies on the 
economy require a long and variable time and 
there is no trade-off between the unemploy-
ment and inflation in the long run, the time 
inconsistency and the costs of inflation ne-
cessitate the adoption of rule-based policies. 
For this reason, the different strategies such 
as exchange rate targeting, inflation targeting, 
and monetary targeting have come to the fore. 
The disadvantages of the exchange rate and 
monetary targeting and their incapability of 
ensuring the price stability brought the infla-
tion targeting into the forefront. Although the 
inflation targeting also has weaknesses, it can 
be seen that this method is more effective in 
ensuring the price stability than the other mon-
etary regimes. The inflation targeting strategy 
is to announce the official target ranges or the 
targets on a regular basis in order to achieve 
the specific inflation rates in specific terms. 
The inflation targeting, which has been imple-
mented in developed and developing coun-
tries since 1990s in order both to ensure the 
price stability and to struggle with inflation, 
increases the reliability of monetary policy in 
the countries, as well as the decisiveness. 

Inflation targeting is the most suitable one 
among the monetary policy strategies because 
of both its transparency and clearness. The 
most important characteristic distinguishing 
the inflation targeting from the other policies 

is that the central banks are independent in us-
ing the different monetary policy instruments 
in order to achieve the targeted inflation rates. 
The inflation targeting is to announce the mid-
term targets, which are clearly determined by 
the central banks of the countries, to the pub-
lic. In order to achieve the low and stable in-
flation rates, it was deemed appropriate that 
the central banks should determine the inter-
est rates for the purpose of ensuring the price 
stability. The most important instrument of 
monetary policy in inflation targeting is the 
short-term interest rates. 

In inflation targeting, which has been firstly 
used in New Zealand in 1990, the main pa-
rameters that may influence the inflation are 
taken into consideration. The inflation target-
ing refers to which will be done how in order 
to minimize the inflation rate. As of the year 
2018, the number of countries implementing 
the open and implicit inflation targeting strat-
egies is 66.

Nowadays, because the trade of goods and 
services between the countries increased, 
the foreign trade was positively affected and 
this increased the dependency of local prices 
to the exchange rate fluctuations. The effect 
of exchange rate changes on the local price, 
which is called reflection or pass-through ef-
fect, is very important for the central banks 
because the responsibility of central banks 
is to ensure the price stability. If the effect of 
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exchange rate changes on the local prices, 
which is the reflection effect, is low, then it 
becomes easier for central banks to make the 
monetary policy decision because, in such a 
case, the monetary policy of central bank is 
more independent. It has a positive effect on 
the inflation targeting strategy. In this case, it 
should be examined if the pass-through effect 
is strong or not. In many analyses performed 
before, it was concluded that the pass-through 
effect is low especially in developed coun-
tries, and it is strong in developing countries 
such as Turkey. 

LITERATURE REVIEW

In national and international literature, there 
are numerous studies examining the relation-
ship between inflation and exchange rate. The 
contribution of the present study to the litera-
ture is that the reflection effect between infla-
tion rates and exchange rates in accordance 
with the inflation targeting implemented in 
Turkey, Brazil, Mexico, and Indonesia, which 
are developing countries. For this purpose, 
the national and international literature re-
lated with this subject are discussed below.

In their study carried out in 2008, Akyazı and 
Ekinci compared the inflation and production 
performances of Turkey and 13 countries. In 
conclusion, they reported that, after the in-
flation targeting strategy, the mean inflation 
rates in Turkey were high in both implicit 

and open inflation targeting periods. Besides 
that, a decrease in production variability was 
observed in the countries implementing infla-
tion targeting strategy.

In his study carried out in 2009, Öztürk com-
paratively analyzed the effects of inflation 
targeting on the developed and developing 
countries. At the end of the study, it was seen 
that the inflation targeting strategy increased 
the inflation rates in the countries.

In the study carried out in 2010, Özçiçek 
investigated the effects of exchange rate on 
the inflation rate and he concluded that, for 
Turkey, the exchange rate changes have in-
creased the inflation but there was no pass-
through effect. 

In a study carried out in 2012, Dilbaz Alaca-
han used the cointegration analysis in order 
to examine the relationship between inflation 
and exchange rate in countries implementing 
inflation targeting. According to the results 
of the study, it was determined that there has 
been a strong relationship between Produced 
Price Index (PPI)-Consumer Price Index 
(CPI) and exchange rate in Turkey before the 
inflation targeting. Moreover, it was also re-
vealed that, in the inflation targeting period, 
the CPI increased by 0.94% when the ex-
change rate increased by 1%.   

In a study carried out in 2013, Kurihara an-
alyzed the relationship between economic 
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growth and exchange rate during the inflation 
targeting period. According to the results ob-
tained in that study, it was found that the in-
flation targeting contributed to the economic 
growth by decreasing the exchange rates. 

In their study in 2015, Bozdağlıoğlu and 
Yılmaz made use of VAR method for the pe-
riod between 1994 and 2014 in order to deter-
mine the relationship between inflation and 
exchange rate in Turkey. According to the 
results of that study, the authors reported that 
inflation was influenced from the increases 
in nominal exchange rates but the changes 
in inflation have no effect on the nominal ex-
change rate. In the study carried out in 2015, 
Türkoğlu investigated the performance of in-
flation targeting in selected developing and 
developed countries. In that study, the au-
thor reported that the inflation targeting was 
successful in Czech Republic, Poland, and 
Spain, it was successful in several periods in 
Finland, but this strategy couldn’t achieve the 
expected success in Turkey.

In their study in 2016, İğdeli and Sever in-
vestigated the effects of inflation targeting on 
the economic performances of countries. Ac-
cording to the results obtained in that study, 
it was determined that the inflation target-
ing had a positive effect on the economic 
performance in developed and developing 
countries. Moreover, it was also concluded 
that the economic performance in developed 

countries was better than in developing coun-
tries.

In their study carried out on 19 countries and 
published in 2017, Dilla, Achsani, and Ang-
graeni examined if the inflation targeting de-
creased the exchange rates. According to the 
results obtained by the authors, it was found 
that the effect of the exchange rate on the 
prices decreased after the adoption of infla-
tion targeting strategy. 

INFLATION TARGETING PERFOR-
MANCES of SELECTED COUNTRIES

Since it has experienced high inflation rates 
and economic crises since 1970s, Turkey has 
adopted the exchange rate targeting strategy. 
But, because of the crises in 2000 and 2001, 
it left this unsuccessful strategy and started 
implementing the implicit inflation target-
ing strategy together with the Transition to 
Strong Economy Program covering the peri-
od between 2002 and 2004. This strategy was 
considered as a transition process for Turkey 
that started implementing the open inflation 
targeting in the year 2006 (Eroğlu, Eroğlu, 
2009: 85).

After the crisis in 1994, Mexico decided to 
determine the inflation target on annual basis. 
In this parallel, the government made use of 
52 Million USD foreign fund in addition to 
the contractionary fiscal and monetary poli-
cies. Despite all these actions, they cannot 
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achieve stability in inflation and then decided 
to gradually implement the inflation targeting 
strategy. Soon after this decision, the inflation 
rate occurred in 1995 was 52%. The infla-
tion rates in the following years were 15.7% 
in 1997, 18.6% in 1998, 12.3% in 1999, and 
8.96% in 2000 (Saatçioğlu, 2002: 2).

Brazil, which has managed to decrease the 
inflation rate below 2% by making use of 
the exchange rate-based stability program of 
Brazilian government in 1994 that is named 
Real Plan, experienced economic problems 
because of Asian Crisis and because Russia 
declared that it cannot pay its debts (İğdeli, 
Sever: 2017: 120). Then, in order to ensure 

the price stability, Brazil started implement-
ing inflation targeting in 1999 and the actual 
inflation rates in Brazil were very close to the 
targeted values (Mishkin, Savastano, 2000: 
5).

Together with the Law on Central Bank en-
tered into force in 1999 after the Asian Cri-
sis in 1997, the Indonesian Central Bank was 
granted the full authority in the implemen-
tation of the monetary policy. After the cri-
sis in 1997, Indonesia started using flexible 
exchange rate system. And then, it started 
implementing inflation targeting implicitly 
since 1999 and officially since 2001 (Atgür, 
Altay, 2015: 81). 
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Table 1. Targeted and Actual Inflation Rates of Selected Countries 

(TIR: Targeted Inflation Rate, AIR: Actual Inflation Rate)

Countries Turkey Brazil Mexico Indonesia

Inflation Rate TIR (%) AIR 
(%)

TIR 
(%)

AIR 
(%)

TIR (%) AIR 
(%)

TIR (%) AIR 
(%)

Years

1999 - - 8 8.94 - - - -

2000 - - 6 5.97 - - - -

2001 - - 4 7.67 3 6.36 4% - 6% 12.55

2002 35 29.7 3.5 12.53 3 5.03 9% - 
10%

10.03

2003 20 18.4 3.25 4 3 4.54 9 +1% 5.06

2004 12 9.3 3.75 5.5 3 4.68 5.5 +1% 6.4

2005 8 7.7 4.5 5.69 3 3.98 6 +1% 17.11

2006 5 9.7 4.5 3.14 3 3.62 8 +1% 6.6

2007 4 8.4 4.5 4.46 3 3.96 6 +1% 6.59

2008 4 10.1 4.5 5.9 3 5.12 5 +1% 11.06

2009 7.5 6.5 4.5 4.31 3 5.29 4.5 +1% 2.78

2010 6.5 6.4 4.5 5.91 3 4.15 5+1% 6.96

2011 5.5 10.4 4.5 6.5 3 3.4 5+1% 3.79

2012 5 6.2 4.5 5.84 3 4.11 4.5+1% 4.3

2013 5 7.4 4.5 5.91 3 3.8 4.5+1% 8.38

2014 5 8.2 4.5 6.41 3 4.01 4.5+1% 8.36

2015 5 8.8 4.5 10.67 3 2.72 4+1% 3.35

2016 5 8.5 4.5 6.29 3 2.82 4±1%  3.02

2017 5 11.92 4.5 2.95 3 6.77  4±1% 4

Source: TCMB, Brazilian Central Bank, Bank of Mexico, Bank Indonesia

In Table 1, the actual and targeted inflation 
rates of the selected countries are presented. 
T he inflation targeting strategy, which has 

b een implemented implicitly between 2002 
a nd 2005 in Turkey, was officially adopted 
a s the monetary policy in 2006. The infla-
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tion rate in Turkey, which was targeted to be 
5 % for the year 2017, actually occurred at 
11.92%. The inflation rate of Mexico, which 
started implementing inflation targeting in 
2001, was 6.3%. The inflation rate in Mex-
ico, which was targeted to be 3%, actually 
occurred at 6.7% in 2017. The inflation rate 
of Brazil, which started implementing infla-
tion targeting in 1999, in the year of transiting 
to inflation targeting was 8.94% and the tar-
geted inflation rate was 8. For the year 2017, 
the targeted inflation rate was 4.5% but the 
actual inflation rate was found to be 2.95%. 
In 2005, when it started implementing infla-
tion targeting, the inflation rate in Indonesia 
was 17.1% but the targeted inflation rate was 
6+1%. For the year 2017, the targeted infla-
tion was 4+1% and the actual inflation rate 
was calculated to be 4%. 

The inflation targeting and announcement are 
made upon the co-decision of government and 
central bank in Turkey and Brazil, whereas 
they are announced solely by the government 
in Indonesia and solely by the central bank 
in Mexico. From the aspect of targeting pe-
riod, the inflation targets are determined for 
1-3-year periods in Turkey, Indonesia, and 

Brazil, whereas the mid-term targeting period 
was adopted in Mexico. The inflation rates 
of the selected countries in the years when 
they started implementing inflation targeting 
are 9.7% in Turkey (2006), 4.9% in Brazil 
(1999), 6.4% in Mexico (2001), and 12.55% 
in Indonesia (2001) (TCMB, 2006).

DATASET and ECONOMETRIC METH-
ODOLOGY

The dataset, which derived from the consum-
er price indices and the monthly average USD 
exchange rates expressed in the national cur-
rencies and which cover the period between 
1989 and 2017, was used for the selected 
countries (Turkey, Brazil, Mexico, and Indo-
nesia). In this dataset, the effect of exchange 
rates on the consumer price index was ana-
lyzed using the exchange rate of USD.

In the specification of the model, the con-
sumer price index was determined as the 
dependent variable and the exchange rate as 
the independent variable. The consumer price 
index was constructed by taking the value 
of the year 2010 as 100, and this index was 
added into the model as the inflation measure.
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Table 2. Descriptive Statistics for the Dataset Used in Study

Variable N Mean Standard 
Deviation

Minimum Maximum

Turkey - CPI 348 58.325 55.319 0.033 183.526

Brazil - CPI 348 69.017 45.790 0.000 157.856

Mexico - CPI 348 69.106 37.491 8.649 133.876

Indonesia - CPI 348 64.793 42.530 11.340 144.231

Turkey Exchange 
Rate

348 1.127 0.990 0.002 3.890

Brazil - Exchange 
Rate

348 1.727 1.071 0.000 4.046

Mexico - Exchan-
ge Rate

348 9.800 4.449 2.293 21.272

Indonesia - Exc-
hange Rate

348 7,602.290 3,951.800 1,735.920 14,396.100

Source: International Financial Statistics (IFS), Monthly Monetary and Financial Statis-
tics (MEI)

In Table 2, the descriptive statistics are pre-
sented for the selected countries. These val-
ues include 348 monthly observations be-
tween 1989 and 2017. 

The methods specified below were used in 
SAS/ETS(R) 9.3 program in order to sepa-
rately determine the effects. 

Ordinary least squares (OLS) regression

Two-Stage Least Squares Estimation

The relationship between inflation and ex-
change rate was analyzed by testing the linear 
econometric models deemed suitable. It was 
aimed to obtain the equations and estimation 

methods that explain the economic relation-
ship between the indicators at best. Moreover, 
the mean value of the chance variable was as-
sumed to be zero, the variance is assumed to 
be constant (homogenous), and covariance 
is assumed to be zero (İşyar, 2009:1). In the 
specification of the models, it was aimed to 
not infringe the homoscedasticity assump-
tion. 

The results obtained by using the above-listed 
methods were compared by considering the 
structure of the error term in accordance with 
the variables in analyzed relationships. The 
procedure was continued in order to obtain 
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effective, sufficient, and consistent estimators 
without deviation among the models deemed 
suitable.  

CPI= β1EXCH  + u 

CPI: Consumer price index

U: Chance variable.

EXCH: Exchange rate of USD expressed as 
the monthly average in national currency

It was regressed separately for the countries 
(Turkey, Brazil, Mexico, and Indonesia).

EMPIRICAL RESULTS

As a result of the comparisons for the mod-
els’ specification for 4 countries, the Two-
Stage Least Squares Method was selected for 
explaining the relationship between the vari-
ables. In all the model specifications, the in-
dependent variable is the exchange rate and it 
was regressed for the dependent variables.

Table 3.  Descriptive Statistics for Observed TR_EXCH Series 

Turkey_CPI= β1Turkey_EXCH  + u 

Name of Variable = TR_EXCH

Mean of Series 1.126698

Standard Deviation 0.988962

Number of Observations 348

The mean value of observed values, the stan-
dard deviation, and the number of observations 
are provided for the series named TR_EXCH, 

in which the exchange rate observations for 
Turkey were used on monthly basis.

Table 4. Controlling the Serial Autocorrelation for White Noise by using Chi-Square Test

Autocorrelation Check for White Noise

To Lag Chi-Square DF Pr > ChiSq Autocorrelations

6 1916.57 6 <.0001 0.986 0.97 0.956 0.943 0.93 0.917

12 3542.51 12 <.0001 0.903 0.89 0.875 0.861 0.846 0.83

18 4909.83 18 <.0001 0.817 0.804 0.794 0.783 0.772 0.761

24 6078.81 24 <.0001 0.751 0.739 0.729 0.718 0.706 0.693

The Chi-Square Test statistics given in Table 4 
will indicate that residual series have no cor-

relation or they include information that can 
be used by applying more complex autore-
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gressive models, which means that they have a 
correlation. Given the test statistics presented 
in the table where the exchange series was 
used for Turkey, the hypothesis of white noise 
is statistically significantly rejected (for the 

first 6 lags, p <.0001).

The series is non-stationary. In order to de-
termine the maximum value of the number of 
lags, the autocorrelation was calculated for the 
first and following 6 lags.

Table 5. Autocorrelation Analysis of Exchange Rate Observations for Turkey 

The autocorrelation function graphs are pre-
sented in the following order.

Time series graph (Observations)

Autocorrelation Function graph (ACF)

Reverse Autocorrelation Function graph 
(IACF)

Partial Autocorrelation Function graph 
(PACF)

As a function of previous periods, the graphs 
provided here illustrate the level of correlation 
between the values in series and the values 
in the previous period for the lag level, with 
which the correlation was calculated. Given 
the tables illustrated as graphs to the 24th lag 
for the given variable, it can be seen that the 
gradual and slow decrease observed using Au-
tocorrelation Function (ACF) graph indicate 
that the series is non-stationary.  
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Table 6. Dickey-Fuller Unit Root Test

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

Type Lags Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F

Zero Mean 2 2.8931 0.9984 3.41 0.9998

5 2.9098 0.9984 3.47 0.9999

Single Mean 2 2.2699 0.9987 1.81 0.9998 6.04 0.0107

5 2.3443 0.9988 1.94 0.9998 6.24 0.0062

Trend 2 -2.2792 0.9623 -0.63 0.9763 2.56 0.6645

5 -1.6229 0.9783 -0.46 0.985 2.62 0.6513

The hypotheses for the Dickey-Fuller Test are 
as follows.

H0: There is unit root in the series. The ob-
served series is non-stationary.

H1: The series is stationary or the trend is 
stationary.

Interpreting the calculated Rho and Tau coef-
ficients, the H0 hypothesis is statistically sig-
nificantly rejected. Augmented Dickey-Fuller 
Test and Control of Autocorrelation for White 
Noise were applied to the exchange rate se-
ries used for the national currencies of Brazil, 

Mexico, and Indonesia. At the end of these 
tests and examinations, no stationarity was 
found in exchange rate series used for Brazil, 
Mexico, and Indonesia. The series used are 
non-stationary. Similarly, the exchange rate 
observations were found to be stationary for 
all the countries and the autoregressive struc-
tures were determined. In accordance with the 
principle of taking the difference into account 
for determining the stationarity, the 1st, 2nd, 
and 3rd lags of the exchange rate variable were 
taken and then regressed over consumer price 
index by using the ARIMA procedure.
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Table 7. Parameter Estimation Using ARIMA Procedure and the Statistical Test Results 

Conditional Least Squares Estimation

Parameter Estimate Standard Error t Value Approx. Pr > |t| Lag Variable Shift

MU -2.12804 1.28331 -1.66 0.0982 0 TR_CPI 0

NUM1 21.22554 16.93569 1.25 0.211 0 TR_EXCH 0

NUM1,1 1.23444 28.89846 0.04 0.966 1 TR_EXCH 0

NUM1,2 8.85371 29.53149 0.3 0.7645 2 TR_EXCH 0

NUM1,3 -43.58241 17.58031 -2.48 0.0137 3 TR_EXCH 0

The parameter estimations determined using 
ARIMA procedure for regressing the 1st, 2nd, 
and 3rd lags of exchange rate variable over the 
consumer price index were found to be statisti-
cally non-significant. As the transfer function 
sample, the model includes 2 lags of “Turkish 
Lira Exchange Rate” variable. At this point, 

in order to eliminate the disadvantages of the 
static model in non-stationary series, the au-
toregressive model was used. However, the 
parameter estimations were found to be statis-
tically non-significant. For this reason, they 
were not preferred.

Table 8. Parameter Estimations Using Polynomial Distributed Lag Estimation Procedure 

Parameter Estimates

Variable DF Estimate Standard Error t Value Approx. Pr > |t|

Intercept 1 -2.1345 1.2791 -1.67 0.0961

TR_EXCH**0 1 24.5977 0.3998 61.52 <.0001

TR_EXCH**1 1 10.7285 8.4772 1.27 0.2065

TR_EXCH**2 1 31.2232 17.3375 1.8 0.0726

TR_EXCH**3 1 8.747 28.6137 0.31 0.76

In this table, the parameter estimations and pa-
rameter significance tests obtained using Poly-
nomial Distributed Lag Estimation procedure 
in SAS/ ETS 9.3 program are presented.

In Table 8, the values presented in column 
“Variable” refer to the regression results ob-

tained using 1st, 2nd, and 3rd period lag values 
of exchange rate used for Turkey, respectively. 

The estimators obtained using the polynomial 
distributed lag estimation procedure used in 
the present study are used in calculating the 
orthogonal polynomial coefficients for Tur-
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key’s exchange rate, which is the independent 
variable, by using the distributed lags. In this 
procedure, in order to define the distributed 
lag coefficients of the independent variable of 
the exchange rate, the equation is expressed 
as a third-order polynomial. A third-order 
polynomial equation includes an intercep-
tion term, a linear term, a second-order term, 
and a third-order term. In this calculation, the 
terms are structured in orthogonal form when 
the expressed in matrix rotation. In Table 4, 
the parameter estimates X**0, X**1, X**2, 
and X**3 obtained using the polynomial dis-
tributed lags procedure refer to the α0, α1, 
α2, and α3 in the orthogonal matrix. The tests 
performed using t statistics and p-probability 
values (“Approx. Pr > jtj”) were useful for us 
in making a decision about if it would be ap-
propriate to use a linear equation or a second-
order polynomial or a third-order polynomial. 

In conclusion, according to the results of t-

test for the interception term and non-lagged 
values of tge, the parameter estimations were 
found to be statistically significant. However, 
the parameter estimations calculated for the 
lagged values in (t-1), (t-2), and (t-3) periods 
(t refers to the current period) are not statis-
tically significant. For this reason, it was 
deemed more useful to use a linear equation 
in explaining the relationship between the 
variables.

In this sample, where the stages are given in 
details for Turkey, the same steps were fol-
lowed for Mexico, Brazil, and Indonesia. 
Since the similar results were achieved, the 
model and methods used for exchange rates 
in different countries were not changed. In 
conclusion, the Two-Stage Least Squares 
Method was used.

4 separate simple linear regression models 
were used. Accordingly;
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Table 9. Variance Analysis for the Models

 Analysis of Variance

Source DF Sum of Squ-
ares

Mean Square F Value Pr > F

Turkey Model 1 2,156,618.0 2,156,618.0 8,402.1 <.0001

Error 347 89,066.2 256.7   

Uncorrected 
Total

348 2,245,684.0    

Brazil Model 1 2,156,385.0 2,156,385.0 3,269.8 <.0001

Error 347 228,840.3 659.5   

Uncorrected 
Total

348 2,385,225.0    

Mexico Model 1 2,106,080.0 2,106,080.0 16,776.4 <.0001

Error 347 43,561.7 125.5   

Uncorrected 
Total

348 2,149,641.0    

Indonesia Model 1 1,936,508.0 1,936,508.0 4,418.3 <.0001

Error 347 152,086.4 438.3   

Uncorrected 
Total

348 2,088,594.0    

In the table, the residual sum of squares, mean 
square error, critical value of F statistics, and 
F-test testing the co-significance of model are 
presented. Although F-test indicated that the 
variables of the model were significant and 
non-zero together, only one dependent vari-

able was used in the model. Since it is expect-
ed that, according to the theory of economics, 
the exchange rate would never equal to zero 
in any period, the model specification was se-
lected to be non-interrupted.
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Table 10. Determination Coefficients and Correction Determination Coefficients 

Turkey R-Square 96% 0.96034

Adj R-Sq 96% 0.96022

Brazil R-Square 90% 0.90406

Adj R-Sq 90% 0.90378

Mexico R-Square 98% 0.97974

Adj R-Sq 98% 0.97968

Indonesia R-Square 93% 0.92718

Adj R-Sq 93% 0.92697

In Table 10, the determination coefficients 
and corrected determination coefficients are 
provided for each equation. Accordingly, for 

Turkey, the independent variable can math-
ematically explain 96% of the changes in de-
pendent variable. This ratio is 90% for Brazil, 
98% for Mexico, and 93% for Indonesia. 

Table 11. Parameter Estimates and Evaluating the Parameters

Variable DF Parameter Standard t Value Pr > |t|

Turkey 1 52.51069 0.572866 91.66 <.0001

Brazil 1 38.75083 0.677672 57.18 <.0001

Mexico 1 7.230169 0.055821 129.52 <.0001

Indonesia 1 0.008709 0.000131 66.47 <.0001

In Table 11, the interception term calculated 
using Two-Stage Least Squares Method and 
the parameter estimations are provided sep-
arately for each equation. The probability 
value given for Pr>|t| indicates that the pa-
rameter estimations of all the equations are 
statistically significantly different from zero.

All the parameter estimations are positive. 
The consumer price index and exchange 

rates have a positive relationship. In Turkey, 
1 Turkish Lira (TRY) increase in exchange 
rate causes 52.51 points increase in con-
sumer price index. The increase in exchange 
rate by 1 Real (BRL) in Brazil causes 38.75 
points increase in consumer price index. For 
Mexico, the increase in exchange rate by 1 
Peso (MXN) caused 7.23 points increase in 
consumer price index. For Indonesia, an in-
crease in exchange rate by 1 Rupiya (IDR) 
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caused an increase in consumer price index 
by 0.0087 points.

CONCLUSION

The inflation targeting strategy is the an-
nouncement of official target ranges or tar-
gets in order to achieve specific inflation rates 
in specific periods. Especially since 90s, the 
developing and developed countries started 
implementing inflation targeting strategy 
in order to ensure the price stability and to 
struggle with the inflation. 

In the inflation targeting strategy, which dif-
ferentiates from the other monetary policies 
and comes to the forefront in terms of trans-
parency, the central banks are independent 
in making use of different monetary policy 
instruments. The most important monetary 
policy instrument used by the central banks 
is the short-term interest rates. The central 
banks are given the authority of determining 
the interest rate in order to ensure the price 
stability and the stable inflation rates.

At the end of analyses, all the parameter esti-
mations were found to be positive. Accord-
ingly, there is a positive relationship between 
consumer price index and exchange rate. 
For 4 developing countries examined in the 
present study, it can be evaluated how strong 
or weak the relationship is. For Turkey, the 
increase in exchange rate by 1 Turkish Lira 
(TRY) caused 52.51 points increase in the 

consumer price index. The increase in ex-
change rate by 1 Real (BRL) in Brazil caused 
38.75 points increase in the consumer price 
index. For Mexico, the increase in exchange 
rate by 1 Peso (MXN) caused an increase in 
consumer price index by 7.23 points. For In-
donesia, finally, an increase in exchange rate 
by 1 Rupiya (IDR) caused an increase in con-
sumer price index by 0.0087 points.

In the present study, in which the success of 
inflation targeting in developing countries 
was analyzed, the inflation rate is expected to 
not increase. Thus, the possibility of achiev-
ing the targeted inflation rate increases. 
Among the selected countries, the country 
that is most successful in inflation targeting 
was found to be Indonesia since 1 unit in-
crease in exchange rate caused an increase in 
consumer price index by 0.0087 points. It can 
be said that the inflation targeting was more 
successful in Indonesia because the inflation 
targeting was made not as point targeting but 
as range targeting, which is different for the 
other countries analyzed in the present study.
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Öz: Günümüzde, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret 
Örgütü, G20 gibi mevcut küresel yönetim kurumları, üstlendikleri görevleri 
yerine getirmede giderek daha fazla zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla, alterna-
tif araçlar yaratma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu esnada kendisini hızlı 
büyüyen ekonomiye sahip bir oluşum ve uluslararası ilişkilerde reformcu 
olarak kanıtlayan BRICS birliği, bir seçenek olabilir. BRICS, gelişmekte 
olan ekonomilere sahip ülkelerin oluşturduğu uluslararası iktisadi ve siyasi 
birliktir. Katılımcı ülkelerin artan ekonomik gücü, dünya ekonomisindeki 
yeri, büyük nüfusları ve zengin doğal kaynakları, uluslararası arenadaki 
etkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu oluşumun katılımcıları, G20 ve 
Birleşmiş Milletlerin üyesi olduğu gerçeği ışığında, uluslararası ilişkilerin 
gündemini oluşturmak için tüm fırsatlara sahiptir. Rusya ile Çin Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olması bu iddiayı daha da güç-
lendirmektedir. Amaç: Araştırmanın amacı, BRICS’ in küresel ekonomi 
üzerindeki etkisini incelemektir. Üye ülkelerinin sahip olduğu potansiyele 
değinmek, birlikten beklentilerini incelemektir. Üye ülkelerinin yakınlaşma-
sına neden olan bazı uzun vadeli temel faktörler tanımlanmıştır. Bu birliğin 
genişlemesi ile ilgili yeni yapısal enstitülerinin oluşturulması gibi olumlu 
eğilimler gösterilmiştir. Yöntem: Bu çalışmamızda birçok yerli, yabancı ve 
özellikle de Rus kaynak ve literatürlerini taramak amaçlanmıştır. Kaynaklar 
olarak kitaplar, tezler, dergiler, yazılı basın, makale ve diğer kaynaklar kul-
lanılmıştır. Verilerin toplanmasında mevcut verilerin inceleyerek toplanması 
hedeflenmiştir. Bunun için kütüphanelerden, elektronik veri tabanlarından, 
resmi ve özel kuruluşların web sayfalarından ve diğer elektronik kaynaklar-
dan faydalanılmıştır. Toplanan veriler ağırlıklı olarak metinlerden toplandığı 
için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kapsam: Çalışmamızda BRIC 
oluşumunun ortaya çıkışından itibaren daha sonra 2011’de Güney Afrika’nın 
birliğe katılmasıyla formatın BRICS olarak devam ettiği dönemlerle bir-
likte günümüze kadarki süreç ele alınmaktadır. Ayrıca zirveler üzerinden 
oluşumun genişleme dönemlerini kapsamaktadır. Sonuç: Yapılan araştırma 
çalışmasının değerlendirmesi sonucu bu birliğin en azından G7’ ye göre daha 
avantajlı konuma sahip olduğu ve eğer BRICS’ in genişlemesi gerçekleşirse 
o zaman diğer uluslararası kuruluşların dikkate alması gereken güçlü bir 
birlik ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: BRİCS, Yeni Dünya Düzeni, BM, Uluslararası Ku-
ruşlar, G20

Abstract: Today, current global governance institutions, such as the United 
Nations, the International Monetary Fund, the World Trade Organization, 
and the G20, are increasingly having difficulty in fulfilling their tasks.  
Therefore, there is a need to create alternative tools. In the meantime, the 
BRICS association, which has proven itself as a fast-growing economy and 
reformist in international relations, may be an option. BRICS is an interna-
tional economic and political union composed of countries with developing 
economies. The increasing economic power of participating countries, its 
place in the world economy, its large populations and its rich natural resourc-
es are the basis of its impact on the international arena. In the light of the fact 
that it is a member of the G20 and the United Nations, the participants of this 
formation have all the opportunities to build the agenda of international rela-
tions. The fact that Russia and China are permanent members of the United 
Nations Security Council further strengthens this assertion. Aim: The aim 
of this study is to examine the impact of BRICS on the global economy. To 
address the potential of member states and to examine the expectations of the 
Union. Some long-term key factors that lead to the convergence of Member 
States have been identified. Positive trends have been shown in the creation 
of new structural institutes related to the enlargement of this union. Method: 
In this study, it is aimed to screen many local, foreign and especially Rus-
sian sources and literature. Sources are books, theses, journals, print media, 
articles and other resources. The data examines and collects the existing 
data. For this purpose, libraries, electronic databases, web pages of official 
and private institutions and other electronic sources were used. Qualitative 
research method was used because the data was mainly collected from the 
texts. Scope: In this study BRIC formation steps were analyzed. The process 
has been discussed since then with the incorporation of South Africa into 
the Union in 2011 together with the period in which the format continues 
as BRICS. It also covers the period of expansion of the formation through 
the summits. Conclusion: The research study concluded that the union has 
a more advantageous position than the G7 and if the expansion of BRICS is 
realized then a strong unity which other international organizations should 
take into consideration.

Key Words: BRICS, New World Order, UN, International Organizations, 
G20
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GİRİŞ

XXI yüzyıl, inovasyonlar yüzyılıdır. Küre-
selleşme koşullarında özellikle inovasyonlar 
ülkelerin ana gelişim yönlerini ve dünyadaki 
yerlerinin önemini belirler. Bu bağlamda bi-
limsel ve teknik alanlardaki gelişmeleri dün-
ya entegrasyonu dışında uygulanamaz. Yapısı 
ve içeriği bakımından farklı olan ekonomik 
birleşmeler ve kurumlar dünya entegrasyonu-
nun somut göstergesidir. 

Son yirmi yılda, Yeni Dünya Düzeni parlaklı-
ğını biraz kaybetmiştir. Dünya’da epik ölçü-
lerde tarihsel kaymalar meydana gelmektedir. 
ABD ve AB bugün nakit sıkıntısı çekmekte-
dirler ve yıpranmış durumdalar. Yükselişte 
olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Gü-
ney Afrika’nın (BRİCS ülkeleri) döviz rezerv-
leri önemli miktarlara ulaşmıştır. Bölgelerara-
sı ortaklık olarak BRICS, eşitlik ve karşılıklı 
saygı ilkelerine dayanmakta olup çok taraflı 
ve yoğun bir şekilde ekonomik, politik, sos-
yo-kültürel işbirliğinin geliştirilmesini amaç-
lamaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte 
biri bu ülkelerde yaşamaktadır. Üye ülkeler-
den üçü nükleer devlet statüsünde, ikisi BM 
Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve hepsi G20’ 
de yer almaktadır. Bu ülkeler BRİCS bünye-
sinde daha yeterince kurumsallaşamamasına 
rağmen süregelen Dünya Düzenin karşısına 
yeni meydan okumalarla çıkıyorlar. BRICS, 
dünya toplumundaki mevcut küresel yönetim 
sistemine alternatifin kademeli olarak olu-

şumunu önermektedir. Bu ortaklıkta siyasal 
alanda, BM Güvenlik Konseyi’nin reformu, 
uluslararası terörizme karşı ortak mücade-
le ve yerel ve bölgesel çatışmaların yalnızca 
barışçıl yollarla çözülmesi öngörülmektedir. 
Ekonomik alanda ise ortaklığa üye ve geliş-
mekte olan ülkelerde altyapı projelerini des-
teklemek amaçlanmaktadır. Bunun yanında 
bu birlik IMF’deki kotaların yeniden oluştu-
rulmasını savunuyor. Üye ülkelerin ulusal, si-
yasi ve ekonomik çıkarları bu oluşumun özü-
nü oluşturmaktadır. Bu durum küresel arena-
da BRICS için bir fenomen olarak konuşmayı 
mümkün kılmaktadır. Bir diğer önemli faktör 
ise Rusya ve Çin gibi küresel ölçekteki üye-
ler BRICS’e dayanarak hem ekonomi alanın-
da hem de politika alanında kademeli olarak 
küresel yönetim sisteminin reformunu Yeni 
Kalkınma Bankası gibi enstitüler oluşturarak 
gerçekleştirme arzusudur.

Bu makalede BRİCS’ in ortaya çıkışı, bu olu-
şumun diğer ekonomik ve politik kuruluşla-
ra kıyasla dünyadaki yeri, üyelerinin katılım 
amaçları ve Yeni Dünya Düzeninin oluşumu-
na katkıları ele alınmaktadır. 

AMAÇ

Araştırmanın amacı, BRICS’ in küresel eko-
nomi üzerindeki etkisini incelemektir. Üye 
ülkelerinin sahip olduğu potansiyele değin-
mek, birlikten beklentilerini incelemektir. 
Üye ülkelerinin yakınlaşmasına neden olan 
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bazı uzun vadeli temel faktörler tanımlanmış-
tır. Bu birliğin genişlemesi ile ilgili yeni ya-
pısal enstitülerinin oluşturulması gibi olumlu 
eğilimler gösterilmiştir.

KAPSAM

Çalışmamızda BRIC oluşumunun ortaya çı-
kışından itibaren daha sonra 2011’de Gü-
ney Afrika’nın birliğe katılmasıyla formatın 
BRICS olarak devam ettiği dönemlerle bir-
likte günümüze kadarki süreç ele alınmakta-
dır. Ayrıca zirveler üzerinden oluşumun ge-
nişleme dönemlerini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmamızda birçok yerli, yabancı ve 
özellikle de Rus kaynak ve literatürlerini ta-
ramak amaçlanmıştır. Kaynaklar olarak ki-
taplar, tezler, dergiler, yazılı basın, makale ve 
diğer kaynaklar kullanılmıştır. Verilerin top-
lanmasında mevcut verilerin inceleyerek top-
lanması hedeflenmiştir. Bunun için kütüpha-
nelerden, elektronik veri tabanlarından, resmi 
ve özel kuruluşların web sayfalarından ve di-
ğer elektronik kaynaklardan faydalanılmıştır. 
Toplanan veriler ağırlıklı olarak metinlerden 
toplandığı için nitel araştırma yöntemi kulla-
nılmıştır.

SINIRLILIKLAR

Çalışmada Türkçe literatürün eksikliği sınır-
lılıktır.

1. BRİCS’ in Oluşumu ve Üye Ülkelerin 
Katılım Amaçları 

BRICS - Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşan ve 
dünya ekonomisinin bir bölümünü yönet-
mek için uluslararası bir anlaşma temelinde 
kurulan yeni bir organizasyondur. Önceden, 
bu devletler çabalarını bir ekonomi sektörü 
olarak çelik üretimine odakladılar. Bugün, 
BRICS ülkeleri dünya pazarında çelik üreti-
minde ve tedarikinde kilit bir rol oynamakta-
dır, hatta Brezilya bu metali üreten tüm ülke-
ler arasında lider ülkelerden birisidir.1

Tarihte ilk olarak (Building Better Glo-
bal Economic BRICS) adlı çalışmasında 
JimO”Neill, Goldman Sachs”ın önemli eko-
nomisti BRIC ülkeleri ifadesine yer vermiştir. 
GoldmanSachs‟ın sunduğu teze göre, üye ül-
keler büyüme trendlerini tutturmaları halinde 
XXI yüzyıl ortalarına gelindiğinde dünyanın 
en önde gelen ekonomileri olacaklardır. (HA-
LİDOV, 2015: 340)

BRIC içindeki siyasi bağlantıların gelişmesi 
BM’nin 61. oturumunda dört ülke dışişle-
ri bakanlarının toplantısıyla Eylül 2006’da 
New York’ta başladı. Daha sonra, 16 Haziran 
2009’da Yekaterinburg’da tam formatlı bir 
toplantı da dahil olmak üzere üç toplantı daha 
yapıldı. BRIC devlet başkanlarının ilk (kısa) 

1 https://inosmi.ru/world/20140811/222300359.
html 
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toplantısı 9 Temmuz 2008’de G8 toplantı-
sından sonra Toyako-Onsen’de (Hokkaido, 
Japonya) yapıldı. Toplantıya Rusya Cumhur-
başkanı Dmitry Medvedev, Çin Cumhurbaş-
kanı Hu Jintao, Hindistan Başbakanı Manmo-
han Singh ve Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz 
Inacio Lula da Silva katıldı ve 2009 yılında 
BRIC devlet başkanlarının geniş çaplı bir zir-
vesini yapmayı kabul ettiler. Bundan sonra, 
BRIC ülkelerinin maliye bakanları iki kez 
buluştu (7 Kasım 2008’de Brezilya’da Sao 
Paulo’da ve 13 Mart 2009’da Londra’da).

 29 Mayıs 2009’da Rusya Devlet Başkanı 
D. A. Medvedev, BRIC güvenlik grubun-
dan sorumlu (Rusya Federasyonu Güvenlik 
Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Brezil-
ya Federasyon Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Başkanlığı Stratejik Sorunlar Sekretaryası-
nı yöneten bakan Roberto Mangabeira Un-
ger, Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Mayankote Kelath Narayanan 
ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
üyesi Dai Bingguo) ülkelerin temsilcileriyle 
Kremlin’de bir araya geldi. BRIC ülkelerinin 
başkanları ilk zirvesi için 16 Haziran 2009 ta-
rihinde Yekaterinburg’da (Sevastyanova Ko-
nağında) toplandı.

Zirve sırasında iki toplantı yapıldı: ilk önce 
dar bir formatta ve ardından - delegasyon 
üyelerinin katılımıyla müzakereler gerçek-
leşti. Dmitry Medvedev, BRIC ülkelerinin 

devlet başkanları adına bir açıklama yaptı.  
Ayrıca, iki ifade daha yer verildi:

•BRIC ülkelerinin liderleri tarafından yapı-
lan ortak bir açıklama (son olarak, on altıncı, 
paragrafın BRIC ülkelerinin bir sonraki top-
lantısının 2010 yılında Brezilya’da yapılması 
planlandığını göstermektedir); 

•BRIC ülkeleri, küresel gıda güvenliği konu-
sunda ortak bir açıklama yaptı.

BRICS’in katılımcıları (2009):

Brezilya (B) - Luis Inacio Lula da Silva

Rusya (R) - Dmitry Medvedev

Hindistan (I) - Manmohan Singh

Çin (C) - Hu Jintao2

 2010 yılında Güney Afrika, BRIC’e katılma 
çabalarına başladı ve bu ülkenin BRIC fo-
rumlarına resmikabul süreci aynı yılın Ağus-
tos ayında başladı. Güney Afrika resmi ola-
rak BRIC ülkeleri tarafından davet edildikten 
sonra 24 Aralık 2010’da gruba resmen üye 
oldu. Güney Afrika grubuna katıldıktan son-
ra, grubun kendisi BRICS olarak yeniden ad-
landırıldı; burada “C” genişletilmiş grup üye-
leri listesini ifade etmek için Güney Afrika’yı 
belirtmeye başladı. Nisan 2011’de Güney 
Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Çin’deki 
Sanya’daki BRICS Zirvesine tam üye olarak 

2   http://www.nkibrics.ru/pages/history-brics 
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katıldı.3 Son on yılda dokuz zirve toplantısı 
yapıldı. 

• İlk Zirve: Yekaterinburg, Rusya, Haziran 
2009;

• İkinci Zirve: Brezilya, Brezilya, Nisan 
2010;

• Üçüncü Zirve: Sanya, Çin, Nisan 2011;

• Dördüncü Zirve: Yeni Delhi, Hindistan, 
Mart 2012;

• Beşinci Zirve: Durban, Güney Afrika, 
Mart 2013;

• Altıncı Zirve: Fortaleza, Brezilya, Tem-
muz 2014;

• Yedinci Zirve: Ufa, Rusya, Temmuz 2015;

• Sekizinci Zirve: Benaulim (Goa), Hindis-
tan, Ekim 2016;

• Dokuzuncu Zirve: Xiamen, Çin, Ağustos 
2017; ve

• Onuncu Zirve: Johannesburg, Güney Af-
rika, Temmuz 20184

1.1. Brezilya 

Brezilya şüphesiz, BRICS’ in güçlü bir üye-
sidir ve bu oluşumun tarihi boyunca, bura-

3 http://www.ereport.ru/articles/ecunions/brics.
htm

4 http://www.itamaraty.gov.br/en/politica-externa/
mecanismos-inter-regionais/7505-brics-brazil-
russia-india-china-south-africa

ya katılımıyla ilgili kendi amaçları ve he-
defleri olmuştur. Brezilya’da BRICS’e ilgi, 
GoldmanSachs‟ın uzmanlarının ilk kez bu 
kısaltma hakkında konuşmasından çok önce 
ortaya çıktı. 1990’ların sonlarında, Brezilyalı 
uzmanlar “dev ülkeler arası tercihli işbirliği” 
beklentileri hakkında ya da aralarında Brezil-
ya, Rusya, Hindistan ve Çin’den bahsedilen 
“balina ülkeleri” (paises baleias ) hakkında 
yazdılar. Kasım 1998’de Rusya Dışişleri Ba-
kanı Yevgeny Primakov’un ziyareti Medya-
da geniş yankı yarattı ve çok ümit vaat eden 
“XXI yüzyıla uzanan Rusya ile Brezilya ara-
sındaki İşbirliği Bildirgesi” imzalandı. Bun-
dan kısa bir süre önce Primakov’un Rusya, 
Çin ve Hindistan (“Primakov Üçgeni”) ara-
sında “tercihli işbirliği” kurma fikrini ortaya 
sunduğunu belirtmekte fayda var. Bu tesadü-
fü aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

Tüm BRICS ülkeleri için, nüfusun farklı ke-
simlerinin gelirleri ve zenginliği arasında be-
lirgin bir eşitsizlik olduğu gibi, önde gelen 
şehirlerin ve yoksul illerin yaşam standartla-
rında önemli bir fark vardır, ancak bazı uz-
manlara göre, 2050’ de hepsinin önde gelen 
ekonomi olmaya şansı vardır. 

Brezilya için, BRICS’ teki ülkelerle işbir-
liği fikri, yeni olmadığını vurgulamalıyız. 
Çin uzun zamandır Latin Amerika devi 
için ana ticaret ve ekonomik ortak olmuş-
tur. Hindistan’la, birlikte ülke BM Güvenlik 
Konseyi’nin daimi bir üyesi statüsü alma ar-
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zusu ve Güney Atlantik bölgesinde güvenliği 
güçlendirmek için ortak çaba birleştiriyordu. 
Rusya ile yakınlığın sebebi ise, küresel so-
runların ortak bir bakış açısı ve uluslararası 
hukuka öncelik verilmesi yatıyordu. Aynı 
zamanda, Brezilya özellikle deniz işbirliği 
konularında Güney Afrika ile uzun süredir 
verimli ilişkiler kurmaktadır. Hatta bazı uz-
manlar göre, Güney Afrika’nın BRIC katılı-
mının eski ortağı Brezilyanın ısrarı ile müm-
kün olabilmiştir.5

Öyle ya da böyle, Brezilya grup içindeki çı-
karları her zaman ortakların çıkarlarıyla ör-
tüşmese de, tüm BRICS üyeleri ile yakın iliş-
kiler kurmuş ve sürdürmektedir.

Brezilya ve BRICS üyeleri arasında uyuşan 
görüşler arasında aşağıdaki pozisyonlar yer 
almaktadır:

Birincisi, BRICS ülkelerini geleneksel olarak 
yoksulluk ve sosyal tabakalaşma, organize 
suç, göç, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm 
ve radikalizm gibi sorunlarla sürekli olarak 
mücadele etme ihtiyacının olmasıdır. Grupta-
ki bu noktalarda belli bir fikir birliği vardır, 
çünkü her bir ülke için yukarıda vurgulanan 
sorunlar-sadece kelimeler değildir. İkincisi, 
katılımcı devletler şu anda kurulu olan ulus-
lararası para ve iktisadi-ticari kurumlarını 
adil olmayan ve gelişmekte olan ekonomile-
rin çıkarlarına uyumsuz olarak görmektedir. 

5   http://infobrics.org/post/27872

Özellikle, bu kuruluşlarla sınırlı olmamakla 
beraber, IMF ve Dünya Bankası’nın refor-
mundan söz ediyoruz. Üçüncüsü, BRICS 
koşullu “Batı dışı” rolünün güçlendirilmesi 
konusunda birleşmiştir. Medeniyet anlamın-
da dünya “Batı” ya, genellikle diğer mede-
niyet projelerinin çıkarlarını göz ardı eden 
“Batı medeniyetine” bağlıdır. Bu durumdaki 
anlam, çıkarların varlığını ve bunları uygula-
mada sadece geleneksel büyük güçler ve bu 
güçlerin ittifakların arasında olmadığını iddia 
etmek. (BORİK, 2017)

Brezilya ve BRICS ülkeleri arasındaki fikir 
ayrılığı aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Bugüne kadarki hukuksal ve siyasal konu-
larda BRICS içindeki ”görüş ayrılığı” sadece 
BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliğinin 
statüsünün Brezilya, Hindistan ve Güney 
Afrika’ya verilmesi konusunda olduğu ifade 
edilebilir. Güvenlik Konseyi’nin tüm mevcut 
daimi üyeleri arasında, bu konuda en “uz-
laşmaz” pozisyon, bilindiği kadar Çin’indir. 
ABD’nin konumu genel olarak,  “bekleme- 
ve – engelleme” pozisyonundadır ve resmi 
olarak BM’nin reform edilmesi konusunda 
konuşan Washington, Güvenlik Konseyi re-
formunu “en son sırada” yapılması gerektiği-
ni öneriyor. (MARTINOV, 2012: 19-28)

BRICS “Beşlisi”nin hukuksal ve siyasal iş-
birliğindeki bir başka engel de küresel ısın-
mayla mücadelede olabilir. Bilindiği gibi, bu 
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konuda büyük ölçüde doğal çevrenin bozul-
ması için “özel sorumluluk” tanımayan geliş-
miş ülkelerin pozisyonuyla uyuşan Rusya’nın 
konumu, oluşumun diğer katılımcılarından 
farklıdır ve bu durum Kopenhag Forumu ve 
“Rio + 20” konferansının sonuçlarına da yan-
sımıştır. BRICS katılımcı – ülkeler arasındaki 
en önemli çelişkiler şu anda esasen iktisadi-
ticari alanda yoğunlaşmaktadır.  Brezilya’nın 
DTÖ’ ye teklif etmek üzere sunduğu on iki 
çözülmemiş anlaşmazlıktan sekiz tanesi bir 
şekilde Çin’e dayanmaktadır. Brezilyalı giri-
şimciler, Çin mallarının hem iç hem de Gü-
ney Amerika pazarlarındaki genişlemesini 
endişeyle izliyor; Batılı girişimcilerle birlikte 
yuan’ın değerinin düşürülmesine karşı çıkı-
yorlar (kendilerinin bazen gerçeklere karşı 
benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmalarına 
rağmen). Brezilyalılar, Gök Krallığına yaptık-
ları (demir cevheri, petrol, tarım ürünleri) ih-
racatında baskınlığından ve Çin’in nihai ürün 
ithalatını artırmayı reddetmesinden memnun 
değiller. 2011 yılında Brezilya ekonomisinin 
büyümesindeki yavaşlama (2010’da yüzde 
7,5’e kıyasla yüzde 2,9’a kadar düşüş) ve 
mevcut yıldaki olumsuz eğilimlerin artması, 
Çin de dahil olmak üzere küresel ekonomi-
nin büyümesindeki yavaşlama nedeniyledir, 
ve iç piyasada Çin ithalatından kaynaklanan 
rekabet nedeniyle dış ticaret koşullarının bo-
zulması gözetilmiştir.(MARTINOV, 2012: 
19-28)

Diğer hızlı gelişen ülkelerle olan işbirliği, 
Brezilya’ya uluslararası arenada kendi çıkar-
larını daha etkin bir şekilde temsil etmek ve 
uluslararası gündemin oluşumuna katılmaya 
olanak tanıyor. Brezilya’nın IMF’deki umut 
verici güçlenen rolü ve G20, BRICS, Güney 
Amerika Milletleri Birliği gibi oluşumlara 
aktif katılımı, uluslararası sorunları çözmede 
ülkeyi, lider devletlerin kilit ve en önemli or-
tağı yapıyor. Uluslararası politika liderlerini 
Brezilya Federasyon Cumhuriyeti’nin çıkar-
larını göz önünde bulundurmaya ve daha faz-
la odaklanmaya zorluyor. (MEDUŞEVSKİY, 
2012: 54)

1.2. Rusya

SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya, Varşo-
va Paktı’ndaki ve COMECON’deki üyelikle-
rini kaybederken diğer taraftan Batı kuruluş-
larına katılmaya çalışıyordu. 1991’den sonra 
Rusya, onun pozisyonunu büyük ölçüde sars-
mış bir dizi ekonomik, demografik, politik 
alanlarda krizle karşılaştı. Daha yeni, Rusya 
adım adım dünyada güçlenmeye ve belirgin 
bir rol oynamaya başlamıştır. Böylece ulus-
lararası organizasyonlara katılımına katkıda 
bulunmuştur ve bunlardan biri de BRICS’ tır. 
G.D. Toloraya: “BRICS, Rusya’nın XXI yüz-
yılda jeopolitik tırmanma lokomotifi olabilir” 
ifadelerini kullanmıştır. 

Rusya’nın Batı ile ilişkilerin kötüye gittiği 
bir zamanda G7 gibi örgütten dışlanması söz 
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konusu olmuştur. Rusya’nın küresel sistem 
içinde ayakta kalabilmesi için BRICS önemli 
bir faktördür ve jeopolitik yükselişi için itici 
güçtür. Bu şekilde Y.M. Primakov, “Rusya – 
Hindistan – Çin” üçgeni fikrini ortaya koy-
muştur. 2006’da ise V.V. Putin ilk, BRIC için-
de daha yakın bağlar kurmayı teklif etmiştir. 
2009’da D.A. Medvedev’ in başkanlığı döne-
minde ilk BRIC zirvesi yapılmıştır. 2012’de 
başkanlık seçimleri sürecinde V.V. Putin bir 
makale yayınlamıştır. Bu makalede BRİCS’ 
teki ortaklarıyla ileride de işbirliğine öncelik 
vereceğine vurgu yapılmıştır. Zira bu kuru-
luş, en iyi şekilde tek kutuplu bir sistemden 
çok kutuplu bir dünya düzenine geçişi sem-
bolize ediyor. Bu fikirler 2013’de Rusya’nın 
Dış Politika Konseptine ve 9 Şubat 2013 yı-
lında başkan tarafından onaylanan Rusya’nın 
BRICS oluşumundaki Konseptinde yer al-
mıştır. Bu konsepte BRICS-XXI yüzyılın 
başlarının en önemli jeopolitik kavramların-
dan biri olduğu iddia edilmiştir. (GRİŞİN and 
DUHARYOVA, 2017: 41-48)

 V.V. Putin tarafından onaylanan “Rusya Fe-
derasyonunun BRICS oluşumundaki Konsep-
ti” belgesindeki stratejik çıkarları aşağıdadır:

III. Rusya Federasyonu’nun BRICS’ teki 
stratejik hedefleri;

12 madde. Rusya için, BRICS formatında iş-
birliği, uzun vadede dış politikanın kilit alan-

larından biridir. Rusya, BRICS’ e katılarak şu 
stratejik hedeflere ulaşmaya çalışıyor:

a)Uluslararası para sisteminin reformunun 
temel sorunlarına BRICS üye devletlerinin 
ortak yaklaşımını kullanarak, ona Rusya Fe-
derasyonu ve diğer BRICS üye devletlerinin 
ekonomisinin ve finansal sisteminin gelişme-
si için dış koşulları iyileştirecek daha adil, 
istikrarlı ve verimli hale getirmeye katkıda 
bulunmak;

b) BRICS üyesi devletlerin uluslararası iliş-
kilerde hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına 
dayanarak, diğer devletlerin egemenliğine ve 
toprak bütünlüğüne saygı göstererek iç iliş-
kilerine müdahale etmemeye dayanan barışı 
ve güvenliği güçlendirmek amacıyla oluşum 
katılımcıları ile dış politika işbirliğini sürekli 
genişletmek;

c) BRICS’ e katılımı kullanarak, Rusya 
Federasyonu’nun dış politikasının çoklu yön-
lü yapısını güçlendirmek ve böylece devletin 
uluslararası konumunun istikrarını güçlendir-
mek;

d) BRICS’ teki üyeliğe dayanarak Rusya Fe-
derasyonunun oluşumdaki ortaklarıyla ayrı-
calıklı ve iki taraflı ilişkiler geliştirmek, ni-
tekim BRICS üye ülkeleri ile farklı alanlarda 
tamamlayıcı işbirliği fırsatlarının faydaları-
nın daha geniş bir şekilde kullanılmasına ola-
nak tanıyacak;
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e) BRICS’ teki üyeliği kullanarak Rus dilsel, 
kültürel ve bilgi varlığını dünyanın oluşumda-
ki ortakları gibi en büyük ülkelerinde geniş-
letmek;

13 madde. Rusya ile BRICS’ teki ortakları 
arasındaki işbirliğinin çok taraflı formatta ge-
liştirilmesinin temeli, Rusya’nın derneğin üye 
devletlerinin her biriyle olan dostane ikili iliş-
kiler oluşturuyor. Bu nedenle, Rusya, BRICS 
çerçevesinde belirli konulardaki işbirliğinin 
üye devletlerle hali hazırda kurulan ikili ilişki-
lerin yerini değiştirilmemesi gerektiği gerçe-
ğinden hareket ediyor.6

Ayrıca, Moskova BRICS’ i Rusya ekonomik 
gelişiminin potansiyel bir teşvik olarak algıla-
maktadır. Ukrayna’daki olaylara cevaben Batı 
tarafından yaptırımların uygulanması, ekono-
minin ve sanayinin birçok sektöründeki ticaret 
takaslarında, yatırım ve teknoloji transferle-
rinde düşüşe yol açtı. BRICS, BRICS Kal-
kınma Bankası gibi yeni oluşan kurumlarıyla, 
Rusya’nın değişen çevreye uyum sağlamak ve 
zaman içinde ekonomisini daha umut verici ve 
daha az savunmasız bir temele aktarmak için 
kullanabileceği bir yapıdır. BRICS ayrıca, hem 
Avrupa’dan gelen yatırımlardaki Kırım sonra-
sı düşüşü telafi etmek hem de Doğu Sibirya ile 
Rusya’nın Uzak Doğu’su için Rusya’nın ihti-

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_143690/3a3b83e96cb4d1c9632deff33686986b0
44474a1/

yaç duyduğu büyük ölçekli yatırımlara teşvik 
etmede katkıda bulunabilir. 

Ancak, Rusya’nın BRICS’ e ana ilgisinin al-
tında jeopolitik nedenler yatıyor. Her ne kadar 
Kremlin, “Güney - Güney” yönünde ticaret 
ve yatırımın büyümesini ümit etse de, bu ilgi 
onun için her zaman ikinci planda kalacaktır. 
Gerçek şu ki, ekonomide refah ve durgunluk 
döngüleri yaşandığı dönemde, post Amerikan 
Dünya Düzeni Rusya için zamansız proje iken 
buradaki merkezi rol BRICS’ e atanmaktadır. 
(LO, 2016: 9)

1.3. Hindistan

1770’de Sanayi Devrimi arifesinde, Hindistan 
dünyada ikinci büyük ekonomiydi ve dünya 
hâsılasına %20’den fazla katkıda bulunuyor-
du. 1970’lerin sonunda ekonomik durgunluk 
sonrası, bu pay %3’e seviyesine düşmüştür. 
1947’de bağımsızlık sonrasında, Hindistan 
içeriye dönük müdahaleci politikaları takip 
etti ve ekonomiyi yönetmeliklerle zincirleye-
rek ciddi şekilde ticari kısıtlamalar getirmiştir. 
Sonuç olarak yıllarca süren büyüme oranının 
yavaşlamıştır. 1991’de başlayan reformlar, 
ekonomik özgürlüğün önündeki engelleri ka-
demeli olarak kaldırmıştır ve Hindistan istik-
rarlı bir şekilde küresel ekonomiye yeniden 
bütünleşmeye başlamıştır. 2003’ten sonra 
Hindistan en hızlı büyüyen ekonomilerden biri 
olmuştur. (PODDAR and Yİ, 2007: 11-25)
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Hindistan başından beri BRICS oluşumunda 
işbirliği ve ilişkileri geliştirmeye hazır olduğu-
nu gösteren aktör rolünü göstermiştir. 2010’da 
BRICS ve Hindistan-Brezilya-Güney Afrika 
Diyalog Forumu (IBSA) zirvelerine katılmak 
üzere Brezilya ziyareti sırasında Hindistan 
Başbakanı Manmohan Singh enerji ve gıda 
güvenliği temininde daha yakın bir işbirliği 
için çağrı yapmıştır. Ayrıca yatırım, bilimsel 
araştırma, teknoloji ve altyapıdaki gelişmele-
re daha yakından ilgi gösterilmesini teklif etti. 
BRICS çerçevesinde ekonomik cephede işbir-
liğini sağlamak Hindistan için ana görevlerin-
den biridir. Delhi’de, küresel zorluklarla ancak 
güçlü ve gelişmekte olan ülkeler arasında eşit 
ve ortak çabalarla karşı koymak görüşü hakim 
olmuştur.  Hindistan için, BRICS ortaklarıyla 
işbirliği yaparak kendi tecrübesini paylaşması 
ve diğer ülkelerin bu tecrübelerden faydalan-
ma imkanı doğurmaktadır. Gelişmekte olan 
bu ülkelerin sorunları ortak özelliklere sahip-
tir. Hindistan, küresel düzeyde finansal krizin 
etkilerini aşma gibi konularda, gıda güvenli-
ği, tarım ve salgınlarla mücadele, uluslararası 
yardım, enerji ve küresel ısınmaya karşı mü-
cadele konusunda görüş alışverişinde aktif bir 
rol oynamaktadır. (ŞAUMYAN, 2012: 69-70)

Diğer taraftan Delhi için gıda, bilgi, askeri 
güvenlikle beraber terörle mücadele öncelik 
arz etmektedir. Hindistan, Hint ve Pasifik ok-
yanuslarının yanı sıra Güney Atlantik’te aske-
ri açıdan denizdeki güç dengesini sağlamak 

için büyük önem vermektedir. Bu bakımdan, 
düzenli olarak IBSA çerçevesinde yürütülen 
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika deniz 
kuvvetlerinin (IBSAMAR) deniz manev-
raları özel bir ilgi görürken bu bölgelerde 
Hindistan’ın varlığının artmasına katkıda bu-
lunmaktadır. (KOZLOVSKİY et al., 2013:21-
22)

Bununla birlikte, bölgesel düzeyde farklı bir 
tablo ortaya çıkmaktadır. Güvensizlik ve jeo-
stratejik rekabet Çin-Hint ilişkilerini şekil-
lendirmektedir. Her iki ülkenin askeri harca-
malarının artması, sınır hatlarındaki altyapı 
iyileştirmeleri, Çin ile Pakistan’ın ekonomik 
ve nükleer alan dâhil askeri ilişkileri gibi sı-
nır anlaşmazlığın devam etmesi bu jeopolitik 
rekabetlerin belirtileri arasında gösterilebilir. 
Hindistan’daki dış politika uzmanları, Çin ve 
Pakistan’ı tehdit olarak görmektedirler. Muh-
temel bir Çin-Hindistan çatışmasının meyda-
na gelmesi ihtimali üzerine görüşlerini ifade 
etmektedirler. Çin’in Pakistan ile ilişkilerinin 
geliştirilmesine ve Nepal, Bangladeş, Maldiv-
ler gibi yakın bölgelerindeki ülkelerle bağları-
nın güçlendirilmesi Hindistan’ı rahatsız ettiği 
söylenebilir. (STEPHEN, 2016: 599) Diğer 
yandan Hindistan ile Çin arasındaki ilişki çe-
lişkili olarak tanımlanabilir çünkü burada hem 
rekabet hem de işbirliği söz konusudur. Bu iki 
ülke bazı konularda işbirliği yapmaya zorlan-
salar bile bu durum rekabeti ortadan kaldırma-
maktadır. İki ülke arasındaki bu durum yerini 
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koruyacaktır. Çünkü aynı sahada bulunan iki 
büyük güç bölgedeki gücü kontrol edebilmesi 
için mücadele edecekler.

Rusya ve Hindistan arasında Stratejik Ortaklık 
seviyesindeki işbirliği söz konusuyken diğer 
taraftan ticari ve ekonomik ilişkilerdeki se-
viyenin düşük olması gibi bir dizi konularda 
farklılıklar mevcuttur. Rusya, her şeye rağmen 
Hindistan’ı BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 
bir üyesi olmasını desteklemektedir.7

Hindistan, BRICS dışında Brezilya ve Güney 
Afrika ile özel bir üçlü dayanışma içerisin-
dedir. DTÖ ile ilgili çok sayıdaki müzakere 
turu sırasında her iki ülke de serbest ticaret 
konularında doğrudan Batı’ya karşı fikirlerini 
2003’de Cancun toplantısında ifade etmişler-
dir. Brezilya ve Hindistan arasında metalürji, 
petrol üretimi, uçak ve otomotiv endüstri-
si alanında işbirliği gelişirken askeri alanda 
da ortak Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 
Hindistan’ın Güney Afrika ile ilişkileri de 
gelişmeye başlamıştır. Mayıs 2012’de Hindis-
tan Cumhurbaşkanı Pratibha Patil tarafından 
Güney Afrika ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu 
ziyaret süresince iki ülke arasındaki ticari hac-
min artırılması konusunda anlaşmaya varıl-
mıştır. (ŞAUMYAN, 2013: 58-59)

Böylece Hindistan, GSYİH büyüme oranının 
yüksek olmasıyla beraber dünyadaki ekono-
mik güç olmaya devam ediyor. Sadece geliş-

7   http://infobrics.org/post/26036/ 

mekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler 
için de eşit bir ortak ve yatırımcı olarak poli-
tikalar geliştirmektedir. Hindistan, yazılım da-
hil elektronik endüstrisinin bir çok ürününün 
üretiminde ve ihracatında lider konumunu ko-
rumaktadır. Hindistan, dünya pazarına tedarik 
edilen tüm ilaçların dörtte birini üretmekte-
dir. Buna ilaveten, askeri-sanayi potansiyelini 
güçlendirmektedir, askeri-teknik alanındaki 
dış ilişkileri aktif olarak çeşitlendirmektedir, 
en modern silah ve roket teknolojisini düzenli 
olarak test etmektedir. (MALTSEV and GAV-
RİKOVA, 2015: 4301-4305)

1.3. Çin

Aralık 1978’de, Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesinin 11. Toplantısında 3. Genel Ku-
rulu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu 
toplantı ile yeni Çin’in başlangıç noktası ol-
muştur. Asker kökenli ve Çin Komünist Partisi 
(ÇKP) liderlerinden olan Deng Xiaoping’in-
Tāo Guāng Yǎng Huì dış politikasında öngör-
düğü prensipler ile beraber çatışma vektörünü 
işbirliğine dönüştüren dört modernizasyon 
planı günümüzdeki Çin yönetimi tarafından 
uygulanmaktadır. 2013 yılına kadar küresel 
Çin stratejisinin temelini bu prensipler oluş-
turmuştur. Çin yönetimi ekonomideki reform-
ları gerçekleştirebilmek için farklı yöntemlere 
başvurarak pragmatik davranmaya çalışmış-
tır. Uygulanan dış politika ile dünyaya açıl-
ma stratejisine ihtiyaç duyulmuştur. Eylül 
1982’de gerçekleşen Çin Komünist Partisi XII 
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Kongresinde, bağımsız bir dış politika-Çin 
devletinin önceliklerinden biri olarak belirlen-
miştir. (KOVALENKO, 2016: 59-64)

SSCB’nin dağılması Çin’i olumsuz etkilemiş 
ve dünya düzenindeki değişimlere ayak uy-
durmasına itmiştir. Pekin’in o dönemde uygu-
ladığı dış politika doktrini bir öteleme prensibi 
olarak adlandırılabilir. Avrasya’da güç denge-
sinin değişimi ve Çin sınırlarında oluşacak is-
tikrarsızlık, Çin’i ciddi şekilde düşündürmüş-
tür. (MAMONOV, 2010: 40-56) 1990’larda 
ABD’nin Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri ile 
meşgul iken Çin ise ekonomik genişleme-
sindeki hedef bölge Afrika ve Orta Asya ol-
muştur. Çin’in ekonomisinin temel çıkarları 
öncelikle hidrokarbon hammaddelerinin kay-
naklarına güvenli erişim sağlamak olmuştur. 
Çin’in dış politikası, yukarıda vurgulanan dış 
politika doktrini çerçevesinde Rusya, Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Tacikistan ile birlikte sınır 
güvenliği, ayrımcılık ve terörle mücadeleyle 
ilgili sorunları çözmek için ciddi çaba sarf et-
miştir. Nisan 1996’da Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya, Tacikistan ve Çin liderleri bir araya 
geldi ve birbirine saldırmama konusunda bir 
Sözleşme imzalamıştır.8

Küresel Çin stratejisinin hayata geçirilmesi-
nin bir sonraki aşaması ise 2005’te Başkan Hu 
Jintao tarafından yeni bir konsept olarak uy-
gulanan Barış ve Uyum Doktrini’dir. Bu dokt-

8   http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3879 

rin ile beraber Tāo Guāng Yǎng Huì prensiple-
rinden ayrılmak için atılan ilk adım olmuştur. 
2005-2008 yıllar arasında Çin yönetimi dün-
yadaki ve özellikle Güneydoğu Asya ve Latin 
Amerika bölgelerindeki etki alanını giderek 
genişletmeye devam etmiştir. Ayrıca hızlı bir 
şekilde altın rezervlerini de çoğaltmaya baş-
lamıştır. Böylece BRICS ülkeleri arasında ilk 
siyasi temaslar başlamıştır. (KOVALENKO, 
2016: 59-64) 

Başka bir ifade ile ABD’nin öncülük ettiği 
dünya düzeninin karşı tek mücadele edemeye-
ceğini anlayan Çin, küresel ekonomik büyü-
menin yarısından fazlasını oluşturan ülkelerin 
birliği haline gelen BRICS ile yapılacağına 
inanmaktadır.9 

Dolayısıyla, Çin için akaryakıt ve enerji sek-
töründeki işbirliği BRICS’teki çıkarlarının 
önünde geliyor. Rusya ile Brezilya enerji 
kaynaklarına sahip, Güney Afrika ise kömür 
yatakları bakımından zengin ülkedir. Çin, 
BRICS ülkelerine yatırımlarını gerçekleştir-
mek ve ürünlerini satabileceği büyük pazardır. 

Çin, küresel ekonominin sorunlarının çözü-
münde G20 içerisindeki BRICS ülkeleri ara-
sında koordinasyonun güçlendirmesine önem 
vermektedir. Çin, yeni çok kutuplu bir dünya 
düzeninin kurulmasında güçlü bir aktördür. 
Çin’in BRICS’e dahil olması ile birlikte çok 

9 https://rg.ru/2018/07/27/dlia-chego-kitaiu-nuzhen-
briks.html
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önemli oluşum haline gelmiştir. (BİTOÇKİ-
NA, 2016: 231-236)Ayrıca ekonomik açıdan 
BRICS’in en büyüğü konumunda ki ülke 
Çin’dir. (JONES, 2014: 66)

Çin’in yüksek ekonomik göstergeleri ve ülke 
yönetiminin siyaseti, küresel finansal sistem-
de özel yer edinmesini sağlamıştır. Şu ana ka-
dar BRICS ülkeleri arasında bir tek Çin ken-
di milli para biriminin uluslararasılaşmasını 
sağlayabilmiştir. Çin, Yuan para biriminin 
uluslararasılaşması için ortaklarıyla ulusal 
para birimlerinin kullanımını yaygınlaştır-
mak amacıyla hükümetler arası anlaşmalar 
yapmıştır. Bu tür anlaşmalar BRICS ülkeleri 
arasında da imzalanmıştır. (LEKSYUTİNA, 
2016: 11-20) Ekim 2015’te Çin, Yuan’ın 
uluslararalılaşması içi kendi uluslararası 
alanda SWIFT’in10 benzeri olan bankalar ara-
sı veri transferi ve ödeme sistemi The China 
International Payments System (CIPS )’i baş-
latmış oldu. (LEKSYUTİNA, 2016: 11-20)

Çin, Rusya’ya benzer şekilde çok kutuplulu-
ğa vurgu yaparak ABD karşısında yer almak 
için BRICS üzerinden hareket etmeyi tercih 

10 SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication); Dünyadaki 
bütün bankalar arasındaki elektronik kaynak 
transferi gerçekleştiren sistemdir. Bu sistem 1973 
yılında kuruldu ve banka tanımlama kodu BIC ( 
Bank Identifier Codes) üzerinden tüm bankaları 
tanımlayabilmektedir.,

 https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/swift-
nedir-bankacilik-islemlerdeki-swift-ne-anlama-
geliyor-2109121/ 

etmektedir. Böylece, Çin için BRICS, küre-
sel ekonominin yönetiminde para sistemi ve 
karar alma sürecindeki rollerini geliştirilme-
sinde önde gelen ülkelerden sayılmaktadır ve 
destek almak için son derece etkili bir plat-
form haline gelmiştir.11

1.3. Güney Afrika

1994’te Güney Afrika’nın ilk genel demokra-
tik seçimleri gerçekleşmiştir. Güney Afrika, 
diğer Afrika ülkelerine kıyasla iyi bir sosyal 
ve altyapı gelişimine sahiptir. Şu anda Güney 
Afrika’nın Afrika kıtasında yürüttüğü lider-
lik politikası Angola, Nijerya, Mısır ve diğer 
ülkeler tarafından tartışılmasına rağmen, en 
baştan beri kendisini lider olarak konumlan-
dırmaktadır. Ve prensip olarak, tüm dış poli-
tika eylemlerini kıtada lider konumu almaya 
yöneliktir. Bu nedenle, Güney Afrika çatış-
maları çözümüne yönelik barışı koruma ope-
rasyonlarına katılmaktadır.12

Güney Afrika, demokratik ülke olduktan son-
ra en önemli adımlarından biri dış politikasını 
yenilemesi olmuştur. Dış politika öncelikleri, 
Nelson Mandela tarafından kaleme alınan ve 
Foreign Affairs dergisinde yayınlanan maka-
lede yer almıştır. Bu makalede: “Güney Afri-
ka dış politikasının hedefleri, tüm Afrika kı-

11 http://www.yeniasya.com.tr/gokturk-tuysuzoglu/
kuresel-bir-meydan-okumanin-orgutsel-karsiligi-
brics_210619

12 https: / /www.pravda.ru/world/restofworld/
africa/21-01-2015/1244744-uar-0/
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tasının çıkarlarını yansıtmalı ve ülkenin eko-
nomik gelişimi modern dünyadaki bölgesel 
ve uluslar arası işbirliğine bağlıdır” olduğu 
vurgulanmıştır. (MANDELA, 1993)

 Aslında, demokratik bir ülke olarak Gü-
ney Afrika, diğer Afrika ülkeleriyle daha 
yakın ikili ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. 
BRIC oluşumu ile küresel Güney ilkeleri ile 
ilişkileri geliştirmiştir. Batı yanlısı olmayan 
güçlü ülkelerden oluşan bu kulübe katılmak, 
Güney Afrika dış politikasının çıkarlarıyla 
örtüşmüştür. 2003’te Güney Afrika’nın gi-
rişimiyle IBSA (Hindistan, Brezilya ve Gü-
ney Afrika) forumunun oluşturulmasıyla bu 
yönde önemli adım atılmıştır. 2010’da Cum-
hurbaşkanı J. Zuma, dört BRIC ülkelrinin 
başkentlerini ziyaret ederek oluşuma Güney 
Afrika’nın alınması için destek almıştır. So-
nuç olarak, 23 Aralık 2010’da, Güney Afri-
ka Dış İşleri Bakanı Nkoana-Mashabane ile 
BRIC ülkelerini temsilen Çinli meslektaşı 
arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir 
ve bu görüşmede Güney Afrika resmi ola-
rak BRIC’e davet edilmiştir. Nisan 2011’de 
Çin’in Sanya ilinde geçekleşek olan bir son-
raki BRIC zirvesine Cumhurbaşkanı J. Zuma 
davet edilmiştir. (ŞUBİN, 2015: 229-247)

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbir-
liği Departmanı’nın resmi açıklamasında şu 
hedefler belirlenmiştir. Güney Afrika, BRICS 
yardımı ile aşağıdaki hedeflere ulaşması he-
deflenmiştir.

-Ulusal düzeyde: yoksulluk ve eşitsizlikle 
mücadele etmek ve iş yeri oluşturmak.

-Bölgesel düzeyde: kendi gündemini gelişti-
rerek BRICS ortakları arasında en üst düzey-
de işbirliğini sağlamak.

-Uluslararası düzeyde: Doha Turu’nun yeni-
den canlanması, uluslararası finans kurumla-
rının (IFI) reformuna daha geniş destek sağ-
lanması yanı sıra Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi ile Birleşmiş Milletler reformunu 
sağlamak.”

Bölgede ayrıca Güney Afrika ve BRICS ül-
keleri arasındaki işbirliği-Güney Afrika’nın 
altyapısını geliştirilmesi, bilgi paylaşımı yo-
luyla ekonomisinin modernizasyonunu, tek-
nolojiye erişimin arttırmak, genel kapasitesi-
nin artırılmasını ve insan sermayesine yatırı-
mını destekleyeceğini hedeflenmiştir.13

Sonuç olarak, Güney Afrika için BRICS, je-
opolitik ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri 
takip etmek açısından çok önemli oluşum ha-
line gelmiştir. (NEETHLİNG, 2017: 39-61) 

2. BRİCS’ in Dünyadaki Diğer Siyasi ve 
Ekonomik Topluluklar Yanındaki Önemi 
ve Çok Kutupluluk Sistemine Katkıları 

XXI yüzyılda farklı bir hiyerarşi oluşumuyla 
küresel dünyanın yapısı değişmeye başlama-
sıyla küresel aktörlerin statüsünü başka pa-

13 http://www.dirco.gov.za/docs/2014/brics0714.
html 
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rametreler belirlemeye başlamıştır. Küresel 
hiyerarşi; güç merkezleri, güç merkezleri için 
adaylar, ekonomik, siyasi, askeri ve medeni-
yet eksenleri, küresel güç, bölgesel güç gibi 
yapısal unsurlardan oluşmaktadır. Bu yapı 
içinde yer almak için mücadele edilmektedir 
ve dünyadaki siyasi süreçlerin seyrini ve geli-
şiminin gelecekteki senaryosunu etkileyecek-
tir. Dünyada yeni bir hiyerarşik yapının olu-
şumu sonucunda, onun jeopolitik zemininde 
de değişiklere yol açacaktır. BRICS, modern 
uluslararası ilişkiler sisteminde giderek güç 
ve etki kazanan küresel bir aktör olarak hare-
ket ederek küresel dünyanın jeopolitik zemi-
ninde yer alan en önemli unsurlarından biri 
olarak ortaya çıkmaktadır. BRICS’in ekono-
mik, bölgesel, demografik ve doğal kaynak-
ları ile askeri-stratejik potansiyeli ve artan 
politik etkisi küresel güç merkezi adaylığı 
açısından statüsünün belirlenmesine izin 
vermektedir. (LEONOVA, 2015: 25-33)

2.1. BRICS ve G20

Bugün uluslararası sistemde gelişmekte 
olan ekonomilerin gücü ve etkisi gelişmiş 
ekonomilere nazaran giderek artmaktadır. 
2008’deki Küresel Ekonomik Kriz sonu-
cunda gelişmiş ülkeler büyüme hızlarında 
daralma, gelişmekte olan ülkelerin dünya 
üretimindeki paylarında genişleme meydana 
gelmiştir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülke-
ler dünyada daha fazla aktif olmak için G20 

gibi oluşumları etkin bir şekilde kullanmaya 
çalışmaktadır. (DİLEK vd., 2018)

Diğer taraftan G20 platformu, uluslararası 
finansal güvenlik ağlarının oluşturulması, 
küresel finans reformlarının yavaşlaması ve 
kredi derecelendirme kuruluşlarının tekel gü-
cünün azaltılması gibi konularda yetersiz kal-
maya başlamıştır. Dünyada siyaset ve ulusla-
rarası ilişkilerin tartışılabildiği çeşitli oluşum 
ve birlikler mevcuttur. (GÜR, 2015)

Bugünkü G20’nin seviyesine yükselmesi 
küresel finansal ve ekonomik kriz meyda-
na gelmesiyle oluşmuştur. Diğer taraftan 
BRICS’de ilk toplantısını 2006’da BM Genel 
Kurulu’nda Rusya ve Çin inisiyatifiyle gün-
deme getirilmiştir. BRICS, dünya ekonomisi-
nin güncel sorunlarını tartışabilmek için hızlı 
gelişen ülke liderlerinin toplantıları için etkili 
bir devletlerarası platform haline gelmiştir. 
(TOLORAYA and ÇUKOV, 2017: 1-55)

BRICS’in sahip olduğu önemli kaynaklar bu 
oluşumun jeo-ekonomik, jeopolitik ve jeost-
ratejik yönlerini belirlemektedir. Bu platfor-
mun küresel önemini belirleyen önemli fak-
törler arasında aşağıdakileri gösterebiliriz:

Birincisi, BRICS ülkeleri çok büyük eko-
nomik, demografik ve doğal kaynak potan-
siyeline sahiptirler. Yeryüzünün % 26’sı bu 
ülkeler oluşturmaktadır ve dünya nüfusun % 
40’dan fazlası bu bölgelerde yaşıyor. (İLİN 
et al., 2013: 102-103) Stockholm Uluslararası 
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Barış Araştırmaları Enstitüsü -SIPRI rapor-
larına göre, 2000-2014 yıllar arasında devlet 
harcamaları içerisindeki toplam askeri harca-
maları Brezilya % 4.1, Rusya % 10.8, Hindis-
tan % 10.1, Çin % 9.7 ve Güney Afrika için 
ise % 4.7 olarak gerçekleştirmiştir. (DESTEK 
ve OKUMUŞ, 2016: 175-186)

2012’de BRICS ülkelerinin Dünya Banka-
sı’ndaki payı % 47, IMF’de ise % 42,25’tir. 
(VERGUN, 2013: 153-161) Toplam 
GSYİH’sı 16,8 trilyon doların üzerinde veya 
dünya GSYİH’sının yaklaşık % 22,3 oluştur-
maktadır14 Verilerin gösterdiği gibi, son on 
yılda, BRICS ülkelerinin dünya ekonomisin-
deki payı % 12’den % 23’e, dünya ticaretinde 
% 11’den % 16’ya, dış yatırımlarda % 7’den 
% 12’ye yükselmiştir. 2016 yılında, bu gru-
bun küresel ekonomik büyümeye katkısı % 
50’ye ulaşmıştır.15 

İkincisi. BRICS’in beş üyesinden üçü Rusya, 
Çin, Hindistan nükleer güçtür, ayrıca Rusya 
ile Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
daimi üyeleridir. (İLİN et al., 2013: 102-103)

Üçüncüsü. BRICS’e üye ülkeler en hızlı ge-
lişen ülkeler olarak nitelendirilmektedir. Bre-
zilya, büyük güçlerin konumuna yakın tarım 
ürünleri açısından zengin bir ülkedir. Rusya 
mineraller bakımında zengin, dünyanın en 
büyük arazisine sahip, enerji kaynakları bakı-

14  https://ria.ru/20170902/1501572657.html 
15  https://riss.ru/smi/43368/ 

mından süper güç, dünyada iki en büyük nük-
leer güçten biri ve potansiyel süper güçtür. 
Hindistan ucuz entelektüel kaynaklara sahip, 
bir milyardan çok nüfusa sahip iki ülkeden 
biri olarak büyük güçlerin konumuna yakın 
nükleer güçtür. Çin GSYİH değerine göre 
dünyanın bir numarası ve en büyük ihracatçı 
konumundadır. Bunun yanında dünyanın en 
çok döviz rezervine sahip ülke ve en çok nü-
fusa sahip ülke olarak büyük güçtür. Güney 
Afrika önemli doğal kaynaklar yanında Af-
rika kıtasının öncüsü konumundadır. (PLE-
ŞİVTSEVA, 2015: 90-93)

Dördüncüsü. Goldmen Sachs’ın uzmanlarına 
göre küresel ekonomini bayrağını taşıyan G7 
oluşumu 2050 yıllara doğru liderliği BRICS 
ülkelerine devredeceği ve dünyanın birinci 
ekonomisi Çin, Hindistan üçüncü büyük eko-
nomi, Brezilya dördüncü, Rusya ise beşinci 
ekonomi konumunda olacağı tahminlerinde 
bulunmaktadırlar. (KAYA ve YALÇINKA-
YA, 2016: 91-119) 

Beşincisi. BRICS ülkelerinin uluslararası fi-
nansal kurumların reformu da sonuç vermek-
tedir. BRICS ülkelerinin Dünya Bankasındaki 
ve IMF’deki kota değişimleri konusunda iler-
leme kaydetmişlerdir. Toplamda, BRICS’in 
IMF’de toplam eski oyları % 11,50 yerine şu 
anda % 14,8’ine sahiptir. Dünya bankasın-
da ise eski % 11,22 oyları % 13,1’e yüksel-
miş durumdadır. Ayrıca, bu beş ülke küresel 
finans sisteminin reformu yolunda BRICS 
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Yeni Kalkınma Bankasını kurarak önemli 
adım atmıştır. (TOLORAYA and ÇUKOV, 
2017: 1-55)

Altıncısı. BRICS çerçevesinde “yumuşak 
güç” kullanımının dikkate alınması, bu birli-
ğin gelişimindeki eğilimleri belirlemeye izin 
verecektir. BRICS’in “yumuşak gücü”nün 
kültür, sanat, bilim, eğitim, spor alanındaki 
bu beş devletin tarihsel ve modern başarıla-
rının yanı sıra yüksek manevi ve ahlaki de-
ğerleri olan kültürel ve insani değerlerden 
oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, tüm 
dünyada Brezilya için futbol ve karnavalları, 
Rusya için bale, müzik ve Rus edebiyatını, 
Hindistan için dünyada giderek yaygınlaşan 
yogayı, Çin için bilgelik deposu ve hayat fel-
sefesini, Güney Afrika’ya Afrika kültürünü 
özdeşleştirmek mümkündür. (YAGYA et al., 
2016: 8-9)   

Yedincisi. BRICS,  bir taraftan uluslarara-
sı barışın ve güvenliğin sağlanmasında BM 
ve Güvenlik Konseyinin lider rolünün altını 
çizerek diğer taraftan BM’nin kapsamlı bir 
reforma ihtiyaç duyulduğunu savunmak-
tadır. BRICS’e katılan beş ülkenin tamamı 
uluslararası hukuk üstünlüğünü ve BM’nin 
merkezi rolünün güçlendirilmesine çalışırken 
bu durum NATO ve ABD gibi aktörlerin tek 
kutuplu dünya politikasına ters düşmektedir. 
(ALEKSEYENKO and İLİN, 2014: 35-42)

Böylece, BRICS siyasi bir platforma dönüş-
türülebilecek büyük bir ekonomik ve kaynak 
potansiyele sahiptir. BRICS, Yenidünya güç 
merkezinde yer alabilecek kuvvetli bir siyasi 
ve ekonomik blok oluşturmak için tüm kay-
naklara sahiptir. (İLİN et al., 2013: 102-103)

2.2. Kalkınma Bankası

Günümüzde ekonomik bölgeselciliğin ulus-
lararası ekonomi üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. 1980’lerin ortalarından bu yana ya-
şanan finansal gelişmeler, dünya ekonomisi-
nin entegrasyonunu büyük ölçüde arttırmış-
tır ve bu nedenle ilgi çekmektedir. (GİPLİN, 
2001: 4)

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası 
1944’te Bretton Woods Anlaşması’nın dışın-
da kurulmuş ve küresel bankacılık ve kredi 
gereksinimlerini kolaylaştıran tek kuruluşlar-
dır. ABD’li liderler, dünyanın geri kalanına 
ABD Dolarını altınla ilişkilendirerek sağlam 
para birimi olduğuna güvence verdiler. Sonuç 
olarak, 44 ülke döviz kurlarını dolara sabit-
lemeye karar almıştır. Ülkeler para birimle-
rini sabit % 1 oranın içinde tutmak için ABD 
dolarını almayı ve satmayı da kabul ettiler. 
Bununla birlikte böyle bir düzenleme yerel 
para birimlerinin istikrarsızlaştırılmasına yol 
açmıştır. Bu nedenle, adıl ve gelişmekte olan 
ülkeler ile uyum içerisinde çalışan küresel bir 
bankacılık kurumun kurmasına ihtiyaç duyul-
muştur. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 
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Güney Afrika’nın (BRICS) liderleri küresel 
finansı yeniden şekillendirmek için ortak bir 
Kalkınma Bankası kurmak için anlaşmışlar-
dır. (CHAİRMANSHİP OF İNDİA, 2016:8)

Kalkınma Bankası-uluslararası bir finans 
kurumu ve çok taraflı kalkınma bankası ola-
rak BRICS ülkeleri tarafından 2014-2015’te 
kurulmuştur. Bu banka diğer uluslararası 
kalkınma bankaları gibi, yatırım ve altyapı 
projelerinin imtiyazlı finansmanında uzman-
laşacaktır. 1944’te kurulan ve yaklaşık 190 
milyar dolarlık sermayeye sahip Uluslarara-
sı Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Banka-
sı (IBRD) ile 1990’te kurulmuş ve yaklaşık 
30 milyar Euro sermayeli Dünya Bankası 
Grubu’nun (WB) bir parçası olan Avrupa 
Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) halen dünyanın en büyük çok taraflı 
kalkınma bankalarıdır.16

2014’te BRICS, Brezilya’nın Fortaleza ken-
tinde uluslararası finans sistemine yeni varlık-
lar getiren Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ve 
Acil Durum Yedekleme Düzenlemesi (CRA) 
oluşturulduğunu açıklamıştır. Bu adımlar, 
BRICS’in gelişen piyasalarda ve uluslararası 
finans kurumlarında daha geniş temsil edil-
me konusundaki iddiasını güçlendirmiştir. 
Ayrıca,  BRICS gündemi, sadece ekonomik 
forumlara değil, aynı zamanda siyasi alana da 

16   https://tass.ru/info/2103898 

hazır olduğunu göstermiştir. (ALMEİDA and 
SİLVA, 2018: 5-32)

7 Temmuz 2015’te BRICS Ufa Zirvesi ari-
fesinde, Rusya’nın Kalkınma Bankası Yö-
netim Kuruluna başkanlık ettiği toplantıda 
banka tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Toplantı 
sırasında K.V. Kamath’ın başkan olarak se-
çilmesi ve dört başkan yardımcısı ile yönetim 
kurulu ataması gerçekleşmiştir.17 Bankanın 
başlangıç sermayesi 50 milyar Dolar ve iler-
leyen süreçte 100 milyon Dolara çıkarılacağı 
kararlaştırılmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti 
5 milyar Dolar, Rusya, Hindistan ve Brezilya 
18’er milyar Dolar, Çin ise 41 milyar Dolar 
katkıda bulunmuştur.18

30 Haziran 2017’de, Kalkınma Bankası Yö-
netim Kurulu, Banka’nın 2017-2021 yılları 
için Genel Strateji belgesini onaylamıştır. Bu 
belgede, Kalkınma Bankası’nın BRICS içe-
risinde ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan 
ilkelerde, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma 
projeleri için kaynakları seferber etme göre-
vini yerine getirme niyetini ortaya koymak-
tadır. Diğer taraftan, küresel büyüme için çok 
taraflı ve bölgesel finansal kuruluşların mev-
cut çabalarını tamamlamaktadır.19

Kalkınma Bankası’nın diğer uluslararası ve 
bölgesel finans kuruluşlarından en önemli 

17 https://www.ndb.int/about-us/essence/history/ 
18 https://www.bankalar.org/haberler/yeni-kalkinma-

bankasi-acildi/
19   https://www.ndb.int/about-us/strategy/strategy/ 
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farkı yatırım projelerindeki finansman karar-
larında ABD’nin veya G7 ülkelerinin hege-
monyasının olmamasını sağlamaktır. Kalkın-
ma Bankası’nın rolünün değerlendirilmesinin 
özetlerken BRICS, uluslararası parasal ve 
finansal sistemde özel bir yer işgal edece-
ği belirtilmektedir. Bu yer öncelikle BRICS 
grubunda çok taraflı işbirliğinin gelişmesinin 
dinamikleri ve bu grubun olası genişlemesi 
tarafından belirlenecektir. (KLİŞİN, 2015: 
148-153)

3. BRİCS’ in Genişlemesi ve Geleceği

Bugün “BRICS” terimi, 2008 krizinden ön-
ceki anlamından farklı anlam taşımaktadır. 
Bugün – bu oluşum dünya ticaret ve eko-
nomi sisteminin reformcularından biridir ve 
gelecekte, muhtemelen küresel bir yönetim 
sistemin düzenleyicisi olacaktır. ( RUSYA 
FEDERASYONU BİLİMLER AKADEMİSİ 
EKONOMİ ENSTİTÜSÜ, 2014: 220)

BRICS’in genişlemesiyle ilgili bugünlerde 
farklı görüşler mevcut. Bazıları BRICS’ in 
genişlemesinin, bu oluşumun henüz net ol-
mayan ana hatlarının, felsefesinin ve hedefle-
rinin aşınmasına yol açacağına inanılmakta-
dır. Buna örnek olarak, jeopolitik hesaplardan 
dolayı Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine alan 
Avrupa Birliği gösterilmektedir. Diğerleri 
ise, başta Meksika, Endonezya, Türkiye, hat-
ta Güney Kore olmak üzere yeni devletlerin 
oluşuma dahil edilmesi BRICS’ in dünyadaki 

etkisini artıracağına ve G-20 ile BM içindeki 
işbirliğinin kapsamını genişleteceğine günde-
me gelmektedir. (ASTAHOV, 2016: 42-50)

3.1. BRICS+

BRICS’ in önemi hakkında anlaşılması ge-
reken ilk şey: bu birliğin her bir üyesi kendi 
bölgesindeki entegrasyon oluşumların çer-
çevesinde ekonomik lider olmasıdır. Rusya 
- Avrasya Ekonomik Birliği’nde, Brezilya – 
MERCOSUR ülkeleri arasında, Güney Afri-
ka - Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’nda 
(SADC), Hindistan - Güney Asya Bölgesel 
İşbirliği Birliği (SAARC) içerisinde, Çin ise 
Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) ve Serbest 
Ticaret Anlaşması (ASEAN) kapsamında li-
der konumundalar. Bütün BRICS ülkeleri bu 
bölgesel entegrasyon yapılarda çok kapsam-
lı ve esnek işbirliğine dayalı BRICS+ ülke-
ler döngüsünü oluşturabilirler. Bu nedenle 
BRICS ülkeleri çekirdek üyelerin genişle-
tilmesinden ziyade, farklı kıtalarda bölgesel 
ve ikili ittifakları güçlendirmek için yeni bir 
platform oluşturma görevini üstlenmektedir-
ler. (LİSOVOLİK, 2017: 4)

Buna göre, BRICS+ platformunu formüle 
edebilecek temel bölgesel entegrasyon blok-
ları aşağıdaki ülkeler oluşturmaktadır:

• SADC: Botsvana, Lesoto, Namibya, Güney 
Afrika, Svaziland;
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• SAARC: Afganistan, Bangladeş, Bhutan, 
Hindistan, Nepal, Maldivler, Pakistan, Sri 
Lanka;

• SERBEST TİCARET BÖLGESİ, ÇİN - 
ASEAN: Çin, Endonezya, Malezya, Fili-
pinler, Singapur, Tayland, Brunei, Vietnam, 
Laos, Myanmar, Kamboçya;

• EEU: Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenis-
tan, Kırgızistan;

• MERCOSUR (ana ve potansiyel üyeler): 
Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Bo-
livya, Venezuela.

BRICS + ülkeleri arasındaki ticaret ve yatı-
rımda uyum, uluslararası organizasyonlarda 
işbirliği, kalkınma bankaları ile BRICS eko-
nomileri tarafından oluşturulan diğer kal-
kınma kuruluşları arasındaki işbirliği, ulusal 
ödeme sistemlerinin ve ulusal para birimleri-
nin kullanımı, bölgesel ve küresel finans mer-
kezlerinin yanı sıra kendi rezerv paralarını 
oluşturma çabası ana işbirliği mekanizmaları 
olarak sayılmaktadır. (LİSOVOLİK, 2017: 4) 

BRICS+ platformundaki ilk somut adım-
lar 26-27 Temmuz 2018 tarihlerinde Güney 
Afrika’da düzenlenen 10. BRICS zirvesinde 
atılmıştır. Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika iki temel alanda daha aktif po-
litikalara (kurumsal ve finansal) geçişine an-
laşmışır. Burada kastedilen, oluşumun resmi 
ve gayri resmi genişlemesine ivme kazandır-

mak ve uluslararası finanstaki rolünü güçlen-
dirmekle ilgilidir.

Zirveye G20 dönem başkanı olarak davet 
edilen Arjantin ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
dönem başkanı olarak davet edilen Türkiye 
çok ilgi duymuştur. Jamaika Karayiplar Top-
luluğu dönem başkanı olması yanı sıra An-
gola, Botsvana, Gabon, Zambiya, Zimbab-
ve, Lesoto, Mauritius, Madagaskar, Malavi, 
Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller, Se-
negal, Tanzanya, Togo, Uganda ve Etiyopya 
Cumhurbaşkanları iştirak etmişlerdir.20

27 Temmuz 2018’de Johannesburg’da-
ki BRICS zirvesinin sonunda gazetecile-
re konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, üye ülkelerinin liderlerini 
Türkiye’yi doğrudan birliğe kabul etmeye 
çağırdı, “Bizi platform adına götürürseniz 
BRICST olur” dedi. “Eğer bizi alırsanız, 
gruba BRICST adı verilecek” demiştir. R.T. 
Erdoğan, BRICS üyelerinin ve özellikle de 
Çin’in önerisini sıcak karşıladığını söylemiş-
tir.21

Son zamanlarda Batı Avrupa’nın BRICS’e 
ilgisinin artığı gözlemlenmektedir. Gelecek-
te bu ilgi BRICS ile bazı alanlarda koordine 
etme olasılığını doğurabilir. Bu durum, Batı 
Avrupa’nın ABD’ye karşı ekonomik ve siyasi 

20  https://interaffairs.ru/news/show/20276 
21 http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-

suggests-adding-t-to-brics-135160 
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bağımlılığından kurtulmasını yardımcı olabi-
lir. Genel olarak, BRICS’ in kendini belirleme 
sürecinin henüz tamamlanmadığı gözlemlen-
mektedir. BRICS’ in gelecekteki perspektifle-
ri, grubun içerisinde ve dışarısındaki gerçek 
işbirliğinin yürütmesindeki hazırlık durumu-
na bağlı olacaktır. (ASTAHOV, 2016: 42-50)

SONUÇ

Makalede, BRICS’ in oluşum aşamaları ana-
liz edilmiştir. Bu oluşumun başlangıcından 
günümüze kadarki gelişim aşamalarını araş-
tırılmıştır. Bu birliğin en azından G7’ ye göre 
daha avantajlı konuma sahiptir. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri, bu yapı içerisinde 
hem enerji tedarikçilerinin bir araya gelmesi 
hem de tüketicilerinin olması gösterilebilir. 
Şu anda, G7 yeni bir şey sunmuyor ve BRICS 
inisiyatifi ele geçirerek öncelikle birlik içeri-
sindeki maksimum sinerji sağlaması gerek-
mektedir. Bunun yanında, G20 formatındaki 
gündemi önemli ve olumlu değişiklere çevir-
mesini sağlamalıdır. Eğer BRICS’ in genişle-
mesi gerçekleşirse o zaman diğer uluslararası 
kuruluşların dikkate alması gereken güçlü bir 
birlik ortaya çıkacaktır. BRICS ülkelerinin 
ekonomik açıdan ortak çıkarları, uluslarara-
sı finansal ve ekonomik sistemi reform etme 
hedefinden kaynaklanmaktadır. Ekonomist-
lere göre, beş devletin dünya ekonomisindeki 
önemli etkisi bulunmaktadır. 

BRICS’ in potansiyel jeopolitik etkisini şekil-
lendiren faktörleri şöyle sıralanabilir: pozitif 
ekonomik hareketlilik, demografik konum-
lar, ortak uzay araştırma programları, yüksek 
teknoloji sektörünün gelişiminde işbirliği ve 
küresel hammadde pazarının ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır.

BRICS ülkelerinin faaliyetlerinde örtüşen ana 
özelliklerden biri, ABD’nin uyguladığı dış 
politikasına karşı olmalarıdır. Tek Kutuplu 
Dünya düzeninin BRICS ülkeleri tarafından 
reddedilmesi, bu ülkeleri bir araya getiren di-
ğer güçlü bir kanıttır. Bütün devletler tek ku-
tuplu dünya sistemine karşı birleşmiştir. Bu 
ülkelerin, uluslararası güvenliği sağlama ve 
terör sorunlarına ortak yaklaşımları birleştiri-
ci faktörler arasındadır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: XXI century is a century of innovations. Under the conditions of globalization, 
especially innovations determine the main development aspects of countries and the importan-
ce of their place in the world. In this context, developments in scientific and technical fields 
cannot be applied outside the world integration. Economic mergers and institutions, which are 
different in terms of structure and content, are concrete indicators of world integration. In the 
last two decades, the New World Order has lost its luster. There are historical shifts in epic 
dimensions in the world. The US and the EU are suffering from a shortage of cash today and 
are worn out. The foreign exchange reserves of Brazil, Russia, India, China and South Africa 
(BRIC countries) have risen significantly. BRICS, as an interregional partnership, is based on 
the principles of equality and mutual respect and aims to develop economic, political and socio-
cultural cooperation in a multilateral and intensive manner. About a third of the world’s popula-
tion lives in these countries. Three of the member states are in the status of a nuclear state, two 
are permanent members of the UN Security Council and all are in the G20. And even though 
these countries cannot become more institutionalized within BRICs, they are challenged by the 
new World Order. BRICS recommends the gradual formation of an alternative to the existing 
global management system in the world community. This partnership envisages the reform of 
the UN Security Council, the joint struggle against international terrorism and the resolution 
of local and regional conflicts only through peaceful means in the political sphere. In the eco-
nomic field, it is aimed to support infrastructure projects in member and developing countries. 
Besides, this union advocates the re-creation of quotas in the IMF. The national, political and 
economic interests of the member states constitute the essence of this formation. This makes it 
possible to speak as a phenomenon for the BRICS in the global arena. Another important factor 
is that the global scale, Russia and China, is based on BRICS, which is the desire to realize 
the reform of the global management system gradually by establishing institutions such as the 
New Development Bank. Aim: The aim of this study is to examine the impact of BRICS on 
the global economy. To address the potential of member states and to examine the expectations 
of the Union. Some long-term key factors that lead to the convergence of Member States have 
been identified. Positive trends have been shown in the creation of new structural institutes re-
lated to the enlargement of this union. Method: In this study, it is aimed to screen many local, 
foreign and especially Russian sources and literature. Sources are books, theses, journals, print 
media, articles and other resources. The data examines and collects the existing data. For this 
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purpose, libraries, electronic databases, web pages of official and private institutions and other 
electronic sources were used. Qualitative research method was used because the data was ma-
inly collected from the texts. Conclusion: In this article, the formation stages of BRICS were 
analyzed. The development stages of this formation from the beginning to the present have been 
researched. This organization has at least a more advantageous position than the G7. One of the 
most important reasons for this is the combination of both energy suppliers and consumers. At 
the moment, the G7 does not offer anything new, and the BRICS should take the initiative to 
provide maximum synergy within the union. In addition, it should ensure that the G20 format 
changes the agenda to significant and positive changes. If the expansion of BRICS takes place, 
then a strong unity that other international organizations should take into account will emerge. 
The economic interests of BRICS countries stem from the goal of reforming the international 
financial and economic system. According to economists, five states have a significant impact 
on the world economy. Factors shaping the potential geopolitical impact of BRICS are: positive 
economic mobility, demographic positions, joint space research programs, cooperation in the 
development of the high-tech sector and meeting the needs of the global raw material market. 
One of the main features of BRICS countries’ activities is their opposition to the US foreign 
policy. The rejection of the Single Pole World order by the BRICS countries is strong evidence 
that brings these countries together. All states are united against the Unipolar World System. 
These countries are among the factors joining the common approaches to international security 
and the problems of terrorism.
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Öz: Amaç: Çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesinde TS ISO 10002 Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulanmasına yönelik süreçlerin ve 
elde edilen sonuçların incelenmesidir. Yöntem: Sakarya Üniversitesinde 
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulmasında 
ve yürütülmesinde aktif görev alan personel ve yöneticilerin bilgi ve 
birikimlerinden yararlanılmış, bu amaçla kullanılan Yönetim Bilişim Sis-
temi kullanıcı yetkilendirmesi sağlanarak istatistiki sonuçları incelenmiştir. 
Bulgular: Sakarya Üniversitesinde Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
uygulanmaya başlandığı 2015 yılından 2018 yılına kadar paydaşlarından,  
2472 adedi şikâyet olmak üzere 9006 adet şikâyet-öneri-istek-memnuniyet 
ve bilgi talebi geri bildirimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu taleplerin kayıt 
altına alınması ve yönetilmesi amacıyla web tabanlı olarak Kalite Yönetim 
Bilgi Sistemi (KYBS) Üniversite kaynakları kullanılarak geliştirilmiş ve 
2016 yılından itibaren etkin olarak kullanılmaktadır. KYBS’nin paydaş-
lardan gelen geri bildirimlerin kayıt altına alınması, ilgili birimler arasında 
sevk edilmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alınarak talep sahiplerine geri 
bildirimlerin yapılması, kullanıcı ve erişim yetkilendirmesi, güvenlik, süre 
takibi, raporlama, iyileştirmeler için gerekli ileri bilgilerin sağlanması, 
yapılan iyileştirmelerin kayıt altına alınması gibi konularda TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Sisteminin uygulanmasında önemli katkılar sağladığı 
görülmüştür. Sonuç: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulanma-
sı, paydaşların geri bildirimlerinin etkin bir şekilde temin edilmesi ve etkili 
bir şekilde yönetilmesi için önemli bir altyapı sağlamaktadır. Diğer taraftan 
bu sistemlerin yönetim bilişim sistemleri desteğinde uygulanması Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulanması için bir şart olmamakla 
birlikte önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla Sakarya 
Üniversitesinde geliştirilerek kullanılan Kalite Yönetim Sistemi Modülü 
yönetim sisteminin kurumda uygulanabilmesi için önemli bir altyapı ve 
katkı sağlamıştır. Diğer taraftan TS 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim 
sisteminin uygulanmasına ilişkin süreçlerden temin edilen verilerin daha et-
kin kullanılması halinde kurumsal gelişime daha fazla katkı sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: TS ISO 10002, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Mem-
nuniyeti Yönetim Sistemi, Şikâyet Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM)

Abstract: Aim: The objective of the research is to investigate the imple-
mentation procedures of ISO 10002 Customer Satisfaction Management 
System and the results obtained. Method: The knowledge and experience 
of staff and managers actively participating in the establishment and imple-
mentation of  ISO 10002 Customer Satisfaction Management System are put 
account; therefore, the statistical results are examined by providing Manage-
ment Information System user-authorization. Findings: Since 2015 when 
Customer Satisfaction Management System has started to be implemented 
in Sakarya University until 2018, a total of 9006 feedback about complaint-
suggestion-request-satisfaction and information request are obtained from 
the stakeholders, as 2472 of them are complaints. In an attempt to record and 
manage the relevant requests, web-based Quality Management Information 
System (QMIS) was developed by benefiting from university resources, 
and it has been used since 2016 effectively. In the cases of recording the 
feedback received from the stakeholders of QMIS, leading them to relevant 
departments, giving feedback to claimants by recording the procedures, user 
and access authorization, security, time monitoring, reporting, providing 
advanced and necessary information required by improvement, and record-
ing the committed improvements, it is observed that the implementation 
of ISO 10002 Customer Satisfaction System has significant contributions. 
Results: The implementation of Customer Satisfaction Management System 
provides a significant groundwork for receiving and managing feedback 
from stakeholders effectively. On the other hand, the implementation of 
these systems with the support of management information systems is not 
a condition for the implementation of Customer Satisfaction Management 
System; however, it is a necessity. With the purpose of fulfilling this need, it 
provides an important groundwork and contribution to the implementation 
of Quality Management System Module, which has been developed and 
used in Sakarya University, in the institution. On the other hand, in the case 
of using data obtained by the processes in the implementation of ISO 10002 
Customer Satisfaction Management in a more effective way, it is considered 
that it can contribute more to institutional development.

Key Words: ISO 10002, Customer Satisfaction, Customer Satisfaction 
Management System, Complaint Management, Customer Relationship 
Management (CRM)
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GİRİŞ

Rekabetin her sektörde yoğun olarak yaşan-
dığı günümüz iş dünyasında, işletmeler ara-
sında fark yaratan unsurlardan en önemlile-
rinden birisi de işletmelerin müşteri ilişkile-
rini ele alma ve yönetme biçimidir. “Müşteri 
Memnuniyeti”, “Müşteri Sadakati”, “Şikâyet 
Yönetimi”, “Müşteri Odaklılık” gibi kavram-
lar artık işletmelerin performans ve başarısını 
belirleyen önemli unsurlar içerisinde yer al-
maktadır. 

Artan rekabet, teknolojik ilerleme, ürün ve 
satıcıların çeşitlenmesi ve sayılarının artışı 
müşterileri kitlelerinin firma ve ürünlere olan 
bağlılıklarının kırılgan bir yapıya dönüşmesi-
ne neden olmaktadır. Rekabetin her sektörde 
günden güne arttığı dünyamızda şirketler için 
zaten zor olan müşteri temininin yanı sıra te-
min edilen müşterilerin devamlılıklarının sağ-
lanması içinde bir çaba göstermek artık kaçı-
nılmazdır. 

Diğer taraftan ticari faaliyetlerin odağında 
yer alan “üretim” kavramının yerine “müşte-
ri” kavramının yerleşmesi ile salt ticari kurum 
ve kuruluşların değil aynı zamanda başarılı 
olmayı ve fark yaratmayı hedefleyen tüm or-
ganizasyonların da insanı faaliyetlerinin oda-
ğına yerleştirerek iş ve süreçlerinin yeniden 
şekillendirmelerine neden olmuştur. Ayrıca 
her bir kurum ve kuruluş kendi iş süreçleri, 
politikaları,  stratejileri, faaliyet gösterdiği 

sektör ve bu sektördeki konumu gibi faktör-
lerle ilişkili olarak müşterileri ile ilişkilerinin 
yönetilmesine yönelik çözümler geliştirmek-
tedir. Bu çalışmada Sakarya Üniversitesinin 
öğrencileri başta olmak üzere tüm paydaşları 
ile ilişkilerini yönetmek amacıyla kullandığı 
bir araç olan ISO 10002 Müşteri Memnuni-
yeti Yönetim Sistemi ve Sistemin uygulanma-
sına ilişkin yaklaşım ve elde ettiği istatistiki 
sonuçlar incelenerek sistemin etkinliği değer-
lendirilmiş ve iyileştirilmesine yönelik öneri-
ler sunulmuştur. Çalışmada yöntem olarak Sa-
karya Üniversitesinde TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulma-
sında ve yürütülmesinde aktif görev alan per-
sonel ve yöneticilerin bilgi ve birikimlerinden 
yararlanılmış, bu amaçla kullanılan Yönetim 
Bilişim Sisteminde kullanıcı yetkilendirmesi 
sağlanarak istatistiki sonuçlar incelenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar ve uygulayıcı personel-
den gelen geri bildirimler ışığında Hizmet 
sunulan kitlenin büyüklüğü ile doğru orantılı 
olarak Müşteri Memnuniyeti Yönetim Siste-
minin Bilişim sistemleri desteği olmaksızın 
sistemli ve etkin bir şekilde yürütülmesinin 
gerçek manada ciddi zorluklara neden olduğu 
ortaya çıkmıştır. Özellikle Üniversiteler gibi 
coğrafi olarak dağınık ve kompleks hiyerarşik 
yapılanmadaki birimlerden oluşan kurumlar-
da sistemin etkin bir şekilde uygulanması için 
ciddi bir bilişim altyapı desteği ve doğal ola-
rak yönetimin kararlılığı ve takibi gereklidir. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI

Çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesinde 
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sisteminin uygulanmasına yönelik süreç-
lerin ve elde edilen sonuçların incelenmesidir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Çalışmanın Kapsamı Sakarya Üniversitesin-
de TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö-
netim Sistemini uygulayan birimler olarak 
belirlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Sakarya Üniversitesinde TS ISO 10002 Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurul-
masında ve yürütülmesinde aktif görev alan 
personel ve yöneticilerin bilgi ve birikimle-
rinden yararlanılmış, bu amaçla kullanılan 
Yönetim Bilişim Sistemi kullanıcı yetkilen-
dirmesi sağlanarak istatistiki sonuçları ince-
lenmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI  

Araştırmada Sakarya Üniversitesinde TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Siste-
minin kurulmasında ve yürütülmesinde aktif 
görev alan personel ve yöneticilerin bilgi ve 
birikimlerinden yarı yapılandırılmış müla-
kat tekniği ile bilgiler derlenmiştir. Ayrıca 
Üniversite bünyesinde geliştirilen Yönetim 
Bilişim Sistemi kullanıcı yetkilendirmesi 
sağlanarak istatistiki sonuçlar incelenmiştir. 

Bu kapsamda elde edilen veriler söz konu-
su sistemde kayıt altına alınan ve bilgisine 
müracaat edilen personelin beyanları ile sı-
nırlıdır. Diğer taraftan bu kaynaklardan elde 
edilen veriler Sakarya Üniversitesi tarafından 
oluşturulan Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, 
Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Ra-
porları gibi çeşitli rapor ve yayınlar ile kar-
şılaştırılarak doğruluğu ve güvenilirliklerinin 
teyit edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Mer-
kezi (CİMER) Kanalından gelen Şikâyetler 
ile Bilgi Edinme Yasası kapsamında gelen 
taleplerin Kayıt, Takip ve sonlandırılmasına 
ilişkin faaliyetler ilgili mevzuat hükümleri-
ne göre yürütüldüğünden bu kapsamdaki ta-
leplere ilişkin veri ve istatistikler çalışmanın 
kapsamı dışındadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Sakarya Üniversitesinde TS ISO 10002 Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Uygu-
lanmasının Üniversitenin gelişimine ve pay-
daşları ile ilişkilerinin yönetilmesine ilişkin 
katkılarının ortaya konulması

KURAMSAL ÇERÇEVE

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin 
özünü ISO 10002 Kılavuzu oluşturmaktadır. 
2004 yılında ISO tarafından yayınlanan bu 
klavuz, 2006 yılında Türk Standartları Ensti-
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tüsü (TSE) tarafından Türk Standartları kap-
samına alınmıştır. Standart en son 2014 yılın-
da revize edilmiş ve 2018 yılı içinde revize 
edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. ISO 
10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Müş-
teri Şikâyetlerinin Yönetimi Kılavuzu,  ISO 
9001 ve ISO 9004 standartları ile uyumludur 
ve bu iki standardın hedeflerini şikâyetleri ele 
alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde 
uygulaması yoluyla desteklemektedir ve bu 
standartlardan bağımsız olarak da kullanıla-
bilmektedir.1

Bu standard elektronik ticareti ile ilgili olanlar 
dâhil olmak üzere, ticari veya ticari olmayan 
faaliyetlerin bütün tipleri için etkili ve verim-
li şikâyetleri ele alma prosesinin tasarımlan-
ması ve uygulanması için kılavuzluk bilgile-
rini sağlamaktadır. Şikâyetlerin ele alınması 
yoluyla elde edilen bilgi, ürünler ve proses-
lerde iyileştirmeyi sağlayabilir ve şikâyetler 
uygun bir şekilde ele alındığında, kuruluşun 
büyüklüğüne, mahalline ve sektörüne bakıl-
maksızın bunların itibarını arttırabilir. 2

Müşteri ilişkileri yönetiminin esas amaçların-
dan olan memnun müşteriler yaratarak uzun 
süreli işbirlikleri sağlama ana amacını destek-
leyen bir alt süreç ise müşteri şikâyetlerinin 
yönetimidir. İşletmelerin müşterileriyle bu-

1  www.tse.org.tr
2  www.iso.org

luşturdukları ürün ve hizmetler dikkate alın-
dığında ideal süreç, müşteri beklentilerine 
uygun ürün ve hizmetlerin, doğru zamanda, 
doğru şekilde ve uygun fiyatla müşterilerle 
buluşturulması şeklinde olsa da, zaman zaman 
müşterilerin beklentilerini tam olarak karşıla-
namaması da olasıdır. Bu noktada, müşteriler 
yaşadıkları kötü tecrübeyi işletmelere şikâyet 
olarak iletmekte, duydukları hoşnutsuzluk-
larını ifade ederek esasen yaşadıkları satın 
alma sürecinden duydukları memnuniyetsiz-
liklerini ve aldıkları ürün veya hizmetle il-
gili tatminsizliklerini ifade etmekte ve telafi 
edilmesini beklemektedirler. Bu aşamada iş-
letmelere düşen görev ise ortaya çıkan bu tat-
minsizliğin hangi yöntemlerle ortadan kaldı-
rılacağının tespiti ve dolayısıyla yeniden sa-
tın alma davranışının oluşmasını sağlayacak 
müşteri tatmininin oluşturulması için çaba 
sarf edilmesidir. Bir müşteriden gelen şikâyet 
doğru analiz edildiğinde ve şikâyete sebep 
olan sorun çözüldüğünde aynı durum ile ilgili 
ileride aynı ya da farklı müşterilerden şikâyet 
gelmesi engellenmiş olacaktır. Bu açıdan ele 
alınan şikâyetler, firmalar için bir sorun de-
ğil, firma için kar arttırmak ve ürün - hizmet 
kalitesini artırmak için birer fırsattır. (Şensöz, 
2010:1-10, Şükrüoğlu B., 2008)
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Şekil 1. Şikâyet Yaratabilecek Durumlara ve İşletme Tepkilerine Yönelik Olasılık Matrisi

Kaynak: Barlow, Moller 2009: 74’den 
uyarlanmıştır.

BULGULAR

Sakarya Üniversitesinde Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi Kurulması ve Uy-
gulanmasına Yönelik Çalışmalar

Sakarya üniversitesinde kalite çalışmaları ilk 
olarak 1996 yılında başlamıştır. 2003 yılında 
TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiki 
sonucunda Sakarya Üniversitesi Türkiye’de 
TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Bel-
gesi alan ilk üniversite olmuştur.  Sakarya 
Üniversitesi’nde ilk olarak Genel Sekreter-
liğe bağlı idari süreçlerde başlatılan ve bu 

birimleri kapsayan TSE ISO EN 9001 Kali-
te Yönetim çalışmaları zamanla tüm eğitim 
öğretim birimleri ile rektörlüğe bağlı bölüm 
başkanlıklarının idari büro hizmetleri sunumu 
süreçlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş 
ve kurumsal düzeyde uygulanmıştır. Sakarya 
Üniversitesi’nde aynı süreç zarfında Yüksek 
Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen 
kalite çalışmaları, tüm dünyada Yükseköğre-
nim Kurumları bünyesinde ortaya çıkan akre-
ditasyon süreçleri, European Foundatıon For 
Qualıty Management (EFQM) Modeli çer-
çevesinde yürütülen belgelendirme ve ödül 
süreçleri ilgi ile takip edilmiştir. Bu kapsam-
da yürütülen çalışmalar neticesinde Sakarya 
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Üniversitesi Türkiye’de ve uluslararası dü-
zeyde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşım ve 
uygulamaları ile model bir yükseköğretim 
kurumu olmuştur. 2014 yılında Sakarya Üni-
versitesi TSE ile yürüttüğü işbirliği çerçeve-
sinde Toplam Kalite Yönetimindeki yaklaşım 
ve uygulamalarını daha da iyileştirmek üzere 
kuruma katkı sağlayacak yeni belgelendirme 
süreçlerini değerlendirmeye almış ve TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Siste-
minin kurumsal gelişime katkı sağlayacağı 
değerlendirilerek uygulanmasına karar ve-
rilmiştir. (Çiftçi S., 2004: 37-43 Konak H., 
2017: 20-35)

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö-
netim Sisteminin Sakarya Üniversitesinde 
kurulmasına yönelik bir yol haritası hazır-
lanmış, TSE’den gerekli ön bilgilendirmeler 
sağlanmış ve ilk olarak sistemin kurulması-
na ilişkin görevlendirilen personele gerekli 
eğitimlerin sağlanması planlanmıştır. Ancak 
uygulama aşamasında sistemin kurulmasına 
ilişkin görevlendirilen tecrübeli personelin 
diğer kalite ve ödül süreçlerinde de aktif ve 
yoğun olarak görev alması gibi sebeplerle 
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sistemine ilişkin eğitimin TSE’den temin 
edilmesi gecikmiştir. Sonuçta sistemin ku-
rulmasına ilişkin görevlendirilen personele 
sistem ile ilgili eğitim TS ISO 10002’nin ku-
rulumundan sonra uygulanmasında ve yayı-
lımında görevlendirilecek personeller ile bir-

likte verilmiştir. Söz konusu eğitimin gecik-
mesinin nedenlerinden biriside üst yönetimin 
yıllarca kalite süreçleri içerisinde aktif görev 
yapan personelinin yetkinlik ve yeteneklerine 
olan güvenleridir. Sonuç olarak sistemin ku-
rulumundan sorumlu personel gerekli dokü-
mantasyon ve diğer şartların oluşturulmasını 
sağlayarak sistemin hayata geçirilmesinde 
başarılı olmuştur. Diğer taraftan eğitimlerin 
de alınmasının akabinde sistemin daha etkin 
uygulanması için bir takım değişiklikler ve 
iyileştirmeler yapılmış bu durum henüz uy-
gulamaya konulan prosedür ve dokümanlar-
da yapılan revizyonlar nedeniyle uygulayı-
cılarda kafa karışıklığı ve tereddütlere neden 
olmuştur. 

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sisteminin hayata geçirilip uygulanma-
sında ilk önce kayıtların form, liste vb. ortam-
larda tutulması ve zaman içerisinde uygula-
manın yayılması, ortaya çıkan ihtiyaç ve bek-
lentiler çerçevesinde geliştirilecek bir bilişim 
sistemi desteğinde yürütülmesi öngörülmüş-
tür. Ancak TS ISO 10002’nin uygulanmaya 
başlamasıyla birlikte sistemin form, liste vb. 
ortamlarda kayıt altına alınarak Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi üzerinden resmi ya-
zışma kanalları kullanılarak sağlıklı bir şekil-
de yürütülmesi ve yönetilmesinin mümkün 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden resmi 
yazılar ile birimler arasında gidip gelen geri 
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bildirimler, bu yazıların imzada beklemeleri, 
farklı birimlere gönderilen şikâyet ve benzeri 
taleplerin dönüşlerinin takip edilmesi, her bir 
birim için form, liste vb. ortamlarda yapılan 
kayıtların tutarlılıklarının ve uygunluklarının 
takip edilmesi gibi faaliyetler şikâyetlerin gi-
derilmesine ilişkin çalışmaların kendisinden 
daha çok iş ve yönetim zorluğu oluşturmuş-
tur. TS ISO 10002’nin uygulanmaya başla-
masından sonraki üç ay içerisinde gelen yak-
laşık 180 geri bildirimin işleme alınması ve 
yönetilmesinde yaşanan güçlükler sistemin 
etkin bir şekilde uygulanması için bir bilişim 
sisteminin en kısa sürede geliştirilmesi gerek-
liliğini ortaya çıkarmıştır.

TS ISO 10002’nin uygulanmaya başlama-
sıyla TSE ISO EN 9001 kapsamında geri 
bildirimlerin alınmasında kullanılan Şikâyet, 
Öneri, İstek ve Memnuniyet kutuları kullanıl-
maya devam edilmiş, ilave olarak internet or-
tamından geri bildirimlerin alınmasında kul-
lanılan webform uygulamasının ihtiyacı kar-
şılamakta yetersiz olacağı değerlendirilerek 
bir şikâyet formu oluşturularak internetten 
erişime açılmıştır. Bu uygulama sonucunda 
şikâyetlerin alınması için internet ortamında 
oluşturulan Şikâyet Formunun kullanıcılar 
tarafından şikâyetlerin yanı sıra bilgi talebi, 
öneri istek ve hatta memnuniyetlerin iletilme-
si amacıyla kullanıldığı görülmüş, sağlıklı bir 
değerlendirme ve yönetim için gelen tüm geri 

bildirimlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç oldu-
ğu anlaşılmıştır.

Sakarya Üniversitesi’nde TS ISO 10002’nin 
uygulanmaya başlaması ve geri bildirimlerin 
alınmasında bilişim sisteminin kullanılma-
ya başlanmasıyla her bir paydaşın cebindeki 
akıllı telefonun bir Şikâyet, Öneri, İstek ve 
memnuniyet kutusuna dönüşeceği düşünü-
lerek zamanla kutuların kaldırılması ve yer-
lerine sabit tabletlerin veya sadece cep tele-
fonundan geri bildirimlerini kuruma iletebi-
leceklerini belirten duyuruların asılmasının 
daha kolay ve uygun olacağı düşünülmüştür. 
Ancak kısa süre içerisinde bu yaklaşımın 
doğru olmayacağı anlaşılmıştır. Zira uygula-
mada görülmüştür ki farklı nitelikteki birim-
ler yada paydaşlar için geri bildirimlerin alın-
masında etkin olarak kullanılan araçlar fark-
lılaşmaktadır. Kullanıcıların alışkanlıkları ve 
işin niteliği çerçevesinde geri bildirimlerin 
temininde kullanılan yöntemlerin sınırlandı-
rılması değil çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 
Şüphesiz ki bütün araçlar bütün ortamlarda 
etkin kullanılmayacaktır. Uzaktan eğitimin 
etkin olduğu birimlerde web, e-posta, telefon 
kanallarının; yemekhane, konferans salonları 
gibi mekânlarda kutuların daha yoğun kul-
lanılması olağandır. Ancak bu geri bildirim 
kanallarının çeşitliliği ve görünürlüğünün 
bile başlı başına Kurumun Müşteri Odaklılık 
kapsamında müşterilerin geri bildirimlerinin 
alınmasına yönelik yaklaşımının samimiye-



UHEYAD
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Sayı: 17 Yıl:2018

International Refereed Journal of Research on Economics Management
July / August / September Summer Period Issue: 17 Year: 2018

JEL KODU: A19-F50-F52-D74-R41 ID: 192 K: 159
(Uluslararası İlişkiler – International Relations)

ISSN Print: 2148-8207 Online 2149-2492
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

55

ULUSLARARASI HAKEMLİ
EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL
OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT

PRINT ISSN: 2148-8207 - ONLINE ISSN: 2149-2492

ULUSLARARASI HAKEMLİ
EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL
OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT

PRINT ISSN: 2148-8207 - ONLINE ISSN: 2149-2492

tine ilişkin bir mesaj olarak değerlendirilme-
lidir. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi’nde 
Müşteri geri bildirimlerinin alınmasına yöne-
lik tüm kanalların açık tutulması bir yaklaşım 
olarak benimsenmiştir. 

Sakarya Üniversitesinde Müşteri Memnuni-
yeti Yönetim Sisteminin dokümantasyonu 
ve işleyişi Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 
Prosedürü ile tanımlanmıştır. TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin 
dokümantasyonunun oluşturulmasında Ku-
rumda TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim 
Sisteminin uygulanıyor olması önemli kolay-
lıklar sağlamıştır. TS ISO 10002 kapsamında 
İç Tetkik, Kayıtların Kontrolü, Dokümanların 
Kontrolü, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin 
nasıl yürütüleceği vb. birçok hususta TSE 
ISO EN 9001 için hazırlanan ilgili prosedür-
lere atıf yapılarak sistemlerin entegre bir şe-
kilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Dokümantasyonun hazırlanması ve TS ISO 
10002’nin uygulanmaya başlanmasının aka-
binde 10002 kapsamında gerekli Temel eği-
tim ve İç tetkik eğitimler de verilen İç tetkik-
çiler ile Kurumda Sistemin etkin uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin tetkikler ISO 9001 
tetkikleri ile birlikte yapılmıştır. Tetkiklerde 
elde edilen bulgular Yönetimin Gözden Ge-
çirme Toplantısında üst yönetime sunulmuş-
tur. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısın-
da sistemin uygulanmasında kayda değer bir 
aksaklık ortaya çıkmadığı değerlendirilerek 

TS ISO 10002 kapsamında belgelendirilmek 
üzere TSE’ye müracaat edilmesi uygun gö-
rülmüştür. TSE’ye yapılan müracaat ve bu 
kurum tarafından 2015 yılında gerçekleşti-
rilen Belgelendirme Tetkiki neticesinde Sa-
karya Üniversitesi TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemini Türkiye’de 
uygulayan ilk üniversite olarak belgelendiril-
miştir.

Sakarya Üniversitesinde Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi Uygulanması Kap-
samında Yürütülen Faaliyetler

Sakarya Üniversitesi Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sisteminin dokümantasyonunu ve 
işleyişini Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 
Prosedürü ile tanımlamıştır. Bu prosedürde 
Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı bi-
rimlerin müşteri, öğrenci ve diğer paydaşları-
na sunmuş olduğu hizmetleri ile ilgili olarak 
geri bildirimlerin ne şekilde temin edileceği, 
kayıt altına alınacağı ve müşterilerin beklen-
tilerini karşılamak ve aşmak amacıyla yapı-
lacak çalışmaların nasıl yürütüleceği ortaya 
konulmuştur. Prosedür Yönetim Sistemleri-
nin uygulandığı tüm birimleri kapsamaktadır. 
Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere 
tüm iç dış müşteriler, tedarikçi ve diğer dış 
paydaşlar ile toplumdan gelen geri bildirim-
lerden yararlanarak, geri bildirimde bulunan 
paydaşların memnuniyetlerini arttırmak ve 
şikâyetlerini gidermeye yönelik faaliyetlerin 
nasıl yönetileceğini ve yürütüleceğini açıkla-
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maktadır. Prosedürün sorumluları Başta genel 
sekreter ve yardımcıları olmak üzere Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulan-
dığı Genel Sekreterlik ve Bağlı Birimleri ile 
tüm Eğitim Öğretim birimlerinin büro hizmet-
lerinde görev yapan personeller olarak tanım-
lanmaktadır. 

Sakarya Üniversitesinin yayımladığı Müşteri 
Memnuniyeti Yönetimi Prosedüründe TS ISO 
10002 Yönetim Sistemi Genel Prensipleri kap-
samında belirlediği yaklaşımlar ve sistemin 
şartlarının yerine getirilmesine ilişkin faali-
yetlerin genel çerçevesi aşağıda sunulmuştur: 
(TS ISO 10002., 2014:1-10, SAÜ., 2015: 1-7)

Sakarya Üniversitesinde Sistemin Genel 
Prensipleri kapsamında belirlenen yakla-
şımlar:

1- Şeffaflık: 

Müşterilere, çalışanlara ve diğer ilgili taraflara 
şikâyetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair 
bilgi Kalite Yönetim Bilgi Sisteminde, Stra-
tejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri 
Şube Müdürlüğü web sayfasında, Öneri, İstek, 
Şikâyet ve Memnuniyet kutularının üzerinde 
çeşitli afişler ve sosyal medya ortamlarında 
ilan edilmektedir.

2- Erişilebilirlik:

Müşterilerin şikâyetlerini iletebilecekleri or-
tamlara erişimlerini artırmak üzere bu ortam-
lar çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda web üze-

rinden Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 
üzerinden yapılan şikâyetlere ilave olarak 
e-posta, telefon, öneri, istek, şikâyet ve mem-
nuniyet kutuları ve beyaz masa gibi tüm kanal-
lardan şikâyetlerin alınması sağlanmaktadır.

Ayrıca Müşteri Memnuniyeti Prosedürüne 
ilişkin hususlar müşterilerin erişebileceği ve 
kolaylıkla anlayabileceği şekilde müşterilerin 
şikâyetlerini iletmek üzere kullanabilecekle-
ri web, öneri, istek, şikâyet ve memnuniyet 
(ŞÖİM) kutuları gibi ortam ve araçlar kulla-
nılımaktadır. 

3- Cevap Verebilirlik:

Kalite Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapı-
lan tüm şikâyetlere ilişkin şikâyetin kayıt al-
tına alındığına ilişkin otomatik olarak bir bil-
gilendirme yapılmakta olup, ayrıca bir takip 
numarası verilerek, şikâyete ilişkin sürecin 
her aşamasından şikâyet sahibinin bilgilene-
bilmesi için uygun altyapı oluşturulmuştur.

Öneri-istek, Şikâyet ve Memnuniyet kutula-
rından alınan şikâyetlere ilişkin süreç kutu-
ların üzerinde şeffaf bir biçimde açıklanmış 
olup, bu kutulardan çıkan şikâyet vb. taleplere 
ilişkin bilgilendirmeler talep sahibinin belirt-
tiği iletişim kanallarından gerçekleştirilmek-
tedir. Uygun bir iletişim kanalı bulunamaması 
halinde iletişim panolarından ve Bilgilendir-
me Formundan yararlanılarak gelen şikâyet 
vb. talepler yapılan işlemler ve sonuçları talep 
sahiplerine ve ilgililere duyurulmaktadır.
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4- Objektiflik:

Alınan tüm şikâyetlerin Müşteri Memnuniyeti 
Yönetimi Prosedürüne, ilgili mevzuata, genel 
kabul görmüş ahlak kuralları ve mesleki etik 
ilkelerine uygun olarak ele alınacağı ve Adil, 
objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirile-
ceği ilan edilmiştir.

5- Ücretler:

Sakarya Üniversitesinde şikâyetlerin ele alın-
ması nedeniyle taraflardan hiçbir şekilde ücret 
talep edilmemektedir.

6- Gizlilik:

Şikâyetçiye ait bilgilere sadece Yönetim Bili-
şim Sisteminde Yetkilendirilen personel tara-
fından erişilebilir olması sağlanmıştır.  

7- Müşteri Odaklı Yaklaşım:

Müşteri şikâyetlerinde esas odaklanılan nok-
ta müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu 
sebeple yürütülen çalışmaların müşteri mem-
nuniyeti ile sonuçlanması için çaba gösterile-
ceği taahhüt edilmiştir. 

8- Hesap Verebilirlik:

Müşteri Memnuniyeti Prosedürü kapsamında-
ki tüm faaliyetler ve kararlar kayıt altına alınır 
ve sürekli olarak KYBS’de raporlanmaktadır. 
Bu faaliyetlere ilişkin sonuçlar Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantılarında ayrıca ele 
alınmakta ve değerlendirilmektedir.

9- Sürekli İyileştirme:

Şikâyet, öneri, istek, memnuniyet, bilgi vb. 
talepler çerçevesinde iyileştirmeye ihtiyacı 
tespit edilen hususlar ile ilgili olarak Düzeltici 
Faaliyet Prosedürü kapsamında KYBS sistemi 
üzerinden düzeltici / önleyici faaliyet başlatıl-
maktadır. İyileştirmeleri planlanması ve haya-
ta geçirilmesinde gerektiğinde Eylem Planla-
ma Formundan da yararlanılmaktadır. 

Müşteri Memnuniyeti Prosedürü kapsamında-
ki tüm faaliyetlerin etkinliği Stratejik Planla-
ma ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdür-
lüğü tarafından çeşitli ortamlarda uygulanan 
anketler (KYBS üzerinden uygulanan Müşteri 
Memnuniyeti Sürecinin Değerlendirilmesi 
Anketi, gibi), diğer geri bildirimler ile elde 
edilen veriler ve istatistiki raporlardan yarar-
lanılarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, elde edi-
len veriler ve iyileştirme önerileri Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantılarında sunularak 
sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.  

Şikâyet/taleplerin alındığı kanallar:

Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kapsa-
mında Sakarya Üniversitesi Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sisteminde Şikâyet ve diğer 
müşteri talepleri; 
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1- Üniversite ana sayfası ile birimlerin kendi 
web sayfalarından yayınlanan Kalite Yönetim 
Bilgi Sistemi ile bağlantılı sayfa ve arayüzler-
den, 

2- Öneri-İstek, Şikâyet ve Memnuniyet Kutu-
larından, Anket uygulamalarında yer alan açık 
uçlu sorulardan, 

3- Sağlıkla ilgili konularda Mediko Sosyal da-
nışma masası, Öğrenci işleri ile ilgili Öğrenci 
İşlerinde bulunan danışma masaları, Güven-
likle ve asayiş ile ilgili Güvenlik Merkezinde 
oluşturulan danışma masası ve Telefon çağrı 
merkezi, Yemekhane ile ilgili işlerde öğren-
ci yemekhanesi ve Personel yemekhanesinde 
oluşturulmuş masalardan, 

4- Birim ve personele ait telefon, fax, e-posta 
kanallarıyla ve yüzyüze toplanır. 

5- Sakarya Üniversitesi Müşteri memnuniye-
tini ölçmek, müşterilerin geri bildirimlerini al-
mak ve değerlemek üzere Kalite yönetim tem-
silciliğinin uygun gördüğü diğer bilimsel araç 
ve yöntemlerden de yararlanılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Merkezi (CİMER) Kanalından gelen 
Şikâyetler ilgili mevzuat hükümlerince Genel 
Sekreterlik tarafından kayıt altına alınmakta, 
yönetilmekte ve sonlandırılmaktadır.

Şikâyet/taleplerin kayıt altına alınması:

Sakarya Üniversitesinin Müşteri Memnuniye-
ti Yönetim Sistemi kapsamındaki hizmet ve 
etkinlikleri hakkında görüş belirtmek isteyen 
Öğrenci, Personel ve Misafirlerin geri bildi-
rimlerinin kayıt altına alınması ve yönetilmesi 
için geliştirilen Kalite Yönetim Bilgi Siste-
minden (KYBS) yararlanılmaktadır. 

Öğrenci, Personel ve Misafirler ayrıca birim-
lerde girişlere ve uygun noktalara yerleştirilen 
Öneri-istek, Şikâyet ve Memnuniyet Kutula-
rından herhangi birini ve bu kutularda kulla-
nım için tasarlanmış olan Öneri-istek, Şikâyet 
ve Memnuniyet Formlarını kullanarak geri 
bildirim yapabilmektedir. 

Kutular her ayın İlk 5 işgünü içerisinde Stra-
tejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri 
(KYS) Şube Müdürlüğü tarafından açılarak 
ilgili oldukları ana proses sorumlusuna tuta-
nakla teslim edilmektedir. Formların birer fo-
tokopisi teslim tutanağının ikinci nüshasının 
ekinde Stratejik Planlama ve KYS Şube Mü-
dürlüğünde saklanmaktadır. 

Telefon, e-posta gibi diğer kanallardan gelen 
veya sözlü başvurular da değerlendirmeye alı-
nır. Öneri-istek, Şikâyet ve Memnuniyet geri 
bildirimlerinin tamamı Kalite Yönetim Bilgi 
Sistemi (KYBS) üzerinde kayıt altına alın-
maktadır.
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Şikâyet/taleplerin kayıt altına alındığının 
bildirilmesi:

Birimler/Prosesler kendilerine gelen öneri, 
istek, şikâyet ve memnuniyetleri konuları-
na göre tasnif edip süreç bazında değerlen-
dirmektedirler. Birimler ŞÖİM kutularından 
alınan şikâyet vb. taleplerle ilgili olarak ken-
dilerine ulaştığında şikâyet sahiplerine bilgi 
vermek zorundadır. Bu kapsamda Birimler/
Prosesler Öneri-istek, Şikâyet ve Memnuniyet 
sahibinin formda bildirdiği irtibat kanalların-
dan en uygunu kullanılarak şikâyet/talep sahi-
bine geri dönüş sağlamaktadır. 

Öneri-istek, Şikâyet ve Memnuniyet sahibinin 
uygun bir irtibat kanalı belirtmediği, bir irtibat 
kanalına ulaşılamadığı ve Öneri-istek, Şikâyet 
ve Memnuniyet sahibi ile yüz yüze görüşme 
olanağının da bulunmadığı durumlarda çeşitli 
duyuru/ilan panoları ve Bilgilendirme Formu 
kullanılarak öneri sahibine geri dönüş sağla-
nır.

KYBS sistemi üzerinden yapılan şikâyet/ta-
leplerde talep sahibine şikâyet /talebinin kay-
da alındığının ve işleme konulduğuna ilişkin 
bildirim KYBS sistemi tarafından otomatik 
olarak yapılmaktadır. 

Diğer irtibat kanallarından alınan şikâyet/ta-
leplerde yine Öneri-istek, Şikâyet ve Mem-
nuniyet sahibinin formda bildirdiği irtibat ka-
nallarından en uygunu kullanılarak geri dönüş 
yapılır. Uygun irtibat kanalı ve yüz yüze gö-

rüşme olanağının da bulunmadığı durumlarda 
çeşitli duyuru/ilan panoları ve Bilgilendirme 
Formu kullanılarak öneri sahibine geri dönüş 
sağlanmaktadır.

Memnuniyet ifadeleri ile ilgili olarak da ge-
rek Memnuniyet ifadesinin konusu olan birim 
/ proses çalışanlarına, gerekse memnuniyetini 
ifade eden kişiye geri bildirim yapılmaktadır. 

Birimler/Prosesler bildirimde bulunanlarla 
iletişime geçerek ilk olarak şikâyet/talepleri-
nin kayıt altına alındığını bildirmektedirler. 
Ayrıca talep sahibine yapılacak ve yapılama-
yacak faaliyetlerle ilgili bilgi verilmekte ve 
şikâyet/taleplerini bildirdikleri için teşekkür 
edilmektedir. 

Şikâyet sahibinin kimlik ve kişisel bilgileri-
nin muhafaza edilmesi: 

Şikâyetçiler bildirimlerinden dolayı sorumlu 
tutulamazlar ve onayları dışında kişisel bilgi-
leri gerekli olduğunda sadece kuruluş içinde 
şikâyetlerin ele alınması amacıyla kullanılır. 
Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) içeri-
sinde yapılan yetkilendirme ile şikâyetçi bil-
gilerine ve şikâyet konularına yetkisiz kişiler 
tarafından erişim engellenmiştir.

Müşterilerden gelen şikâyetlerin güvence altı-
na alınması için Öneri-istek, Şikâyet ve Mem-
nuniyet uygulaması faaliyete geçirilmiş, gelen 
geri bildirimlerin tutanak ile ve takip numara-
larıyla KYBS sistemi üzerinden kaydedilerek 
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erişilebilirliği ve takip edilebilirliği sağlan-
mış, şikâyette bulunan müşteri bilgileri gü-
vence altına alınmıştır.

Öncelikli (önemli) şikâyet:

Şikâyetler önem sırasına koyularak öncelik-
lendirilmektedir. Bu önceliklendirmede talep 
ya da şikâyetin ivedilikle giderilememesi ha-
linde yeni mahrumiyetler ve mağduriyetler 
oluşabilecek olanlar öncelikli olarak sınıflan-
dırılmaktadır. (örneğin iş başvurusu yapacak 
bir mezunun diplomasının yanlış basılması 
nedeniyle yenilenmesi talebi önceliklidir.)

Sakarya Üniversitesinde İdari Faaliyetlerin 
işleyişlerinde meydana gelebilecek Önem-
li şikâyetler ayrıca Üniversitenin İç Kontrol 
Standartlarında ve Hata, Uygunsuzluk ve 
Yolsuzluk Yönergesinde tanımlanmıştır. Bu 
yönergeye göre giderilmesi sağlanmaktadır.

Öncelikli (Önemli) şikâyetler birime ulaştığı 
gün içerisinde değerlendirmeye alınmakta ve 
şikâyetin niteliğine göre giderilmesine yöne-
lik çalışmalar da aynı gün içerisinde başlatıl-
maktadır.

Şikâyetlerin giderilmesi:

Şikâyet/Taleplerin alınması ve kaydedilme-
sinden sonra ilgili birimler çözüm faaliyet-
lerine başlamaktadır. Birimler/Prosesler de 
gelen şikâyetler dikkate alınarak gerekli ko-
nularla ilgili Düzeltici Faaliyet Prosedürü 

kapsamında KYBS sistemi üzerinden düzel-
tici / önleyici faaliyet başlatılır. İyileştirme-
leri planlanması ve hayata geçirilmesinde 
gerektiğinde Eylem Planlama Formundan da 
yararlanılmaktadır. 

Faaliyet sonuçları KYBS üzerinden gelen 
şikâyet/taleplerde sistem tarafından otomatik 
olarak diğer kanallardan gelen şikâyet/talep-
lerde ise uygun irtibat kanalından şikâyet/
talep sahibine iletilmektedir. Uygun bir irti-
bat kanalı belirtilmediği, bir irtibat kanalına 
ulaşılamadığı ve şikâyet/talep sahibi ile yüz 
yüze görüşme olanağının da bulunmadığı du-
rumlarda çeşitli duyuru/ilan panoları ve Bil-
gilendirme Formu kullanılarak geri bildirim 
yapılmaktadır. 

Şikâyetlerin giderilme süresi:

Belirli bir şikâyet/talep konusu ile ilgili ola-
rak özel bir sonlanma süresi belirlenmediği 
müddetçe tüm şikâyet/talep konuları en geç 
beş iş günü içerisinde sonlandırılmaktadır. 
Zamanında tamamlanamayan şikâyet/talepler 
Stratejik Planlama ve KYS şube müdürlüğü 
tarafından takip edilerek gerekli görülmesi 
halinde üst yönetime raporlanmaktadır. 

Özel bir sonlanma süresi belirlenen şikâyet/
talep konuları KYBS üzerinden kayıt altına 
alınarak takip edilebilmektedir.
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Personellerle ilgili şikâyetlerin değerlendi-
rilmesi:

Personellerle ilgili gelen şikâyetler değer-
lendirmeye alındığında şikâyeti yapana 
şikâyetinin değerlendirmeye alındığı bil-
gisi verilmektedir. İlgili personelin gelen 
şikâyetlerle ilgili yazılı bir açıklaması alına-
rak şikâyetin doğruluğu test edilmektedir. De-
ğerlendirmeye alınan şikâyetler ile ilgili Ka-
lite Yönetim Temsilciliği tarafından 5 kişilik 
bir değerlendirme ekibi kurularak şikâyetin 
çözüme kavuşturulması sağlanmaktadır. De-
ğerlendirme hiçbir şekilde disiplin suçlaması 
olarak kullanılmamakta, Personel için disip-
lin işlemi başlatılmamaktadır.

Yabancı uyruklu şikâyetleri:

Sakarya Üniversitesinde okumakta olan ya-
bancı uyruklu öğrencilerin şikâyetleri öneri, 
İstek, şikâyet ve memnuniyet kutularından 
ve İngilizce olarak da kullanılabilmesi sağla-
nan KYBS üzerinden alınmaktadır. Yabancı 
öğrenciler ayrıca ilgili birim ve personele ait 
e-posta, telefon numaralarına ve yüz yüze 
olarak da şikâyetlerini iletme olanağına sa-
hiptirler.

Engelli şikâyetleri:

Engelli öğrenciler şikâyetlerini ve diğer ta-
leplerini öğrenci işleri, Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlığı, Güvenlik Şube Müdürlüğü 

vb. birimlerde bulunan beyaz masalardan ve 
diğer kanallardan iletebilmeleri sağlanmıştır.

Şikâyetin giderilememesi:

Şikâyet sahibi şikâyeti ile ilgili olarak yapılan 
faaliyetlerin sonucunu yeterli görmediğinde 
60 gün içerisinde itiraz hakkına sahiptir. İtiraz 
süresi içinde yapılmadığı durumlarda şikâyet 
kapatılmaktadır. İtiraz halinde şikâyetin gi-
derilmesi için yapılabilecek ilave bir faaliyet 
varsa yapılmaktadır. Şayet şikâyetin gideril-
mesi için uygun ilave bir faaliyet yapılamı-
yorsa şikâyet sahibi çözüm için dış kaynağa 
yönlendirilmektedir.

Şikâyetlerin dış kaynaklarla çözümü:

Sakarya Üniversitesi kaynaklarının 
Şikâyetlerin çözüm sürecinde yetersiz kal-
ması durumunda birimler/Prosesler çözüm 
yolarının dış kaynaklarda (Yasal Mevzuatlar, 
Genelgeler, YÖK vb.) olduğunu şikâyet sa-
hiplerine bildirmektedir.

Müşteri geri beslemelerinden tespit edilen 
uygunsuzlukların giderilmesinin kontrolü:

Uygun olmayan hizmet veya faaliyet ile ilgi-
li oluşan uygunsuzluk giderilip hizmet veya 
faaliyet kullanılabilir hale geldiğinde; belir-
lenen şartlara uygunluk tekrar kontrol edil-
mektedir. Müşteri geri bildirimleri neticesin-
de tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi 
Düzeltici Faaliyet Prosedürü çerçevesinde 
yürütülmektedir. 
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Müşteri memnuniyeti ve müşterilerden ge-
len geri bildirim sonuçlarının değerlendi-
rilmesi:

Stratejik Planlama ve KYS Şube Müdürlü-
ğü tarafından Sakarya Üniversitesi TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Siste-
mi çerçevesinde elde edilen her türlü faaliyet 
sonuçları ve geri bildirim verisi birimlere, 
konularına ve sonuçlarına göre uygun şekil-
lerde raporlanarak incelenmek üzere Kali-
te Yönetim Temsilciliğine ulaştırılmakta ve 
Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’nda 
değerlendirilmektedir.

Sürecin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi:

Müşteri Memnuniyeti Prosedürü kapsa-
mındaki tüm faaliyetlerin etkinliği Stratejik 
Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube 
Müdürlüğü tarafından çeşitli ortamlarda uy-
gulanan anketler ve diğer geri bildirimler ile 
iç tetkiklerde elde edilen veriler ile istatistiki 
raporlardan yararlanılarak iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, elde edi-
len veriler ve iyileştirme önerileri Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantılarında sunul-
maktadır.  

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Sakarya Üniversitesinde 2015 yılından iti-
baren TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu tarih-

ten 2018 yılına kadar paydaşlarından Sakarya 
Üniversitesine 9006 adet şikâyet-öneri-istek-
memnuniyet ve bilgi talebi geri bildirimi ol-
muştur. Bu geri bildirimlerden 2472 adedi 
şikâyet kapsamındadır.

Söz konusu geri bildirimlerin kayıt altına 
alınması ve yönetilmesinde yaşanılan zorluk-
lar nedeniyle Üniversite kendi ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun olarak Kalite Yönetim Bilgi 
Sistemi (KYBS)’ni geliştirmiştir. 2016 yılın-
dan itibaren aktif olarak kullanılmakta olan 
bilişim sistemi; gelen geri bildirimlerin kayıt 
altına alınması, ilgili birimler arasında sevk 
edilmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alı-
narak talep sahiplerine geri bildirimlerin ya-
pılması, kullanıcı ve erişim yetkilendirmesi, 
güvenlik, süre takibi, raporlama, iyileştirme-
ler için gerekli bilgilerin sağlanması, yapılan 
iyileştirmelerin kayıt altına alınması gibi ko-
nularda TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Sisteminin uygulanmasında önemli katkılar 
sağlamıştır. Söz konusu sistem kullanılmaya 
başlandığı dönemden itibaren kurumda yü-
rütülen her türlü Toplam Kalite Yönetimi ça-
lışmalarına destek ve altyapı sağlamak üzere 
sürekli olarak geliştirilmektedir.

Sakarya Üniversitesindeki uygulamalardan 
elde edilen veri ve bilgiler Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sisteminin yönetim bilişim sis-
temleri desteğinde uygulanmasının TS ISO 
10002’nin için bir şart olmamakla birlikte 
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sistemin etkin yönetilmesi için son derece ge-
rekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Sakarya Üniversitesinde Müşteri Memnuni-
yeti Yönetim Sisteminin dokümantasyonu 
ve işleyişi Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 
Prosedürü ile tanımlanmıştır. TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin 
dokümantasyonunun oluşturulmasında Ku-
rumda TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim 
Sisteminin uygulanıyor olması önemli kolay-
lıklar sağlamıştır. TS ISO 10002 kapsamında 
İç Tetkik, Kayıtların Kontrolü, Dokümanların 
Kontrolü, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin 
nasıl yürütüleceği vb. birçok hususta TSE 
ISO EN 9001 için hazırlanan ilgili prosedür-
lere atıf yapılarak sistemlerin entegre bir şe-
kilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sisteminin uygulanmasından elde edilen 
veriler ve iç tetkik sonuçları Kalite Yönetim 
Temsilciliği tarafından yönetilen Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantılarında etkin bir 
şekilde ele alınmakta elde edilen sonuçlar de-
ğerlendirilmekte ve sistemin daha etkin yöne-
tilmesi için iyileştirme önerileri kayıt altına 
alınmakta uygulanmaktadır.   Diğer taraftan 
TS 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sis-
teminin uygulanmasına ilişkin süreçlerden 
temin edilen verilerin birimler seviyesinde 
sistemli bir şekilde ele alınıp iyileştirme-

ler yapıldığına ilişkin örnekler sınırlıdır. Alt 
birimler çoğunlukla şikâyetler başta olmak 
üzere gelen talepleri tek tek ele almakta ve 
bu taleplerin gereğini yetki ve sorumluluk-
ları çerçevesinde gerçekleştirerek talepleri 
sonlandırmaktadırlar. Bu çerçevede TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Siste-
minin uygulanmasına ilişkin süreçlerden te-
min edilen verilerin daha etkin kullanılması 
halinde kurumsal gelişime daha fazla katkı 
sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak TS ISO 10002 Müşteri Mem-
nuniyeti Yönetim Sisteminin uygulanması 
Sakarya Üniversitesinin paydaşlarından geri 
bildirimlerin alınması ve yönetilmesine iliş-
kin araçlarının iyileştirilmesi, Bu kapsamda 
elde edilen geri bildirimlerden yararlanıla-
rak iyileştirmelerin yapılması ve paydaşların 
memnuniyetlerin artırılmasında önemli kat-
kılar sağlamıştır.

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sisteminin uygulanması için kurumların 
büyüklükleri ve coğrafi dağılımları ile müş-
teri/paydaş sayıları dikkate alınarak yürütü-
lecek çalışmaların teknoloji desteğinde ve 
bilişim sistemleri ile yürütülmesi arzu edilen 
iyi sonuçların alınmasında önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In today’s business world where competition is intense in every sector, one of 
the most important factors that make a difference between businesses is the way in which busi-
nesses deal with and manage customer relations. “Concepts such as Customer Satisfaction”, 
“Customer Loyalty”, “Complaint Management”, “Customer Focus” are now among the impor-
tant factors determining the performance and success of the enterprises. Increasing competiti-
on, technological progress, diversification of products and sellers and the increase in the num-
ber of customers lead to the transformation of customers’ loyalty to firms and products into a 
fragile structure. In our world, where competition is increasing day by day in every sector, it is 
inevitable to make an effort to ensure the continuity of the customers provided besides gaining 
new customer which is already difficult for companies. On the other hand, with the establish-
ment of “customer” concept, instead of the concept of “production”, which is at the center of 
commercial activities, not only the commercial institutions and organizations, but also all orga-
nizations aiming at being successful and making a difference have reshaped work and processes 
by placing people at the center of their activities. In addition, each institution and organization 
develops solutions focused on managing its relations with its customers with regard to its own 
business processes, policies, strategies, sector in which it operates and to its position in this 
sector. In this study, approach and statistical results obtained regarding ISO 10002 Customer 
Satisfaction Management System and the implementation of the system, a tool used to manage 
relations with all stakeholders, mainly the students of Sakarya University, were examined and 
the effectiveness of the system has been evaluated and suggestions for improvement are presen-
ted. In the study, the knowledge and experience of the staff and managers actively participated 
in the establishment and implementation of  ISO 10002 Customer Satisfaction Management 
System in Sakarya University were used as a method; therefore, the statistical results were exa-
mined by providing Management Information System user-authorization. In the light of the 
results obtained and the feedback received from the implementing personnel, it has been reve-
aled that the systematic and effective execution of the Customer Satisfaction Management 
System without the support of the Information Systems in direct proportion to the size of the 
mass of the Service caused very serious difficulties. Especially in institutions composed of units 
of geographically dispersed and complex hierarchical structures such as universities, in order to 
implement the system effectively, a serious IT infrastructure support and indeed the management’s 
commitment and follow-up is required. Abstract: Aim: The objective of the research is to in-
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vestigate the implementation procedures of ISO 10002 Customer Satisfaction Management 
System and the results obtained. Method: The knowledge and experience of staff and managers 
actively participating in the establishment and implementation of  ISO 10002 Customer Satis-
faction Management System are put account; therefore, the statistical results are examined by 
providing Management Information System user-authorization. Findings: Since 2015 when 
Customer Satisfaction Management System has started to be implemented in Sakarya Univer-
sity until 2018, a total of 9006 feedback about complaint-suggestion-request-satisfaction and 
information request are obtained from the stakeholders, as 2472 of them are complaints. In an 
attempt to record and manage the relevant requests, web-based Quality Management Informa-
tion System (QMIS) was developed by benefiting from university resources, and it has been 
used since 2016 effectively. In the cases of recording the feedback received from the stakehol-
ders of QMIS, leading them to relevant departments, giving feedback to claimants by recording 
the procedures, user and access authorization, security, time monitoring, reporting, providing 
advanced and necessary information required by improvement, and recording the committed 
improvements, it is observed that the implementation of ISO 10002 Customer Satisfaction 
System has significant contributions. Since the beginning of the use of the relevant system, it 
has been continuously developed in order to provide support and infrastructure to all kinds of 
Total Quality Management activities carried out in the institution. Data and information from 
Sakarya University have revealed that although the implementation of the Customer Satisfacti-
on Management System in support of management information systems is not a requirement for 
TS ISO 10002, it is extremely necessary for efficient management of the system. The documen-
tation and functioning of the Customer Satisfaction Management System at Sakarya University 
has been defined by the Customer Satisfaction Management Procedure. The implementation of 
TSE ISO EN 9001 Quality Management System in the institution provided significant facilities 
in the preparation of the TS ISO 10002 Customer Satisfaction Management System documen-
tation. It is aimed to carry out the systems in an integrated manner with reference to the related 
procedures prepared for TSE ISO EN 9001 regarding many issues such as Internal Audit, Cont-
rol of Records, Control of Documents, how to conduct Corrective and Preventive Activities. 
Data obtained from the implementation of TS ISO 10002 Customer Satisfaction Management 
System and internal audit results are effectively addressed in the Management Review Mee-
tings administered by the Quality Management Agency, the results obtained are evaluated and 
recommendations for improvement are recorded and implemented in order to manage the 
system more effectively.   On the other hand, the examples regarding that data provided related 
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to implementation of TS 10002 Processes customer satisfaction management system has been 
handled systematically and improvements have been made are limited on the units level. The 
sub-units mostly deal with the demands received, especially the complaints and they fulfill the 
demands of these complaints within the framework of their powers and responsibilities. In this 
sense, it is considered that it could contribute more to the institutional development, in the case 
of using data obtained by the processes in the implementation of TS ISO 10002 Customer Sa-
tisfaction Management in a more effective way. Results: Consequently, implementation of TS 
ISO 10002 Customer Satisfaction Management System had important contributions in impro-
ving the means of obtaining and managing feedback from the stakeholders of Sakarya Univer-
sity, improving and increasing of stakeholders’ satisfaction by taking advantage of the feedback 
obtained in this context. Regarding the implementation of TS ISO 10002 Customer Satisfaction 
Management System, carrying out the studies with support of the technology support and infor-
mation systems by taking into account the size and geographical distribution of the institutions 
and the number of customers / stakeholders will provide a significant contribution to the desired 
good results. The implementation of Customer Satisfaction Management System provides a 
significant groundwork for receiving and managing feedback from stakeholders effectively. On 
the other hand, the implementation of these systems with the support of management informa-
tion systems is not a condition for the implementation of Customer Satisfaction Management 
System; however, it is a necessity. With the purpose of fulfilling this need, it provides an impor-
tant groundwork and contribution to the implementation of Quality Management System Mo-
dule, which has been developed and used in Sakarya University, in the institution. On the other 
hand, in the case of using data obtained by the processes in the implementation of ISO 10002 
Customer Satisfaction Management in a more effective way, it is considered that it can contri-
bute more to institutional development. 



DERGİ HAKKINDA

UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi; 2014 yılı itiba-
riyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan 
yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda DÖRT sayı 
çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK aylarında sistem 
üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslarara-
sı İlişkiler, İşletme, Finans, Yönetim Organizasyon, Ekonometri, İstatistik ve Ekonomi 
alanında her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü  Prof. Dr. Giray 
Saynur DERMAN ve Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN olup, dergi yönetim kurulunun 
aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı der-
ginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ 
inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin 
onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı 
içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından 
geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalış-
malar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devre-
dilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul 
şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dâhil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacıla-
rının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalış-
malar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın 
yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu 
derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü 
karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şart-
ta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem 
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gön-
derilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 
zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen 
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-



lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 



bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-



lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-



luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
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9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP LES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)



 

KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).



 

WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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