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ÖZ
İş Yaşamına ve İnsan Haklarına İlişkin Rehber İlkeler Işığında Türk İş Mevzuatı ve 
Uygulaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi; Haziran 2011 tarihinde, Genel Sekreter Özel Tem-
silcisi Profesör John Ruggieylik yapılan işbirliği sonucunda, Birleşmiş Milletlerin “Koru, 
Saygı Duy ve Tazmin Et” çerçevesini uygulamak üzere, İş Yaşamına ve İnsan Haklarına İliş-
kin Rehber İlkeler›i kabul etmiştir. Rehber İlkeler, üçlü ayak üzerinde yükselen bir siyaseti 
içermektedir: Devletin, ticaret dahil olmak üzere üçüncü kişilerce yol açılacak insan hakları 
ihlallerine karşı uygun politikalar, düzenlemeler ve uyuşmazlık çözümü yoluyla, koruma sağ-
laması; şirketlerin insan haklarına saygı göstermelerine ilişkin sorumlulukları, örneğin başka-
larının haklarını ihlalden kaçınır biçimde hareket etme konusunda gerekli özeni göstermeleri; 
insan hakları ihlallerine uğrayan mağdurların adli ve adli olmayan yollardan zararlarının gi-
derilmesi yolunun açık tutulması.

Ticari işletmelerin insan haklarına saygı göstermeleri konusundaki sorumlulukları uluslara-
rası düzeyde tanınmış insan haklarına dayanmaktadır. Türk iş mevzuatı, bunların bir parça-
sı olması nedeniyle, Rehber İlkelerin uygulanması sırasında sorun yaşamamaktadır. Ancak, 
Devlet denetiminin güçsüzlüğü, Türkiye’de insan hakları ihlallerini önlemede başarısız ka-
lındığına işaret etmektedir.  

JEL  Sınıflaması: K38, L51, M55

Anahtar Kelimeler: İnsan hakları; iş yaşamı; rehber ilkeler; sosyal sorumluluk; şirket 
sorumluluğu

ABSTRACT
Labour Legislation and Practice in Turkey under Aspect of Guiding Principles on Business 
and Human Rights

On June 2011, the United Nations Human Rights Council approved of the Guiding Princip-
les on Business and Human Rights, implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” framework elaborated by the Special Representative of the Secretary-General, Pro-
fessor John Ruggie. It proposed a three-pillared policy framework: the State duty to protect 
against human rights abuses by third parties, including business, through appropriate policies, 
regulation and dispute resolution; the corporate responsibility to respect human rights, i.e. to 
act with due diligence to avoid infringing the rights of others; access to effective remedy for 
victims of human rights abuse, including judicial and non-judicial processes. 

The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally 
recognized human rights. Due to being part of them, the Turkish labour legislation is free of 
problems in implementing the Guiding Principles. However, the poor audit by the Turkish 
State indicates the failure in preventing human rights abuses in Turkey.

JEL Classification: K38, L51, M55

Keywords: Human rights; world of business; guiding principles; social responsibility; 
corporate responsibility
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GİRİŞ

Ticari işletmelerin günümüzde gi-
derek artan sosyal sorumlulukları, 

iş çevrelerinin kural tanımayacak biçimde 
ticari faaliyette bulunmalarına engel oluş-
turmaktadır. Gerçekten, küresel ekonomi, 
günümüzde iş çevrelerinin sadece bulun-
dukları ülke yerine, tüm dünyada ticaret ya-
pabilmeleri esasına dayanmaktadır. Böyle-
sine hareketli bir yer değiştirme ortamında 
ise; iş çevrelerinin bulundukları ortamlarda 
insanların maddi ve manevi varlıklarını dik-
kate almaları, çevreye zarar vermemeleri 
ve yolsuzluklarla mücadele etmeleri gerek-
mektedir. Bu anlamda, ticari işletmelerden 
özellikle insan haklarına uygun ortamlarda 
faaliyette bulunmaları beklenmektedir. 

Ticari işletmeleri insan haklarına uyma-
ya yöneltme konusunda, uluslararası hukuk 
bağlamında Birleşmiş Milletler (BM)’in 
esas olarak iki temel çalışmasının bulundu-
ğu göze çarpmaktadır. Bunlardan biri, Ocak 

1999 tarihinde başlatılan “BM Küresel İlke-
ler Sözleşmesi”dir. On İlke’yi benimseyen 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyası-
nın ilan edilmiş insan haklarını destekleme-
sini ve bu haklara saygı duymasını öngör-
mekte (İlke 1); iş dünyasının, insan hakları 
ihlallerinin suç ortağı olmamasını istemek-
tedir (İlke 2). Bunun yanısıra, BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi; sendikalaşma ve toplu 
pazarlık hakkı, zorla çalıştırılmama, çocuk 
işçiliğinin ve ayrımcılığın sonlandırılması 
gibi çalışma yaşamını yakından ilgilendiren 
insan hakları üzerinde durmaktadır1.  

BM’in iş çevrelerine yönelik olup insan 
haklarını ilgilendiren diğer bir önemli çalış-
ması, ‘BM Ticaret ve İnsan Hakları Hakkın-
daki Rehber İlkeler’ başlığını taşımaktadır2. 
Rehber İlkeler, iş çevrelerinin insan hakları-
na uymasını sağlama yönünde atılmış olup, 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne oranla ticaret 
ile insan hakları arasındaki bağlantıyı daha 
ayrıntılı biçimde kaleme almış bir metin ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, aşağıda 
öncelikle rehber ilkeler ele alınacak ve daha 
sonra, Türk iş mevzuatı ile uygulamasının, 
bunlarla ne ölçüde örtüştüğü noktası üzerin-
de durulacaktır.  

I.

1 Bkz. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 2007, s. 11-16.
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II. Rehber İlkelerin Ortaya Çıkışı

BM İnsan Hakları Komisyonu; şirketle-
rin karıştıkları önemli insan hakları ihlalle-
ri üzerine, 1990’lı yılların sonlarına doğru, 
uluslararası insan hakları yükümlülükleri ile 
ticaret arasındaki ilişkiyi farketmeye başla-
mıştır. Bu bağlamda, Komisyon; ilkin 2003 
yılında, ‘uluslararası şirketler ile diğer ti-
cari teşebbüslerin insan haklarına ilişkin 
sorumluluğu hakkındaki normlar’ başlıklı 
bir raporu yayınlama gereksinimini duy-
muş ama iş ve hükümet çevrelerinden çok 
büyük olumsuz tepki almış ve bir harekette 
bulunamamıştır. Daha sonra ise, BM Genel 
Sekreterliği, 2005 yılında Prof. John Rug-
gie’yi uluslararası şirketler ile diğer ticari 
teşebbüsler ve insan hakları konusunda Özel 
Temsilci olarak atamıştır3. 

Özel Temsilci, 2008 yılında BM İnsan 
Hakları Konseyi’ne sunduğu raporda, üç 
ayaktan oluşan bir çerçeveyi önermiştir. So-
nuçta, ‘Birleşmiş Milletler Ticaret ve İnsan 
Hakları Hakkındaki Rehber İlkeler’ (UNGP) 
adlı metin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Konseyi’nin 16 Haziran 2011 tarihli ve 17/4 
sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Buradaki rehber ilkeler; Birleşmiş Mil-
letler’in ‘Koru, Uy ve Tazmin Et’ ilkesi 
çerçevesinde, Özel Temsilci Prof. John Ru-
ggie’yle yapılan altı yıllık birlikte çalışma 
sonucunda ortaya çıkmış olup, insan hak-
ları ve uluslararası şirketler ile diğer ticari 
teşebbüsler konusunda geliştirilmiştir. Üç 
ayak üzerinde yükselen söz konusu ilkeler 
yoluyla, ticari faaliyetlerin insan hakları 
üzerindeki kötü etkilerinden bireylerin ve 
toplulukların nasıl daha iyi korunacakları 
konusunda hükümetlere, şirketlere ve diğer 
şirket pay sahiplerine pratik tavsiyeler sağ-
lanması amaçlanmaktadır4. 

Diğer yandan, rehber ilkeleri kabul eden 
Konsey kararıyla, “Uluslararası Şirketler ile 
Diğer Ticari Teşebbüsler ve İnsan Hakları 
Çalışma Grubu” kurulmuştur. Bu bağlamda, 
yıldan yıla ‘BM Ticaret ve İnsan Hakları Fo-
rumu’ adlı etkinlik yapılmakta; söz konusu 
forum kapsamında, anılan rehber ilkelerin 
uygulaması ele alınmaktadır5.

Aşağıda, öncelikle rehber ilkeler ele alı-
nacak ve daha sonra, Türk iş mevzuatı ile 
uygulamasının, bunlarla ne ölçüde örtüştüğü 
noktası üzerinde durulacaktır.  

III. Rehber İlkelerin Temeli

 1. İlkelerin Özelliği

İlkeler ve bu arada özellikle şirketlerin 
sorumluluğunu ilgilendirenleri, insan hak-
ları konusunda yeni hukuki yükümlülükler 
öngörmemekte; ticaret yapan bir şirketin 
insan haklarını nasıl etkileyebileceğini il-
gilendirmektedir. Bu anlamda, söz konusu 
rehber ilkeler, mevcut insan hakları araçları-
nın doğasını değiştirmemektedir. Buna göre, 
anılan ilkeler, daha çok söz konusu araçların 
devletler ile şirketler için ne anlama geldiği-
ni açıklamayı ve yasa ile uygulama arasın-
daki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır6. 

2. İnsan Hakları Dayanağı

Rehber ilkelerde dayanak yapılan insan 
hakları kavramının asgari içeriği; ‘İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirisi’ ve ‘Uluslararası Me-
deni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ ile ‘Ulus-
lararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

2 Türkçe metni için bkz. Ulutaş, 2016, s. 131-133.
3 International Organisation of Employers, 2011, s. 2-3.
4 Bkz. IOE, 2011, s. 2; Jaegers, 2011, s. 159-160.
5 Ulutaş, 2016, s. 130-131.
6 IOE, 2011, s. 3.
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Sözleşmesi’nde belirtilen insan hakları ile 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘Çalışma 
Sırasındaki Temel İlkeler ve Haklar Bildirisi’ 
tarafından ortaya konmuş temel haklar olarak 
belirlenmektedir (Rehber İlke 12). 

3. Üçlü Ayak

Özel Temsilci tarafından ‘Koru, Uy, Taz-
min Et’ çerçevesinde geliştirilen Rehber 
İlkeler, üç ayak üzerinde yükselmektedir. 
Buna göre: 

- Devlet; uygun politikalar, düzenlemeler 
ve yargı kararları yoluyla, iş çevreleri dahil ol-
mak üzere üçüncü kişilerin insan hakları ihlal-
lerine karşı koruma sağlamakla yükümlüdür;

- Şirketler; başkalarının haklarını ihlal 
etmekten kaçınmaya özen göstererek hare-
ket etmek ve ortaya çıkan kötü etkileri gi-
dermek suretiyle, insan haklarına uymakla 
sorumludur;

- Mağdurlara, daha çok oranda hem hu-
kuki ve hem de hukuki olmayan iyileştirme-
ler sağlanmaktadır7.

Bu bağlamda, esas olarak devletlere yü-
kümlülük getirilmek istendiği; şirketler ko-
nusunda ise, bundan kaçınıldığı görülmekte-
dir. Bunun geri planında, BM İnsan Hakları 
Komisyonu’nun uluslararası şirketler ile 
diğer ticari teşebbüslerin insan haklarına 
ilişkin sorumluluğu hakkındaki normlara 
ilişkin daha önceki (2003 tarihli) raporunun 
işveren kesiminde uyandırdığı büyük tepki-
nin yattığı söylenebilir.

IV. Rehber İlkeler’in İçeriği

1. Devletin İnsan Haklarını Koruma Görevi

Devletler, ticari işletmeler dahil olmak 
üzere üçüncü kişilerin insan hakları ihlal-
lerine karşı, güvence sağlamakla yüküm-

lüdürler. Bunun için önleme, soruşturma, 
cezalandırma ve bu tür ihlalleri etkin poli-
tikalar yoluyla giderme, mevzuat oluşturma, 
düzenleme yapma ve yargı yoluyla uygun 
adımların atılması gereklidir (Rehber İlke 
1). Bu bağlamda, devletler, tüm ticari işlet-
melerden yapacakları bütün işlemlerde in-
san haklarına uymalarını bekleyeceklerdir 
(Rehber İlke 2).

Devletlerin belirtilen koruma görevini 
yerine getirmeleri konusunda; ticari işlet-
melerin insan haklarına uymalarını sağla-
yacak yasaların yürürlüğe konulması ve 
ticari işletmelere işlemlerinde insan hak-
larına nasıl uymuş sayılacakları hakkında 
etkin rehberlik sağlanması (Rehber İlke 3/a 
ve c), ağırlık kazanmaktadır. Bu anlamda, 
ayrımcılık yasağını taşıyacak iş yasaların-
dan çevre, mülkiyet, özel yaşamın gizliliği 
ve rüşvetle mücadeleye ilişkin olup, insan 
haklarına uymayı içerecek bir dizi yasa söz 
konusudur8. 

Diğer yandan, devletlerin ticari işlemler-
de bulunan ticari işletmeleri insan hakları-
na uymaya teşvik etmelidir. Bu bağlamda, 
devletlerin; söz konusu işletmelerin insan 
haklarına uymalarındaki farkındalığı teşvik 
etmek üzere, genel işlem koşulları gibi tek-
düzen ortamlarda fırsatlar yaratmanın peşin-
de olmaları gerekir (Rehber İlke 6). 

Ayrıca, ticari uygulamaları şekillendiren 
devletlere ait kamu kurum ve kuruluşları, 
insan haklarına uyulması zorunluğunun far-
kındalığı içinde, gerekli bilgilendirme, eği-
tim ve destek hizmetlerini sağlamak duru-
mundadır (Rehber İlke 8).    

7 IOE, 2011, s. 3; Jaegers, s. 160; UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, 2011, s. 1.
8 UN Human Rights Office of the High Commissioner, 2011, s. 5.
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2. İnsan Haklarına Uymaya İlişkin 
Şirket Sorumluluğu

Ticari işletmeler, insan haklarına uyma-
lıdır. Bu durum, ticari işletmelerin başkala-
rının insan haklarını ihlalden kaçınmaları ve 
dahil oldukları insan hakları karşıtı etkileri 
alacakları önlemlerle ortadan kaldırmaları 
anlamını taşır (Rehber İlke 11). Nitekim, 
ticari işletmeler; önleme, yatıştırma ve ye-
niden biraraya gelme gibi önlemlerle söz 
konusu olumsuz etkileri ortadan kaldırıp, 
insan haklarına uyma ortamını kurabilirler9. 
Bu bağlamda, söz konusu ‘uyma’ yükümü, 
başkalarının haklarını ihlalden kaçınmayı 
ve bunlar gerçekleşecek olduğu veya ger-
çekleştiği takdirde de, iktisadi faaliyetlerin 
karşı etkileriyle bunları başarılı bir biçimde 
yanıtlamayı anlatmaktadır10. 

Bu anlamda, sürdürülebilir kalkınma, 
ekonomi alanında insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin daha iyi bir biçimde korunma-
sını ve bunlara uyulmasını hedeflemektedir. 
Buna göre, şirketler, yatırımlar ve icari iliş-
kiler sayesinde ekonomik büyüme sağlanır-
ken toplum üzerinde ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin giderilmesinde, sorumluluk üstlen-
mektedir. 

Ticari işletmelerin uymaları gereken in-
san hakları, uluslararası boyutta tanınmış bu-
lunan insan haklarıdır. Bunların asgari çer-
çevesi; Birleşmiş Milletler’in Uluslararası 
İnsan Hakları Bildirisi (İnsan Hakları Evren-
sel Bildirisi, Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi) ile 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Temel Ça-
lışma Hakları Bildirisi’nde açıklanmış bulu-
nan haklarla çizilidir (Rehber İlkeler 12). 

Bunlardan Temel Çalışma Hakları Bildi-
risi tarafından kabul edilmiş bulunan insan 

hakları; esas olarak, istihdamda ayrımcılığı-
nın yasaklanması, zorla çalıştırılmama ve an-
garya yasağı, sendikal özgürlüklerin ve toplu 
pazarlık hakkının korunması ve asgari çalış-
ma yaşından küçük çocukların çalıştırılma-
ması konularını güvence altına almaktadır. 

Diğer yandan, artan küreselleşme, teda-
rik zinciri yönetimi konusunun önem ka-
zanması sonucunu yaratmıştır. Bu bağlam-
da, ticari işletmeler, insan haklarına uyma 
sorumluluklarını yerine getirebilmek için, 
doğrudan katkıları olmasa dahi iş ilişkileri 
yüzünden faaliyetleri ve ürünleri ya da hiz-
metleriyle doğrudan bağlantılı olarak insan 
hakları üzerinde ortaya çıkacak olumsuz 
etkileri önlemeye veya azaltmaya çalışmak 
zorundadır (Rehber İlkeler 17/a). Buna göre, 
ticari işletmeler, uygun yerlerde tedarikçile-
ri ve taşeronları da dahil olmak üzere iş or-
taklarını sorumlu iş faaliyetinde bulunmaya 
teşvik edecektir11.

Ticari işletmelerin insan haklarına uyma 
sorumluluğu; işletmenin büyüklüğü, yer al-
dığı sektör, sahibi ve yapısı gözönünde bu-
lundurulmaksızın, tüm ticari işletmeler için 
söz konusudur. Ancak, ticari işletmelerin 
söz konusu sorumluluğu yerine getirmede 
kullanacakları yöntemlerin ölçeği ve karma-
şıklığı, belirtilen etmenlere ve faaliyetlerine 
ve ticari işletmenin insan hakları üzerinde 
yarattığı olumsuz etkinin boyutlarına göre 
değişebilir (Rehber İlkeler 14). 

Bu konuda, ticari işletmeler, insan hakla-
rına uyma sorumluluklarını yerine getirmek 
üzere, içinde bulundukları koşullara ve bü-
yüklüklerine uygun politikalara ve süreçlere 

9 UN Human Rights Office of the High Commissioner, 2011, s. 13.
10 IOE, 2011, s. 6.
11 Bkz. IOE, 2011, s. 10.
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sahip olacaklardır. Buna göre, ticari işletme-
lerin, sözgelimi:

- İnsan haklarına uyma sorumluluğunu 
yerine getireceklerine ilişkin bir politikayı 
taahhüt etmeleri,

- İnsan hakları üzerindeki olumsuz etki-
lerini saptamaları, önlemeleri, azaltmaları 
ve belirtilen etkileri nasıl ele aldıkları konu-
sunda hesap verebilme amacıyla insan hak-
larına yönelik bir teknik değerlendirmeleri 
söz konusudur (Rehber İlkeler 15).

Ticari işletmeler, insan hakları risklerini 
ölçmek ve değerlendirmek durumundadır. 
Buna ilişkin süreç, şirketlerin kendi içlerin-
de ve/veya dışarıdan bağımsız uzmanlara 
yaptıracakları insan hakları incelemelerine 
ve ilgili gruplar ve diğer ilgili paysahiple-
riyle şirket büyüklüğüne uygun biçimde 
yapılacak danışma toplantılarını içerecektir 
(Rehber İlke 18).

İnsan hakları ihlallerinin olumsuz etkile-
rinin önlenmesi ve azaltılması bakımından, 
ticari işletmelerin inceleme ve danışma faa-
liyetleri sonucunda ortaya çıkacak bulgulara 
göre, uygun bir şekilde harekete geçilmesi 
gerekecektir (Rehber İlke 19). Bu anlam-
da, bir ticari işletme insan hakları üzerinde 
olumsuz etkiye neden olduğu veya katkıda 
bulunduğu takdirde, insan hakları ihlallerini 
durdurmak ve önlemek için gerekli adımla-
rı atmak ve zararlı sonuçları gücü dahilinde 
olabildiğince gidermekle (tazmin etmekle) 
yükümlüdür. 

Diğer yandan, etkilenen paydaşlar ta-
rafından veya bu paydaşlar adına birtakım 
endişeler dile getirilecek olduğunda, ticari 
işletmeler insan hakları üzerindeki olumsuz 
etkilerini nasıl ele aldıkları konusunda hesap 
vermeye hazırlıklı olmalıdır. Bu bağlamda, 

faaliyetleri insan hakları için ciddi ölçüde 
tehdit oluşturan ticari işletmeler bu konuyu 
nasıl ele aldıklarına ilişkin resmi olarak ra-
por vermelidirler (Rehber İlkeler 21).   

Ticari işletmeler; nerede işlemde bulu-
nurlarsa bulunsunlar, uygulanabilir nite-
likteki tüm yasalar ve uluslararası düzeyde 
tanınan insan haklarıyla uyum içinde olma-
lıdırlar. Birbiriyle çelişen gereklilikler orta-
ya çıktığında, ticari şirketlerin uluslararası 
düzeyde tanınan insan haklarını üstün tuta-
cak yolları aramaları gerekecektir (Rehber 
İlke 23/a ve b).

3. Etkin İyileştirme Yöntemlerine Erişim

İş yaşamıyla ilişkili insan hakları ihlal-
lerine karşı koruma görevleri kapsamında 
devletler; adli, idari, yasama veya diğer uy-
gun araçlar yoluyla olsun, etkin iyileştirme 
yöntemlerine erişimi güvence altına alacak, 
uygun adımlar atmak zorundadır  (Rehber 
İlkeler 25). Bunun için devletlerin, iş yaşa-
mındaki insan hakları ihlallerini soruştur-
maları, cezalandırmaları ve gidermeleri ge-
rekir. Bu yapılmadığı takdirde, sağlanacak 
korumanın güçsüz kalacağı açıktır. 

Bu konuda, ilkin, devlet temelli adli me-
kanizmaların etkin bir biçimde işletilmesi 
ve erişimi ortadan kaldıracak hukuki, fiili ve 
benzer diğer engellerin azaltılmasını gözö-
nünde bulunduracak yolların düşünülmesi 
söz konusudur (Rehber İlkeler 26). Bunun 
için, adli sürecin rüşvet yoluyla engellenme-
mesi güvence altına alınmalı ve diğer devlet 
memurlarının (ajanlarının) ve iş yaşamının 
aktörlerinin ekonomik veya siyasi baskıları 
karşı mahkemelerin bağımsız davranabil-
meleri sağlanmalıdır. 

Ayrıca, devletler, iş yaşamıyla bağlantılı 
insan hakları ihlallerinin giderilmesi konu-
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sunda, etkin ve uygun bir biçimde çalışacak 
ve adli nitelikte olmayacak şikayet mekaniz-
malarını da işletebilirler (Rehber İlkeler 27). 
Bunlar, adli mekanizmaları tamamlayıcı ve 
bunlara ek nitelikteki şikayet mekanizma-
larıdır. Bu bağlamda, özellikle ulusal insan 
hakları kurumları, önemli bir role sahiptir.

Ticari işletmeler, şikayetlerin hemen ya-
nıtlanması ve doğrudan çözümlenmesi ama-
cıyla, bireyler ve topluluklar için şikayet 
mekanizmalarını kurmak veya bunlara etkin 
bir biçimde katılmak durumundadır (Rehber 
İlkeler 29). 

Söz konusu şikayet mekanizmalarının, 
devlet temelli olsun veya olmasın, etkin bir 
biçimde işlemesi; bunların kurallara uygun, 
önceden kestirilebilir, adil, şeffaf, insan hak-
larıyla uyumlu ve sürekli öğrenme kaynağı 
oluşturur nitelikte olmalarına bağlıdır (Reh-
ber İlkeler 31/I). 

Bu bağlamda, şikayet mekanizmalarının 
adli olmayan süreç içerisinde işletilmesi ko-
nusunda ticari işletmeler; öncelikle, şikayet-
leri almaya yetkili bir kıdemli kişiyi bulun-
durmak, şikayet alındığında şikayet sahibine 
tercihan yazılı olarak bunun bilgisini ver-
mek ve tüm şikayetleri ciddi bir biçimde ele 
almak ve soruşturmakla yükümlü olmalıdır.  

V. Rehber İlkeler’in Raporlanması

BM Rehber İlkeleri Raporlama Çerçe-
vesi, ticari işletmelerin insan hakları ko-
nularını raporlamaları sırasında, onlara yol 
gösterecek kapsamlı bir rehber olarak ortaya 
çıkmaktadır. Söz konusu rehber, bağımsız 
ve kazanç amacı gütmeyen bir merkez olan 
SHIFT ile bir denetim şirketi olan MAZARS 
tarafından hazırlanıp, Mayıs 2015 tarihinde 
uygulamaya konmuştur. 

Raporlama Çerçevesi, ticari işletmelerin 
büyüklüğüne ve gösterdikleri ilerlemeye 
bakılmaksızın, insan hakları konusundaki 
performanslarına ilişkin rapor vermelerini 
sağlayacak 31 sorudan oluşmaktadır. Bunlar 
içinde: 

- Ticari işletmenin insan haklarına uya-
cağına ilişkin kesin bir taahhütte bulunup 
bulunmadığı, 

- Ticari işletmenin insan haklarına uyma 
taahhüdünün yaşama geçirilmesine verdiği 
önemi nasıl gösterdiği, 

- Ticari işletmenin öne çıkan insan hak-
ları ihlallerini çözüme kavuşturmasını sağ-
layacak politikalarının olup olmadığı ve 
varsa, bunların neler olduğu, hususları önem 
kazanmaktadır12. 

VI. Rehber İlkeler Karşısında Türk 
Çalışma Mevzuatı

1. Devletçe Sağlanan Koruma 

a. ) Uluslararası Çalışma Normlarına 
Uygunluk

Türkiye Cumhuriyeti, Rehber İlkeler ta-
rafından hedeflenen insan haklarının yer al-
dığı temel metinleri kabul etmiş durumdadır. 
Gerçekten, Türkiye; İnsan Hakları Evren-
sel Bildirisi ile Uluslararası Çalışma Örgü-
tü’nün Temel Çalışma Hakları Bildirisi’nin 
yanısıra, 1966 tarihli  BM Uluslararası Me-
deni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ulusla-
rarası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi’ni 2003 yılında onaylamıştır. 

Diğer yandan, Türkiye, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü’nün Temel Çalışma Hakları 

12 Ayrıntılı bilgi için bkz. TİSK (yay.), Sürdürülebilirlik 
Raporlaması İlavesiyle İşveren Örgütleri İçin Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Revize Rehberi, Ankara 2016, s. 61-63.
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Bildirisi tarafından esas alınan ve çekirdek 
sözleşme niteliğindeki sekiz ILO sözleş-
mesinin tümünü geçmişte onaylamış ve iç 
hukukuna aktarmıştır. Bunlar; zorunlu çalış-
tırma yasağına ilişkin 29 ve 105 sayılı söz-
leşmeler, çocuk istihdamına ilişkin 138 ve 
182 sayılı sözleşmeler, sendikal özgürlük-
lere ve toplu pazarlık hakkına ilişkin 87 ve 
98 sayılı sözleşmeler ve ayrımcılık yasağına 
ilişkin 100 ve 111 sayılı sözleşmelerdir13. 

Rehber İlkeler tarafından içerilen insan 
haklarına ilişkin uluslararası metinlere Tür-
kiye’nin taraf olmasına ve bunları onaylayıp 
kabul etmiş bulunmasına karşın, söz konusu 
uluslararası çalışma standartlarının bazıları-
nı uygulamada tam olarak gerçekleştirebil-
miş değildir. 

Bu bağlamda, Türkiye, özellikle sendikal 
özgürlüklerin kullanımı konusunda, ulusla-
rarası çevrelerin ciddi eleştirileriyle karşılaş-
maktadır. Nitekim, Türkiye, son 30 yılda ILO 
Standartların Uygulanması Komitesi ile Sen-
dikal Özgürlükler Komitesi’nin gündeminde 
sürekli yer almış ve yıldan yıla sürekli görü-
şülen ülkelerden birisi olma haline gelmiştir. 

Buna göre, uluslararası çevrelerin anılan 
eleştirilerini gidermek üzere Türkiye, son 
olarak 2012 yılının sonlarına doğru 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu’nu kabul etmiştir. Ancak, söz konusu 
yasanın uluslararası çalışma normlarına uy-
gun olup olmadığı, henüz Standartların Uy-
gulanması Komitesi tarafından belirlenmiş 
değildir. Buna karşılık, ILO Uzmanlar Ko-
mitesi’nin 2016 raporu, toplu iş sözleşmesi 
yetkisinin kazanılmasındaki işkolu barajının 
% 1›e ve işyeri barajının da yarıdan bir fazla 
(işletmede % 40) çoğunluğa düşürülmesini 
olumlu bulan bir anlatıma yer vermemekte; 
aksine, Türk Hükümeti›nin sosyal taraflar-

la bunu değerlendirmeye devam edeceğine 
ilişkin inancını ifade etmektedir. 

b. ) Devlet Denetiminin Güçlükleri

  İnsan haklarına ilişkin en mükemmel hu-
kuki düzenlemeler bir ülkenin çalışma yaşa-
mı tarafından kabul edilmiş olsa bile, devlet 
örgütlenmesi yeterli bir denetim ve yaptırım 
ağı kuramadığı takdirde, bunların yaşama 
geçirilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda, Tür-
kiye, devlet denetim örgütünün yeterli bir 
denetim yaptığından söz edilememektedir. 

Etkin bir devlet denetim örgütlenmesinin 
bulunmayışının nedenleri arasında, öncelikli 
olarak, denetim elemanlarının yeterli sayıda 
olmayışı gösterilebilir. Nitekim, çok sayıda 
işyerine karşılık az sayıda iş müfettişinin 
varlığı, nicel boşluk yaratmaktadır. Bunun 
gibi, denetim yerlerinin çokluğu; buna karşı-
lık, söz konusu denetim yerleri arasındaki eş-
güdüm eksikliği de, etkin bir devlet denetim 
örgütünden söz etmeyi güçleştirmektedir.

Benzer eksiklikler, Devlet denetim ör-
gütlenmesinin diğer bölümleri için de ge-
çerlidir. Nitekim, sözgelimi, madencilikten 
sorumlu birim, Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı içinde, Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü’dür. Söz konusu birim, yaklaşık 250 
teknik elemanla 44.000 ruhsatı denetleme-
ye çalışmaktadır. Böyle bir denetimin, etkin 
olamayacağı açıktır.  

Diğer yandan, devlet denetimi, insan 
hakları ihlallerine karşı güvence oluşturmak 
yerine, ülkemizde siyasi ajanlarca gerek-
tiğinde bir baskı aracı olarak kullanılmak 
istenmektedir. Geçmişteki bazı bakanların 
güçlükle karşılaştıklarında, işyerlerine iş 
müfettişlerini gönderme veya işyerini vergi 

13 Bkz. Centel, 2004, s. 53 vd.
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denetimden geçirme tehdidinde bulunma-
ları, yaşanmış klasik örnekleri oluşturmak-
tadır. Bunun gibi, siyasi (genel) seçimlerin 
hemen öncesinde iş müfettişlerinin seminer 
etkinliklerine gönderilip işyerlerinin seçime 
kadar denetimden uzak tutulmak istenmesi 
de, denetim yetkisinin amacı dışında kulla-
nılmasının bir başka örneğidir. 

2. Ticari Şirketlerin İnsan Haklarına Uyması

 İnsan haklarını koruyan ve çalışma ya-
şamına ilişkin sosyal hakları (Ay. m. 48 vd.) 
güvence alan Anayasa hükümleri karşısında, 
ticari şirketlerin bunlara uymaması hukuken 
düşünülemez. Nitekim, Anayasa hükümleri; 
yasama, yürütme ve yargı organları ile idare 
makamlarının yanısıra, diğer kuruluş ve kişi-
leri, bu arada çalışma yaşamında işveren ola-
rak faaliyet gösteren ticari şirketleri de bağ-
layan temel hukuk kurallarıdır (Ay. m. 11/I). 

Ancak, herhangi bir yasal yükümlülüğün 
bulunmayışı yüzünden, ülkemizde ticari şir-
ketlerin insan haklarına uyma sorumlulukla-
rını yerine getirmek üzere, uygun politika ve 
süreçlere sahip bulundukları genelde görül-
mez. Buna göre, ticari işletmelerin, sözgeli-
mi web sayfalarında vizyonları belirtilirken, 
insan haklarına uyma sorumluluklarını yeri-
ne getireceklerine ilişkin bir politikayı taah-
hüt ettiklerinin belirtilmesinde yarar vardır. 

Diğer yandan, ticari işletmelerin insan 
haklarına uyma konusunda teknik değer-
lendirme yapmalarına da pek rastlanma-
maktadır. Oysa, ticari işletmeler, insan hak-
ları risklerini ölçmek ve değerlendirmek 
durumundadır. Bu konuda, ticari şirketlerin 
kendi içlerinde ve/veya dışarıdan bağımsız 
uzmanlara yaptıracakları insan hakları in-
celemelerine ve ilgili gruplar ile diğer ilgili 
paydaşlarla uygun biçimde yapılacak danış-
ma toplantılarına gereksinim duyulmaktadır.  

3. İyileştirme Yollarının Açık Tutulması

Ticari işletmelerin insan hakları ihlalle-
rine karşı, ülkemizde bireylere (işçilere) iyi-
leştirme yollarının açık tutulması esası be-
nimsenmiştir. Bu bağlamda, iş yargılaması 
içinde yer alan iş mahkemeleri, iş uyuşmaz-
lıklarını çözmekle görevlendirilmiştir (5521 
sayılı İş Mahkemeleri K. m. 1).

Çalışma yaşamını yakından ilgilendiren 
insan hakları ihlallerine karşı ayrımcılık taz-
minatı isteme hakkının tanınması, işsizlik 
sigortasının yanısıra yasal iş güvencesinin 
öngörülmesi ve sendikal özgürlüklerin ihla-
li iddialarına karşı sendikal tazminat isteme 
olanağının tüm işyerlerinde bulunması, iyi-
leştirme konusunda Türkiye açısından yaşa-
nan önemli gelişmelerdir.

Buna karşılık, iş mahkemelerinin yapısal 
eksiklikleri, ülkemizde iyileştirme yollarına 
etkin erişimin önemini azaltmaktadır. Özel-
likle açılan işe iade davalarının çokluğu kar-
şısında, iş yargısının mevcut yapısıyla iş da-
valarının üstesinden gelmesi son derece güç 
görünmektedir. Bu konuda, yeni açılım ola-
rak, iş yargılamasında değişiklik yapılmak 
suretiyle arabuluculuk kurumunun teşviki 
ve yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

İdare makamlarının yapacağı teftiş, so-
ruşturma ve idari para cezası uygulamaları 
konusunda da, benzer eksikliklerin yaşandı-
ğı söylenebilir. İşyerlerinin taşeronlaştırıl-
ması ve sendikal örgütlenmeye giden işçi-
lerin işten çıkarılmaları konularında, Devlet 
idari örgütlenmesinin etkin bir iyileştirme 
sağladığı söylenemez. 

VII. Değerlendirme ve Sonuç

 1. İnsan haklarına uyulması konusunda, 
Türkiye’nin devlet olarak sunduğu hukuki 
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korumanın, yürürlükteki hukuk kuralları ba-
kımından, yeterince gelişmiş olduğu görül-
mektedir. Nitekim, Türkiye’nin bu alandaki 
insan haklarına yönelik uluslararası metinle-
re uymayı taahhüt etmiş bulunması, oldukça 
tatmin edici bir durum yaratmaktadır. 

Ancak, insan hakları ihlallerinin ortaya 
çıkıp zarar verici durumlara yol açması, hu-
kuk kurallarının varlığıyla açıklanabilecek 
bir durum değildir. Başka bir deyişle; en 
mükemmel hukuki düzenlemelere rağmen, 
uygulamada ticari işletmelerin yol açtığı 
insan hakları ihlalleriyle karşılaşılabilir. Bu 
konuda, önemli olan nokta, uygulamanın 
içinde bulunduğu durumdur. 

2. Ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında; 
öncelikle, devlet denetim örgütündeki eksik-
liklerin ve güçsüzlüklerin dikkate alınması 
gerekmektedir. İşyerlerinin ancak iş kazaları 
gerçekleştikten sonra denetlenmeye kalkışıl-
ması ve önleyici denetime ağırlık verilmeyişi, 
çok sayıda ölümlü iş kazası olayının ortaya 
çıkmasına yol açmaktadır. Son olarak Soma 
ve Ermenek’de yaşanan maden kazaları so-
nucunda ortaya çıkan ölümler, bu durumun 
en tipik örneklerini oluşturmaktadır. 

3. İnsan hakları ihlallerinin yaşanmama-

sı konusunda ticari işletmeler, ülkemizde 
özellikle sendikal özgürlüklere olan yak-
laşım bakımından, kendisini düzeltmek ve 
bunu sağlayacak çalışmalar içine girmek 
durumundadır. Nitekim, taşeronlaştırmayı 
yaygınlaştırma ve sendikal nedenle işten çı-
karmalara kalkışma, ticari işletmelerin insan 
haklarına (sendikal özgürlüklere) uyulma-
yışın tipik örnekleridir. Bu konuda, ticari 
işletmelerin misyon-vizyon çalışmalarında, 
sendika üyeliğine saygı duyulacağının açık-
ça taahhüt edilmesi, önemli bir adım oluştu-
racaktır.

4. İnsan haklarına iş çevrelerinde uyul-
ması konusunda, işveren örgütlerinden ve 
bu arada işveren sendikalarından katkıda 
bulunmaları beklenmelidir. Ancak, örgütlü 
işveren kesimi içinde, sendikal haklara uyul-
ması bakımından, çok fazla sorun yaşanma-
maktadır. 

Türkiye açısından esas sorunlu olan ke-
sim, kayıt dışı ekonomi içinde yer alan iş-
yerlerinin durumudur. Kayıt dışı çalışan iş-
yerlerinin insan haklarına uymasından söz 
edilememektedir. Bu noktada, işçi ve işve-
ren örgütlerinin devlet denetim örgütüyle 
işbirliği içinde olması, son derece önemli 
görünmektedir
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ÖZ
İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılmasına Yönelik Politikalar ve Kadın İstihdamı: İsveç, 
Almanya ve Birleşik Krallık Örnekleri 

Bu çalışmanın amacı, kadın istihdamı açısından iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yö-
nelik yasal ve kurumsal düzenlemeleri farklı refah rejimi modelleri bağlamında analiz etmeye 
çalışmaktır. Bu kapsamda, Esping-Andersen’in genel kabul görmüş refah rejimi sınıflaması 
esas alınarak, model ülkeler olarak sosyal demokrat refah rejimi için İsveç,  muhafazakâr re-
fah rejimi için Almanya ve liberal refah rejimi için Birleşik Krallık örnekleri incelenmektedir. 
İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ihtiyacının kadın istihdamındaki artışla paralel geliş-
mesi, farklı refah rejimleri kapsamındaki ülkelerin söz konusu ihtiyaca nasıl cevap verdiği 
sorusunun önem kazanmasına neden olmakta ve bu anlamda ülke uygulamalarının birbiriyle 
ne ölçüde benzeştiğinin ya da farklılaştığının tespit edilmesini gerekli hale getirmektedir. 
Araştırma kapsamında incelenen İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık ülke örneklerine ilişkin 
karşılaştırmalar, OECD’nin aile veri tabanındaki verilerden hareketle gerçekleştirilmiştir. 

Jel Sınıflaması: I31, I38, J21, J81

Anahtar Kelimeler: İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması, Kadın İstihdamı, Refah Rejimleri

 

ABSTRACT
Work and Family Life Reconciliation Policies and Women Employment: The Case of Swe-
den, Germany and the United Kingdom 

The aim of this paper is to analyse the legal regulations and institutional arrangements to 
reconcile work and family life in terms of women employment in the context of different wel-
fare regime models. In this framework, as model countries Sweden for social democratic wel-
fare regime, Germany for conservative welfare regime and the UK for liberal welfare regime 
are examined based on Esping-Andersen’s generally accepted welfare regime classification. 
The need for the development of work and family life reconciliation policies parallel to the 
increase in female employment causes the question of how countries in different welfare re-
gimes respond to this need. In this sense, it becomes necessary to determine how and to what 
extent the practices of the countries in different welfare regimes are similar to or different 
from each other. Comparisons of Swedish, German and the UK country examples examined 
within the scope of this paper are based on data from the OECD family database. 

Jel Classification: I31, I38, J21, J81 

Keywords: Reconciliation of Work and Family Life, Women Employment, Welfare Regimes 
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GİRİŞ

Kadın istihdam oranlarının artırıl-
masında, genel istihdam oranları-

nın artırılması için gerekli olan ekonomik 
büyüme politikaları, istihdam teşvikleri baş-
ta olmak üzere aktif işgücü piyasası politi-
kaları ve işgücü piyasası talepleri ile uyumlu 
eğitim politikaları şüphesiz önemli rol oy-
namaktadır. Ancak, son birkaç on yıldaki 
artışa rağmen kadınların işgücü piyasasında 
erkeklere göre düşük düzeyde temsil edil-
melerinin arka planında, toplumsal cinsiyet 
rolleri gereğince çocuk bakımı başta olmak 
üzere aile içerisinde üstlendikleri sorumlu-
luklarla çalışma yaşamının gerektirdiği ko-
şullar arasındaki çatışmadan kaynaklanan 
sorunların önemli etkiye sahip olduğu da 
bilinmektedir. Bu duruma bağlı olarak, iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik 
tedbirlere yapılan vurgunun son dönemlerde 
giderek arttığı görülmektedir.

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına 
yönelik politikaların ülkelerin refah sistem-
leri ile yakından ilişkili olduğunu söylemek 

mümkündür. Toplumsal riskleri refah re-
jimlerinin yapıtaşları olarak niteleyen Es-
ping-Andersen, refah rejimini refahın devlet, 
piyasa ve aile arasında karşılıklı bağımlılık 
içinde birlikte üretilme ve dağıtılma biçimi 
olarak tanımlamaktadır (1999, s.35). Esping-
Andersen’in ortaya koyduğu devlet, piyasa 
ve aile üçlüsünden her birinin rolü diğerleri 
üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, çocuk 
bakım ihtiyaçlarının kadınlar aracılığıyla 
aile tarafından karşılanması, kadınların iş-
gücü arzını azaltıcı bir etkiye sahipken, söz 
konusu bakım ihtiyaçlarının herkesin eri-
şebileceği nitelikte refah devleti tarafından 
karşılanması durumunda, kadınların işgücü 
piyasasına katılma oranlarının artması ve 
hem aile ekonomisine hem de genel anlamda 
ekonomiye katkı sağlamaları mümkündür. 
Bu anlamda, çocuk bakım ihtiyaçlarının kar-
şılanması konusunda refah devletinin üstlen-
diği rol, piyasa ve ailenin rolünü belirleyici 
bir etkiye de sahip olmaktadır. 

Esping-Andersen üçlü refah rejimi sınıf-
lamasını metalaştırmama kavramına dayan-
dırmaktadır. Metalaştırmama, bireylerin ya 
da ailelerin sosyal anlamda kabul edilebilir 
bir yaşam standardını piyasaya katılımdan 
bağımsız olarak sürdürebilme düzeyine işa-
ret etmektedir. Esping-Andersen’in İkinci 

I.
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Dünya Savaşı sonrası dönemde 18 Batılı 
ülkeyi inceleyerek geliştirdiği metalaştır-
mama endeksinde, metalaştırmama düzeyi 
liberal refah rejimi kapsamındaki ülkelerde 
en düşük, sosyal demokrat refah rejimini 
temsil eden İskandinav ülkelerinde ise en 
yüksektir. Muhafazakâr refah rejimini tem-
sil eden Kıta Avrupası ülkeleri ise endekste 
iki uç arasında yer almaktadır (Esping-An-
dersen, 1990, s.49-50).  

Esping-Andersen’in üçlü sınıflamasında 
liberal refah rejimi ihtiyaç/gelir tespitine da-
yalı yardımlar, mütevazı evrensel transferler 
ve mütevazı sosyal sigorta programları ile 
karakterize edilmektedir. Dolayısıyla, bu 
modelde devletin rolü asgari düzeyde iken 
piyasa, merkezi bir role sahiptir. Muhafa-
zakâr refah rejiminde, statü farklılıklarının 
korunması ve hakların sınıf ve statüye bağ-
lı olarak yerine getirilmesi söz konusudur. 
Muhafazakâr refah rejiminde aynı zamanda, 
tipik olarak kilise öğretilerinin güçlü olduğu 
ve bu anlamda geleneksel ailenin korunma-
sına vurgu yapıldığı görülmektedir. Buna 
bağlı olarak, bu modelde çocuk bakım hiz-
metleri gelişmemiş ve aile yardımları anne-
liği destekler niteliktedir (Esping-Andersen, 
1990, s.27).  

Evrensellik ve sosyal hakların metalaştı-
rılmaması ilkelerinin hâkim olduğu sosyal 
demokrat refah rejiminde ise yüksek stan-
dartlarda eşitliği destekleyen bir refah dev-
leti anlayışı bulunmaktadır. Refah devletinin 
ağır bir sosyal hizmet yükü ile öne çıktığı bu 
modelde, dayanışmacı, evrenselliğe dayalı 
ve metalaştırmayıcı refah sistemlerini sür-
dürmenin yüksek maliyetleri mümkün olan 
en fazla kişinin çalışması ve en az sayıda 
kişinin transferlerle geçimini sağlaması ile 
olanaklı hale gelmektedir. Bu nedenle, refah 
devleti vaatlerinin bütünleyici bir parçası 

olarak tam istihdam hedefi benimsenmekte-
dir (Esping-Andersen, 1990, s.27-28). 

Esping-Andersen’in refah rejimi sınıfla-
ması büyük ölçüde kabul görmüş olmakla 
birlikte, özellikle, yaptığı analizlerin cinsi-
yet körlüğünü içermesi nedeniyle teorik bir 
takım eleştirilere de maruz kalmıştır. Buna 
bağlı olarak, refah rejimlerine ilişkin daha 
sonra yapılan birçok çalışmada cinsiyet ko-
nusuna belirgin bir biçimde yer verildiği 
görülmektedir (Orloff, 1993; Lewis, 2001; 
Pascall ve Lewis, 2004; Bambra, 2007). Söz 
konusu eleştiriyi yapanlar arasında Lewis, 
Esping-Andersen’in analizini, kadınların ve 
erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini verili 
kabul ettiği bir yapıya dayandırdığına iliş-
kin tespitlerde bulunmaktadır. Lewis’e göre,  
özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
çalışmanın ücretli ve ücretsiz çalışma olarak 
cinsiyet temelli bölünmesi, refah sistemleri-
nin hane halkı düzeyinde erkeğin evin geçi-
mini sağladığı, kadının ise çocuk, hasta ve 
yaşlı bakımı gibi bakım sorumluluklarını 
üstlendiği bir anlayışa dayalı olarak şekil-
lenmesinde etkili olmuştur. Ancak, özellikle 
yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
kadınların işgücü piyasasına katılma oranla-
rının artması ve aile yapısının değişmesiyle 
birlikte politika yapıcılar işgücü piyasaları 
ve aile davranışları ile ilgili olarak giderek 
artan bir bireyselleşmenin varlığını kabul 
etmeye başlamışlardır. Lewis, söz konusu 
değişimi erkeğin evin geçimini sağladığı 
modelden (the male breadwinner model) ka-
dın ya da erkek fark etmeksizin bütün yetiş-
kinlerin işgücü piyasasına katıldığı yetişkin 
çalışan modeline (the adult-worker model) 
doğru gerçekleşen eğilim ile açıklamaktadır 
(2001, s.153-154). Bu çalışmada da özellikle 
1980 sonrası dönemde, ekonomik, demogra-
fik ve küresel gelişmelerle birlikte kadınla-
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rın işgücü piyasasına katılma eğilimlerinin 
artmasının iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
masına olan ihtiyacı artırmasından hareket-
le, farklı refah rejimleri kapsamında, farklı 
refah geleneklerine sahip ülkelerin bu ihti-
yaca nasıl cevap verdiği karşılaştırmalı ola-
rak incelenmektedir. 

Gelişmiş refah devletlerinde ailenin top-
lumsal risklerin paylaşımındaki rolü refah 
rejimi türlerine göre farklılık göstermekte-
dir. Bu anlamda, Esping-Andersen’in top-
lumsal risklerin devlet, piyasa ve aile arasın-
da dağılımı esasına göre sınıflandırdığı üçlü 
refah rejimi tipolojisinde, liberal ve sosyal 
demokrat refah rejimlerinde ailenin rolü 
marjinal, muhafazakar refah rejiminde ise 
merkezidir (1999, s.85). Esping-Andersen, 
yaptığı analizde, refah devleti aracılığıyla 
aileselleştirmeme düzeylerinin tespitinde 
dört gösterge kullanmaktadır. Bunlar, sağlık 
dışında aileye yönelik hizmetlerin GSYH 
içindeki oranı, çocuklu ailelere yapılan des-
tekler, kamusal çocuk bakım hizmetleri ve 
yaşlılara yönelik bakım hizmetleridir. Buna 
göre, refah devleti aracılığıyla aileselleştir-
meme düzeyi, sosyal demokrat refah rejim-
lerinde yüksek; liberal ve muhafazakâr refah 
rejimlerinde ise aralarında ufak farklılıklar 
olmakla birlikte düşüktür (1999, s.61-62). 

1. İş ve Aile Yaşamının 
Uyumlaştırılmasına Yönelik 
Politikalar 

Pek çok ülkede, ebeveynler iş ve aile so-
rumluluklarını uyumlaştırmaya çalışırken 
önemli zorluklarla karşı karşıya kalmakta-
dırlar. İşin gerektirdiği yükümlülükler ile 
ailevi sorumlulukların çatışması, bazı ebe-
veynlerde çocuk sahibi olmanın ertelenmesi, 
istenen sayıda ya da hiç çocuk sahibi olma-
ma yönünde bir tercihe neden olabilmekte-

dir. Diğer bazı ebeveynler ise arzu ettikleri 
sayıda çocuğa sahip olmakla birlikte çocuk-
larının bakımı için işlerine ara vermekte ve 
kariyerlerinden fedakârlık yapmaktadırlar. 
İş ve aile yaşamı ile ilgili tercihlerinde kı-
sıtlanan insanlar olduğu sürece, istenenden 
daha az sayıda çocuğa sahip olma, daha 
sınırlı istihdam olanakları ve/veya tatmin 
etmeyen kariyerler bu sürecin istenmeyen 
sonuçları olarak gündemde olmaya devam 
edecektir (OECD, 2007, s.12).   

Tercih ettikleri iş-aile yaşamı uyumunu 
sağlayabilmek için yeterli maddi kaynakla-
ra sahip olan ebeveynler tam zamanlı çalı-
şıp çocuklarının formel bakım masraflarını 
karşılarken, diğer bazı ebeveynler kendile-
rine yönelik istihdam fırsatlarını dikkate al-
maksızın en azından okul çağına gelene ka-
dar çocuklarına tam zamanlı kişisel bakım 
sağlamayı tercih edebilmektedirler. Ebe-
veynlerin kişisel istek ve tercihlerinin so-
nucu olarak belirli bir süre işe ara vermeleri 
durumu dışında, birçok ebeveynin iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılması alanında çeşitli 
kısıtlarla karşı karşıya kaldıkları bilinmek-
tedir. Bazı çalışan ebeveynler, çocukları ile 
daha fazla zaman geçirmek için çalışma sa-
atlerini azaltmayı istemekte, ancak aile ge-
lirine etkisi nedeniyle ya bu seçeneği göze 
alamamakta ya da işyeri uygulamaları buna 
olanak tanımamaktadır. İş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılmasını destekleyen politikalar, 
ebeveynlerin işgücü piyasası ve aile bek-
lentilerini gerçekleştirmelerine yardımcı ol-
manın yanında sağlıklı çocuk gelişim süreç-
lerine ulaşmanın da önemli bir unsurudur. 
Ayrıca, söz konusu politikalar ebeveynler 
üzerindeki baskıyı hafifleteceği için hem 
ebeveynler arasındaki hem de ebeveyn ve 
çocuk arasındaki ilişkiyi destekleyici bir rol 
de üstlenmektedir (OECD, 2007, s.12).
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İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına 
yönelik politikaları, daha geniş kapsamlı 
aileyi destekleyen politikaların bir unsuru 
olarak değerlendirmek mümkündür. The-
venon, aileyi destekleyen politikaların altı 
temel amacından söz etmektedir (2011, 
s.58-60): Bunlardan ilki, yoksulluğun azal-
tılması ve gelirin sürdürülmesidir. Düşük 
gelirli çocuklu ailelere yönelik destekler bu 
kapsamdadır. İkincisi, çocukların ekonomik 
maliyetlerinin doğrudan karşılanmasıdır. 
Ailelere yönelik nakit yardımlar ya da diğer 
transferler çocuklu ve çocuksuz ailelerin ya-
şam standartları arasındaki açığı daraltmayı 
hedeflemektedir. Üçüncüsü, istihdamın teş-
vik edilmesidir. Son yıllarda aile politikala-
rı, kadınların işgücüne katılma oranlarındaki 
yükselişi sürdürmek için iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Daha 
yüksek işgücüne katılma oranları refah dev-
letlerinin finansal sürdürülebilirliğine de 
katkıda bulunmaktadır. Dördüncüsü, cin-
siyet eşitliğinin sağlanmasıdır. Bu yöndeki 
politikalar eşler arasında, çocuk bakımı da 
dâhil olmak üzere ücretli ve ücretsiz çalış-
manın eşit paylaşımını desteklemektedir. 
Münhasıran babaların kullanımına ayrılmış 
ebeveyn izni düzenlemeleri buna örnek gös-
terilebilir. Erken çocukluk döneminde çocuk 
gelişiminin desteklenmesi bir diğer hedef 
olarak belirtilebilir. Erken çocukluk döne-
mindeki çocuklar için genel olarak iki fak-
törün faydasından söz edilmektedir. Bunlar-
dan ilki, ebeveynlerin çocuklarının bakımı 
ve eğitimi için harcadıkları zaman, ikincisi 
de çocukların formel çocuk bakım hizmetle-
rinde ve okul öncesi eğitimde yer alma du-
rumlarıdır. Diğer yandan, her iki ebeveynin 
de istihdamda yer alması, yoksulluğu azalta-
rak çocuk sağlığı ve gelişimini olumlu etki-
lemektedir. Aileyi destekleyen politikaların 
son hedefi, açık bir hedef olarak nadiren 

belirtilse de doğum oranlarının artırılma-
sıdır. Nüfusun yaşlanması ve bu durumun 
başlıca nedeni olan düşük doğurganlık dü-
zeyleri, ekonomik büyüme ve refah devle-
tinin sürdürülebilirliği açısından uzun dö-
nemli etkileri dikkate alındığında, pek çok 
OECD ülkesi açısından endişe vericidir. Bu 
noktada, özellikle İskandinav ülkelerindeki 
yüksek işgücüne katılma ve nispeten yüksek 
doğurganlık oranlarından yola çıkılarak ka-
dınların işgücüne katılmasının doğurganlık 
oranlarının yükseltilmesinin önünde bir en-
gel olarak görülmemesi gerektiği üzerinde 
durulmaktadır.

Yukarıda belirtilen aileyi destekleyici 
politika hedefleri arasında gözetilen denge 
ülkeler arasında farklılık göstermekte ve 
buna bağlı olarak da uygulanan politikaları 
şekillendirmektedir. Örneğin, çocuklu dü-
şük gelirli ailelerin desteklenmesi hedefi 
daha ziyade liberal karakterli Anglo-Saxon 
ülkelerdeki sosyal politikaların temel özelli-
ğini yansıtmaktadır (Thevenon, 2011, s.58). 
İskandinav ülkelerinde ise cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması, kadın istihdam oranlarının 
artırılması ve çocuk gelişiminin desteklen-
mesi hedefleri arasında bir uyum ve denge-
nin varlığı dikkati çekmektedir. Söz konusu 
politika hedefleri arasında kadın istihdam 
oranlarının artırılması açısından, iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik he-
defin son yıllarda pek çok ülkenin günde-
minde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 
Kadın istihdam oranlarındaki artış eğilimi 
ile birlikte özellikle çocuk bakım sorumlu-
luklarının yerine getirilmesinde karşı karşı-
ya kalınan sıkıntılar, çocuklu ebeveynlerin 
çocuğun doğumu ile ilişkili izinlerinin dü-
zenlenmesinde ve çocuk bakım hizmetle-
ri alanındaki politikaların şekillenmesinde 
önemli rol oynamıştır. Diğer yandan, işyeri 
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düzeyinde çalışma koşullarının aile dostu 
olarak düzenlenmesi alanında da çeşitli ge-
lişmelere tanık olunmaktadır.  

Ulusal düzeyde iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılmasına yönelik politikalar temel 
olarak, çocuğun doğumu ve yetiştirilmesi ile 
ilgili annelik, babalık ve ebeveyn izni gibi 
çeşitli izin haklarına ilişkin yasal düzenle-
meleri ve bakım hizmetlerine yönelik poli-
tikaları içermektedir. Makro ölçekte politi-
ka yapıcılar tarafından gerçekleştirilen söz 
konusu düzenlemelere ilave olarak işyeri 
düzeyinde aile dostu işyeri uygulamalarının 
da iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ala-
nında önemli role sahip olduğu görülmekte-
dir (OECD, 2001, s.143-146; Hegewisch ve 
Gornick, 2011, s.120; Fagnani, 2012, s.120-
126). Kadınların işgücü piyasasına katılma 
durumlarını, istihdam ve kariyer olanakla-
rını etkileyen bakım sorumlulukları çocuk, 
yaşlı ve engelli bireyler açısından söz ko-
nusu olmakla birlikte, kadınların istihdam 
potansiyeli ve iş ve aile yaşamının uyumlaş-
tırılması açısından çocuk bakım hizmetleri, 
ilgili politika alanında belirgin biçimde öne 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda, çalışma kapsa-
mında gerçekleştirilen karşılaştırmalar ço-
cuk bakım hizmetleri ile sınırlı tutulmuştur.  

1.1.	  Annelik, Babalık ve Ebeveyn İzni 

Kadın istihdamı açısından değerlendiril-
diğinde, ekonomik teori, istihdam koruma-
lı ve ücretli annelik izninin, çocuk sahibi 
olmadan önce kadınların işgücünde olma 
olasılıklarını yükselteceğini ve çocuğun do-
ğumuyla ilgili izin hakkına sahip olan kadın-
ların, söz konusu hakka sahip olmayan ka-
dınlara göre işe dönme olasılıklarının daha 
yüksek olacağını öne sürmektedir. Yapılan 
çalışmalar da göstermektedir ki izin hakla-
rı bireysel istihdam kararlarında önemlidir. 

Ancak, izin politikalarının kadın istihdamı 
açısından makroekonomik etkileri ile ilişkili 
olarak yapılan araştırmalar, iznin süresinin 
temel değişken olduğunu ortaya koymakta-
dır. İzin sürelerinin aşırı uzun olması halinde 
kadın istihdam oranlarının bundan olumsuz 
etkileneceği belirtilmektedir (Hegewisch ve 
Gornick, 2011, s.123). Uzun izin sürelerinin 
işe dönmeyi zorlaştırabileceği ve izin süre-
since işten uzak kalmaya bağlı olarak işe 
uyum sağlamada çeşitli sıkıntıların ortaya 
çıkabileceği söylenebilir.

İzin sürelerinin kadın istihdamı açısından 
pozitif etkilerinin, iznin süresinin göreli ola-
rak kısa olduğu durumlarda en güçlü düzey-
de olduğu belirtilmektedir. Buna göre, bir 
yıldan uzun süre izin kullanmanın gelecek-
teki kazançlara zarar verebileceği ve kadın-
ların işgücü piyasasından çekilme olasılığını 
artıracağı üzerinde durulmaktadır (OECD, 
2016a). Bununla birlikte, izinler iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılmasını sağlayan bi-
leşenlerden sadece biridir ve diğer bileşen-
lerle de etkileşim halindedir. Bu anlamda, 
çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği 
ve maliyeti, esnek çalışma düzenlemeleri 
ve kadınların çalışmasını destekleyen ya da 
sınırlayan kültürel faktörler de izin düzen-
lemelerinin sonuçlarını etkilemektedir (He-
gewisch ve Gornick, 2011, s.124).  

OECD’nin aile ile ilgili verilerin yer al-
dığı veri tabanında ve otuz sekiz ülkenin 
izin politikalarının incelendiği uluslararası 
raporda izinlere ilişkin tanımlar mevcuttur. 
Söz konusu tanımlara aşağıda kısaca yer ve-
rilmektedir (OECD, 2016b; Moss, 2015):  

Annelik izni, çalışan kadının çocuğun 
doğumuyla ilişkili olarak işe devam etme-
mesi durumunda istihdam korumalı olarak 
sağlanan izindir. Annelik iznine ilişkin ILO 
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sözleşmesi izin süresinin en az on dört hafta 
olmasını şart koşmaktadır. Pek çok ülkede, 
söz konusu izinlerden yararlananlar doğum 
öncesi ve sonrası izinlerini birleştirebilmek-
tedir. Neredeyse bütün OECD ülkelerin-
de annelik izninin alınmasına bağlı olarak 
kamu gelir desteği ödemeleri yapılmaktadır. 
İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya gibi 
bazı ülkelerde annelik iznine ilişkin ayrı bir 
düzenleme bulunmamakta söz konusu izin-
ler ebeveyn izni kapsamında yer almaktadır. 

Uluslararası bir sözleşmeyle şart koşul-
mamış olmakla birlikte babalık izni, ço-
cuğun doğumundan sonra, çalışan babalar 
için istihdam korumalı olarak düzenlenen 
izinlerdir. Genellikle babalık izninin süresi 
annelik izninden çok daha kısadır. İşte bu-
lunmama süresinin kısa olması nedeniyle 
babalık izni kullanan çalışanlar tam ücretle-
rini almaya devam etmektedirler.

İstihdamdaki ebeveynlere yönelik istih-
dam korumalı ebeveyn izni, belirli bir anne-
lik ve babalık izni süresini tamamlayıcı ola-
rak uygulanmaktadır ve genellikle annelik 
izni süresini takip etmektedir. Ebeveyn izni 
farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Bazı 
ülkelerde eşler arasında transfer edilemeyen, 
bazı ülkelerde ise eşler arasında transfer edi-
lebilen bireysel bir hak niteliğindedir. Bazı 
diğer ülkelerde ise eşlerin kendi istedikleri 
şekilde paylaşabildikleri aile hakkı niteli-
ğindedir. Bazı ülkelerde de ebeveyn izninin 
bir kısmı bireysel, kalan kısmı ise aile hakkı 
olarak uygulanabilmektedir. 

 Yukarıda belirtilen izinlerin dışında ço-
cuk bakımı ya da çocuk büyütme izni olarak 
da adlandırılan evde bakım izni uygulama-
sından da söz etmek gerekir. Evde bakım 
izni, çocuk iki ya da üç yaşına gelene kadar 
genellikle eşlerden birinin evde kalmasına 

olanak tanıyan ve kimi zaman ebeveyn iz-
nini takip eden istihdam korumalı izinler-
dir. Diğer izin türleri ile karşılaştırıldığında 
evde bakım izni daha az yaygındır. Genel-
likle ücretsiz olmakla birlikte, evde bakım 
süresince bir ödemenin söz konusu olduğu 
durumda da sadece düşük oranda bir ödeme 
yapılmaktadır. 

1.2.	  Çocuk Bakım Hizmetleri, Engelli 
ve Yaşlı Bakım Hizmetleri 

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasında 
önemli bir diğer politika aracı da bakım ih-
tiyacı içerisinde olan çocuk, engelli ve yaşlı 
bireylere bakım hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Zorunlu eğitim yaşına ulaşmamış çocuk-
lara yönelik çocuk bakım ve erken eğitim 
hizmetlerini üç geniş kategoride değerlen-
dirmek mümkündür. Bunlardan ilki, ev dı-
şında lisanslı merkezlerde gerçekleştirilen 
çocuk bakım hizmetlerini içermektedir. Sağ-
lanan hizmetler tam zamanlı olabildiği gibi 
yarı zamanlı da olabilmektedir. Bu merkez-
ler yaygın olarak, günlük bakım merkezleri, 
kreş, oyun okulları olarak anılmaktadır. Söz 
konusu hizmetler genellikle okul öncesi eği-
time başlamamış üç yaş altındaki çocuklara 
sağlanmaktadır.  İkinci kategoride, bakım 
hizmeti vasıflı ve belgeli çocuk bakıcıları 
tarafından geleneksel olarak ev ortamında 
sağlanmaktadır. Söz konusu ev, çocuk bakı-
cısının evi olabileceği gibi çocuğun yaşadı-
ğı ev de olabilmektedir. Bu şekilde bakımı 
gerçekleştirilen çocukların sayısı genellikle 
en fazla üç ya da dörttür. Bu tür bakım, üç 
yaşına kadar olan okul öncesi eğitim yaşının 
altındaki çocuklar için oldukça yaygındır. 
Bu tür hizmetler, ya kreş veya gündüz bakım 
merkezlerinin oldukça sınırlı düzeyde oldu-
ğu ya da ebeveynlerin küçük çocuklarının 
bakımı için ev ortamını tercih ettikleri du-
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rumlarda söz konusudur. Üçüncü grupta ise 
okul öncesi erken eğitim programları yer al-
maktadır. Bu programlar temel ya da zorun-
lu eğitime başlamaya hazırlanan çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamak için planlanmakta 
ve merkezlerde, genellikle de okul ortamın-
da gerçekleştirilmektedir. Pek çok ülkede bu 
programlar en az %50 oranında eğitimsel 
içeriğe sahiptir ve nitelikli personel tarafın-
dan denetlenmektedir (OECD, 2010; OECD, 
2007, s.132). 

Ebeveynlerin iş ve aile yaşamlarının 
uyumlaştırılmasında okul saatleri dışında 
sunulan bakım hizmetlerinin de önemli rolü 
bulunmaktadır. Okul dışındaki saatlerde ba-
kım hizmetleri okul öncesi ve ilköğretimde-
ki çocuklara, okul tatillerinin yanısıra okul 
saatlerinden önce, okul saatleri arasında 
(öğle yemeği) ve okul saatlerinden sonra çe-
şitli aktivite olanakları sağlayan hizmetleri 
içermektedir. Bu tür hizmetler okullarda ya 
da gençlik merkezlerinde sunulmaktadır ve 
çocukların ev ödevlerini yapmak ve/veya 
çeşitli eğlence etkinliklerine katılmak için 
kullanabildikleri güvenli bir ortam sağla-
maktadır. Aynı zamanda da ebeveynlerin 
okul ve çalışma saatlerini daha iyi biçimde 
uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak-
tadır (OECD, 2015a). Erişilebilir ve kaliteli 
kamusal çocuk bakım hizmetlerinin varlı-
ğının ve evrensel nitelikli kapsayıcılığının 
annelerin işgücü arzını artırdığına ve dolayı-
sıyla da istihdam oranlarını pozitif olarak et-
kilediğine ilişkin birçok ampirik çalışma bu-
lunmaktadır (Gupta, Smith ve Verner, 2006, 
s.13). Çocuklara yönelik bakım hizmetleri-
nin dışında bakıma ihtiyacı olan engelli ve 
yaşlı bireylere yönelik yaygın, erişilebilir ve 
güvenilir kurumsal yapılar ve hizmetler de iş 
ve aile yaşamını uyumlaştırıcı diğer önemli 
mekanizmalardır (İlkkaracan, 2010, s.8).  

1.3.	  Aile Dostu İşyeri Uygulamaları  

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının 
bir diğer önemli ayağı da aile dostu işyeri 
uygulamalarıdır. Hangi hükümet politikala-
rı devreye sokulursa sokulsun, uyumlaştır-
manın daha detaylı yönleri işyeri düzeyinde 
düzenlenmektedir. Firmaların hükümet poli-
tikalarını uygulamakta isteksiz olmaları söz 
konusu politikaların etkinliğini azaltmakta-
dır. Burada, göreli olarak düşük nitelikli ve 
kolayca yerine başka birinin alınabileceği 
çalışanlar en korunmasız kesimlerdir. Diğer 
yandan, bazı ülkelerde ya iş nedenleri ya da 
işyerinin değerleri nedeniyle birçok firma 
ulusal yasal düzenlemelere sadece tam ola-
rak uyum sağlamakla kalmamakta, aile dos-
tu düzenlemelerle bu uygulamaları destekle-
mektedir. Aile dostu işyeri uygulamalarına 
örnek olarak, annelik, babalık ve ebeveyn 
izni konusunda yasal izin haklarına ilave bir 
takım izin hakları, işe belirli bir süre ara ver-
me, yaşlı yakınların bakımı için izin, hasta 
ya da sorunları olan çocuklarla ilgilenmek 
için acil izinler gibi izin düzenlemeleri örnek 
verilebilir. Diğer yandan, ailevi nedenlerle 
çalışma düzeninde bir takım değişikliklere 
gidilmesi, örneğin tam zamanlı çalışmadan 
kısmi zamanlı çalışmaya geçilmesi gibi çalış-
ma saatlerinin azaltılmasına olanak tanıyan 
uygulamalar, ailevi nedenlerle evde çalışma 
ve diğer esnek zamanlı çalışma düzenlemele-
ri gibi uygulamalar da işyeri düzeyinde iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamın-
dadır. Bu tür düzenlemeler özellikle ulusal 
mevzuatın sınırlı olduğu ve kamusal çocuk 
bakım hizmetlerinin yeterince gelişmediği 
yerlerde iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
masını kolaylaştırmaktadır (OECD, 2001, 
s.146-147). Yasal hakların en üst düzeyde 
sağlandığı ülkelerde işverenlerin söz konusu 
düzenlemeleri yapma olasılığı en düşüktür 



26 T‹SK AKADEM‹ • 2017 / I

ancak tersi bir durum geçerli değildir.  Bir 
diğer ifadeyle, işverenler tarafından gerçek-
leştirilen gönüllü bir takım düzenlemeler, 
düşük düzeyde sağlanan yasal hakları telafi 
etmemektedir. Bütün ülkelerde, aile dostu 
işyeri düzenlemelerinin firmanın büyüklüğü, 
çalışanın nitelik düzeyi ile birlikte arttığı ve 
söz konusu düzenlemelerin kamu sektörün-
de daha yüksek bir paya sahip olduğu görül-
mektedir (OECD, 2001, s.133).  

  2. İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık’ta 
İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırıl-
masına Yönelik Politikalar ve Kadın  
İstihdamı

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 
konusunda yukarıda belirtilen politikalara 
ilişkin çeşitli ülkelerin deneyimleri ince-
lendiğinde, ülkelerin söz konusu tedbirlerin 
kapsamı itibariyle bazı açılardan birbirlerine 
yaklaştıkları, bazı açılardan ise birbirlerin-
den farklılaştıkları görülmektedir. 

2.1. İsveç, Almanya ve Birleşik Kral-
lık’ta İş ve Aile Yaşamının Uyum-
laştırılmasına Yönelik Politikalar  

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 
konusunda, incelenen ülkeler arasında Bir-
leşik Krallık ve Almanya’nın politika geç-
mişi İsveç’e göre çok daha yakın zamanlara 
rastlamaktadır.  Zira Almanya ve Birleşik 
Krallık, İsveç’e göre erkeğin evin geçimini 
sağladığı ve kadının bakım sorumluluklarını 
üstlendiği ve yetişkin kadınların öncelikle 
eş olarak desteklendiği modele daha güçlü 
biçimde bağlıdır. Nitekim iş ve aile yaşamı-
nın uyumlaştırılması konusu her iki ülkede 
de 1990’ların sonuna kadar öncelikle aile-
nin sorumluluğunda olan bir alandır (Lewis, 
Knijn, Martin ve Ostner, 2008, s.264).  İş ve 
aile sorumluluklarının uyumlaştırılmasının 

başlıca yolu, her iki ülkede de kadınların 
kısmi sürelerle çalışması olmuştur. Ancak, 
1990’ların sonundan itibaren hem Birleşik 
Krallık’ta hem de Almanya’da hükümetler, 
çocuk bakım hizmetlerinin aile dışında sağ-
lanmasına yönelik girişimlerde bulunmuşla-
radır (Evers, Lewis ve Riedel, 2005, s.195). 

2.1.1 Annelik, Babalık ve Ebeveyn  
İznine İlişkin Düzenlemeler

Annelere yönelik toplam ücretli izin 
süresi açısından bakıldığında, söz konusu 
sürenin toplam altmış hafta ile en yüksek 
İsveç’te olduğu görülmektedir. İsveç’i elli 
sekiz hafta ile Almanya ve otuz dokuz hafta 
ile Birleşik Krallık izlemektedir. 1990 yılın-
dan bu yana İsveç’te ve Almanya’da ücretli 
izin sürelerinin azaltıldığı, Birleşik Kral-
lık’ta ise arttığı gözlenmektedir. İsveç’te 
belirtilen durum 1995 yılında “baba kotası” 
nın (daddy quato) uygulanmaya başlamasıy-
la açıklanabilir. Almanya’da ise ebeveynle-
re daha kısa bir süre için ücretli izin almayı 
tercih etmeleri halinde, daha yüksek bir öde-
me oranı öneren ödeme planı seçeneklerinin 
başlatılmasından kaynaklanmıştır. Birleşik 
Krallık’ta annelere yönelik toplam izin sü-
resi 1990 yılında on sekiz hafta iken, 2000 
yılından sonra artırılarak otuz dokuz hafta-
ya çıkarılmıştır. Bununla birlikte, Birleşik 
Krallık, incelenen ülkeler arasında ortalama 
ödeme oranının en düşük olduğu ülkedir 
(OECD, 2016c). 

İsveç’te her iki ebeveynin de işgücü pi-
yasasında yer alması ve aynı zamanda ev içi 
sorumlulukları paylaşmaları esasına dayalı 
bir yaklaşım olan çift kazananlı/çift bakıcılı 
aile modeli alternatifinin 1960’ların sonun-
dan itibaren öne çıkmasıyla birlikte, 1974 
yılında annelik izni yasası ebeveyn iznine 
dönüştürülmüştür. Buna göre, çocuğun do-
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ğumunun ardından belirli sürelerle izinli 
olmak sadece anneye tanınan değil, baba-
nın da faydalanabileceği bir hak olarak uy-
gulanmaya başlamıştır. Yasanın ilk halinde 
söz konusu hak, baba tarafından anneye 
devredilebilir şekilde düzenlenmiş ve bu 
duruma da bağlı olarak uygulamanın ilk 
yıllarında babaların izin hakkını kullanma-
ları çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Babaların 
ebeveyn izni hakkını kullanmalarını teşvik 
etmek için ilk olarak 1995 yılında başla-
tılan uygulamayla (baba kotası) ebeveyn 
izninin bir ayı ebeveynler arasında devre-
dilemez hale getirilmiştir. 2002 yılında söz 
konusu süre iki aya çıkarılmıştır. Dolayı-
sıyla, babaların toplam ebeveyn izninin iki 
ayını anneye devredemeden kullanmasının 
önü açılmıştır. Uygulama öncesi dönemle 
karşılaştırıldığında, otuz günden fazla izin 
kullanan babaların oranının %35’lerden 
%70’lere ulaştığı görülmektedir. Bununla 
birlikte, izin süresini eşit olarak paylaşan 
ebeveynlerin oranı halen oldukça düşük dü-

zeydedir (Nyberg, 2010, s.129-132; Gupta 
ve diğerleri, 2006, s.15).

Almanya’da 1986 yılında uygulamaya 
konulan uzun süreli ve göreli olarak cö-
mert annelik izni, çocuklara yönelik cömert 
finansal destekle birlikte annelerin evde 
çocuk büyütmelerini desteklemeyi amaçla-
mıştır. Nitekim 1996 yılından önce, Alman-
ya’da üç yaş üzerindeki çocuklara yönelik 
çocuk bakım hizmetlerinden yararlanma 
hakkı söz konusu değildir. 1996 yılından 
sonra ise erken çocukluk dönemi eğitiminin 
gelişimine daha fazla önem verilmeye baş-
lanmıştır. Almanya’da 2000’li yılların ba-
şından itibaren gerçekleştirilen reformlarla 
birlikte istihdamda ve bakım işlerinde yer 
alma konusunda kadınlar ve erkekler ara-
sında daha eşitlikçi fırsatlar desteklenmiştir. 
Bunun yanında, anne istihdamının artırılma-
sına yönelik çeşitli teşvikler de getirilmiştir. 
Aynı zamanda, kadın istihdamına yönelik 
Avrupa Birliği Lizbon hedeflerine, düşük 

Tablo 1: Ücretli Annelik, Annelerin Kullanabileceği Ücretli Ebeveyn ile Evde Bakım İzni ve 
Annelere Yönelik Toplam Ücretli İzin, 2015 

Kaynak: Summary of paid leave entitlements available to mothers, OECD Family database http://www.oecd.org/els/family/database.htm

Ülkeler Ücretli Annelik İzni Annelerin Kullanabileceği 
Ücretli Ebeveyn ve Evde 

Bakım İzni 

Annelere Yönelik Toplam 
Ücretli İzin 

İzin Süresi 
(hafta) 

Ortalama 
Ödeme  

Oranı (%)

İzin Süresi 
(hafta) 

Ortalama 
Ödeme  

Oranı (%)

İzin Süresi 
(hafta)

Ortalama 
Ödeme  

Oranı (%) 

İsveç 8.6 77.6 51.4 61.1 60.0 63.4
Almanya 14 100 44 65 58 73.4
Birleşik 
Krallık 

39 31.3 00 00 39 31.3

OECD 
Ort. 

17.7 - 36.4 - 54.1 -
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doğurganlık sorununa ve çocukların erken 
dönem eğitimine daha büyük önem verilme-
ye başlanmıştır ve bu da iş ve aile politika-
larına yönelik araçsal bir yaklaşımı berabe-
rinde getirmiştir. Amaçlardaki yön değişimi 
2005 yılında iktidara gelen büyük koalisyon 
hükümeti tarafından da güçlendirilmiştir. 3 
yaş altındaki çocuklara yönelik federal teş-
vikler 2007 yılında önemli ölçüde yükseltil-
miştir ancak belediyeler ve federal hükümet 
arasındaki maliyet paylaşımına ilişkin tar-
tışmalar sürmektedir. Daha önce 109 hafta 
olarak uygulanan annelere yönelik toplam 
ücretli izin süresi 2007 yılında 58 haftaya 
indirilmiştir. Bununla birlikte, daha önceki 
ihtiyaç testine dayalı, küçük ve sabit oranlı 
ödemelerin yerini koşulsuz ve daha yüksek 
düzeyde ödeme oranı almıştır. Ayrıca, bazı 
toplu sözleşmelerle, değişen ödeme oranla-
rında ek izinler ödenmesi de söz konusudur 
(Lewis ve diğerleri, 2008, s.268-269).

Birleşik Krallık iş ve aile yaşamının 
uyumlaştırılması konusunda devlet müdaha-
lesinin, refah rejimi modelinin özelliklerine 
de uygun olarak oldukça sınırlı düzeyde kal-
dığı ve bu yöndeki gelişmelerin görece ya-
kın zamanlara rastladığı bir ülkedir.  Birleşik 
Krallık’ta izin politikaları 1999’dan bu yana 
aşamalı olarak geliştirilmiş ve temel olarak 
anneleri hedeflemiştir. Babalara yönelik 
ücretli izin hakkı 2000 sonrasında uygulan-
maya başlamış olmakla birlikte iki hafta ile 
incelenen ülkeler arasında en düşük düzey-
dedir. Anneler için öngörülen uzun ücretli 
izin süreleri çocuğun ilk yılında birebir ba-
kım ihtiyacına vurgu yapan liberal karakterli 
ABD’deki bulgularla da uyumludur ve ebe-
veyn iznine ilişkin tarihsel geçmişi olmayan 
bir ülkedeki işverenlerin daha kolay kabul-
lenmesi için de uygunluk göstermektedir 
(Lewis ve diğerleri, 2008, s.272).

Tablo 2: Ücretli Babalık İzni, Babaların Kullanımına Ayrılan Ücretli Ebeveyn ve Evde Bakım 
İzni ve Babalara Yönelik Ücretli Toplam İzin, 2015

Ülkeler Ücretli Babalık İzni Babaların Kullanımına 
Ayrılan Ücretli Ebeveyn 
ve Evde Bakım İzni 

Babalara Kullanımına 
Ayrılan Toplam Ücretli 
İzin 

İzin Süresi 
(hafta) 

Ortalama 
Ödeme 

Oranı (%)

İzin Süresi 
(hafta) 

Ortalama 
Ödeme 

Oranı (%)

İzin Süresi 
(hafta)

Ortalama 
Ödeme 

Oranı (%) 

İsveç 1.4 63.4 8.6 77.6 10.0 75.6

Almanya 00 00 8.7 65 8.7 65

Birleşik 
Krallık 

2.0 20.6 00 00 2.0 20.6

OECD 
Ort.

0.9 - 7.2 - 8.2 -

Kaynak: Summary of paid leave entitlements for fathers, OECD Family database http://www.oecd.org/els/family/database.htm
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Babalara özgü ücretli izinler anneler 
için söz konusu olan ücretli izinlere göre 
daha yakın zamandaki bir gelişmedir. 1990 
yılından bu yana OECD ülkelerinin büyük 
kısmı en azından bir biçimde babalara özgü 
ücretli izin hakkını uygulamaya başlamıştır. 
Almanya’da babalara yönelik ücretli izin-
lerin hayata geçmesi 2000 sonrası döneme 
rastlamaktadır. Almanya’da Ocak 2007’de 
İskandinav modeline uygun bir ebeveyn izni 
sistemi uygulamaya konulmuştur (Greve, 
2012, s.21). İsveç’te babalara yönelik top-
lam izin hakkı 1990 yılından itibaren zaman 
içerisinde artırılarak 2015 yılı itibariyle on 
haftaya yükseltilmiştir. Babaların kullanımı-
na ayrılan toplam ücretli izin hakkı Alman-
ya’da yaklaşık dokuz hafta, Birleşik Kral-
lık’ta ise iki haftadır.

2.1.2. Çocuk Bakım Hizmetleri, 
Erken Çocukluk Dönemi Eğitim 
Hizmetleri ve Okul Dışı Saatlerde 
Sunulan Bakım Hizmetleri 

Okul yaşının altındaki çocukların çocuk 
bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerine 
dâhil olma oranlarının, incelenen ülkelerde 
okul öncesi dönemdeki çocuklar açısından 
yüksek düzeylerde olduğu görülmektedir. 
Ancak,  0-2 yaş grubundaki çocuklar açısın-
dan ülkeler arasında farklılık bulunmaktadır. 

Formel çocuk bakım hizmetleri, daha önce 
de belirtildiği gibi hem kamu hem de özel 
sektördeki kreşler ve günlük bakım mer-
kezleri gibi merkezlerde veya aile ortamın-
da profesyonel çocuk bakıcıları tarafından 
gerçekleştirilen hizmetleri kapsamaktadır 
ve dolayısıyla da akrabalar, arkadaşlar ya da 
komşular tarafından ücretsiz olarak sağla-
nan enformel hizmetler kapsam dışındadır. 
Formel çocuk bakım hizmetlerinden fayda-
lanma oranları hanehalkının yaşam standar-
dındaki ve annenin eğitim düzeyindeki yük-
selişle birlikte artmaktadır (OECD, 2016d). 

0-2 yaş grubunda formel çocuk bakım 
hizmetlerinde yer alan çocukların oranı 
OECD ülkeleri arasında İskandinav ülkele-
rinde %50’ler civarında en yüksek düzey-
dedir. 2006-2014 döneminde formel çocuk 
bakım hizmetlerinde yer alan çocukların 
oranı birçok OECD ülkesinde yükselmiş-
tir. OECD ortalaması söz konusu dönemde 
%29’dan %34’e çıkmıştır. Belirtilen artışın 
özellikle Almanya’da güçlü olduğu görül-
mektedir. Almanya’da söz konusu oran iki 
katın üzerinde artmıştır. 2006-2014 döne-
minde formel çocuk bakım hizmetlerinde 
yer alan çocukların oranı İsveç’te aynı dü-
zeylerde iken, Birleşik Krallık’ta gerilemiş-
tir (OECD, 2016d).

Tablo 3: 0-2 Yaş Grubunda Formel Çocuk Bakım Hizmetlerinde Kayıtlı Çocukların Oranı, 
3-5 Yaş Grubunda Okul Öncesi Eğitimde Kayıtlı Çocukların Oranı, %

Ülkeler 0-2 Yaş Grubunda Formel Çocuk 
Bakım Hizmetlerinde Kayıtlı  

Çocukların Oranı 2014

3-5 Yaş Grubunda Okul Öncesi  
Eğitimde Kayıtlı Çocukların Oranı

2014 
İsveç 46.9 94.3

Almanya 32.3 97
Birleşik Krallık 33.6 93.7

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-Public Policies for Families and Children, Erişim:  
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_DET#. 
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Çocuk bakım hizmetlerinin diğer ülke-
lere göre oldukça gelişmiş olduğu İsveç’te, 
0-2 yaş grubunda formel çocuk bakım hiz-
metlerinde yer alan çocukların oranının %47 
civarında olması, bu ülkedeki uzun ebeveyn 
izinleri nedeniyle özellikle bir yaş altındaki 
çocukların bakımlarının ebeveynleri tarafın-
dan sağlanmasıyla ilgilidir. 

Birleşik Krallık’taki gerileme, bu ülke-
deki enformel çocuk bakım hizmetlerinden 
faydalanan çocukların oranının göreli yük-
sekliği ile açıklanabilir. Birleşik Krallık’ta 
gerek 0-2 yaş grubunda gerek 3-5 yaş gru-
bunda enformel bakım hizmetlerinden ya-
rarlanan çocukların oranı sırasıyla %33,8 ve 
%39,1 ile oldukça yüksektir. Kurumsal ço-
cuk bakım hizmetlerinin gelişmiş olduğu İs-
veç’te 0-2 yaş grubunda enformel çocuk ba-
kım hizmetlerinden faydalanan çocukların 
oranı %0,27; 3-5 yaş grubundaki çocuklar 
için ise söz konusu oran %0,42 ile oldukça 
düşüktür (OECD, 2016e). 

Çocuk bakım hizmetlerine ve erken ço-
cukluk dönemi eğitim hizmetlerine yönelik 
nakit, ayni ya da vergi sistemi aracılığı ile 
gerçekleştirilen kamu harcamaları, formel 
çocuk bakım hizmetlerinde yer alan üç yaş 
altında çocuğa sahip aileler ile 3-5 yaş gru-
bunda okul öncesi eğitim kurumlarında yer 
alan çocuğa sahip ailelere yönelik toplam 
kamusal finansal destekleri içermektedir. Bu 
anlamda, incelenen ülkeler arasında çocuk 
bakım hizmetleri ile erken dönem çocukluk 
eğitimine yönelik kamu harcamalarının en 
yüksek düzeyde olduğu ülke İsveç’tir ve bu 
oran İsveç’te GSYH’nin %1,6’sına ulaşmak-
tadır. Söz konusu oran, Birleşik Krallık ’ta 
%1,1 civarında iken, Almanya’da yaklaşık 
%0,5’tir. Belirtmek gerekir ki toplam har-
camalar içerisinde çocuk bakımına yönelik 
harcamalar ile okul öncesi eğitim hizmetle-

rine yönelik harcamaların payı da incelenen 
ülkeler arasında değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, İsveç’te çocuklu ailelere yönelik 
toplam kamu harcamaları içerisinde, ço-
cuk bakım hizmetlerine yönelik harcamalar 
ağırlıktayken, Birleşik Krallık’ta ve Alman-
ya’da okul öncesi eğitime ayrılan kaynaklar 
daha fazladır (OECD, 2014).

Çocuklu ailelere yönelik toplam kamusal 
harcamalar, çocuklu ailelere yönelik nakit 
transferler, çocuklu ailelere sunulan çocuk 
bakım hizmetlerine yönelik harcamalar ve 
vergi sistemi aracılığıyla sağlanan finansal 
desteklerden oluşmaktadır. Bu anlamda, 
incelenen ülkeler itibariyle değerlendiril-
diğinde, ailelere yönelik kamu harcamala-
rının Birleşik Krallık’ta en yüksek olduğu 
görülmektedir ki Birleşik Krallık OECD ül-
keleri içerisinde de bu anlamda en yüksek 
orana sahiptir. Bununla birlikte, söz konusu 
harcamaların niteliğinin ülkeler arasında 
farklılaştığı görülmektedir. Nitekim Birle-
şik Krallık’ta söz konusu oranın yarısından 
fazlası (yaklaşık %2,5) nakit transferlerden 
oluşmaktadır. Buna karşın, İsveç’te nakit 
transferler söz konusu oranın yarısından 
daha azını (yaklaşık %1,5), Almanya’da ise 
neredeyse üçte birini oluşturmaktadır (yak-
laşık %1,2) (OECD, 2016f). 
Tablo 4: Çocuklu Ailelere Yönelik Kamusal 
Harcamaların GSYH İçindeki Payı, %

Ülkeler Ailelere Yönelik Kamu 
Harcamalarının  

GSYH’deki Payı 2013
İsveç 3.6

Almanya 3.1
Birleşik Krallık 4.0

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-Public  
Policies for Families and Children, Erişim: http://stats.oecd.
org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_DET#. 
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İsveç’te çocuk bakım hizmetleri 1970’li 
yıllarda öne çıkan çift kazananlı/çift bakıcı-
lı aile modelinin temellerinin oluşturulma-
sı açısından önemli bir altyapı sağlamıştır. 
Bununla birlikte, okul öncesi yaşta çocuğa 
sahip olan annelerin çoğu istihdamda yer al-
dığı için söz konusu yıllarda çocuk bakımı-
na yönelik talep bu alandaki arzın oldukça 
üzerinde seyretmiştir.  Yerel yönetimlerin 
görev alanındaki çocuk bakım hizmetleri-
nin 1990’ların ortalarına kadar ülke geneli-
ne yeterince yayılması mümkün olmamıştır. 
1995’te yürürlüğe giren bir kanunla yerel 
yönetimler, çalışan veya okuyan ebeveyn-
lerin çocuklarına ya da gelişimleri için özel 
destek gerektiren 1-12 yaş grubundaki ço-
cuklara çocuk bakım hizmetleri sunmakla 
yükümlü kılınmıştır. 2000’li yılların başın-
dan itibaren ise çocuk bakım hizmetlerinin 
kapsamı, ebeveyn iznini kullananları ve ço-
cuk sahibi işsiz ebeveynleri de içerecek şe-
kilde daha da genişletilmiştir. İsveç’te çocuk 
bakım hizmetleri konusunda yasal sorumlu-
luğa sahip belediyelerin yanında özel şirket-
ler, kiliseler, ebeveyn ve personel koopera-
tifleri gibi kurumlar da çocuk bakım hizmeti 
sağlamaktadırlar (Nyberg, 2010, s.121-122). 

Kamu destekli çocuk bakım hizmetleri-
nin gelişiminde 1970’lerdeki ve 1980’lerdeki 
başlangıç yılları toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadının çalışma hakkı savları açısından güçlü 
bir ivmeyi temsil etmektedir. 1990’lı ve özel-
likle de 2000’li yılardan itibaren çocuk bakım 
hizmetlerinin kapsamının genişlemesini ve 
yaygınlaşmasını ise toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadın istihdamının ötesinde çocuklar arası 
eşitliğin sağlanmasına ve çocuk eğitimine ve-
rilen önemin bir parçası olarak değerlendirmek 
gerekmektedir (Nyberg, 2010, s.134-135). 

Almanya, işgücünün geleneksel olarak 
cinsiyet temelli bölünmesine destek sağla-

maktan zaman içerisinde uzaklaşarak, özel-
likle 1990’lı yılların sonundan itibaren daha 
büyük ölçüde aileselleştirmemeye ve kadın 
istihdamının teşvik edilmesine yönelmiştir. 
Ailelere çocuklarının bakımı için nakit öde-
melerde bulunmak giderek daha az tercih 
edilir bir hale gelmiştir. Bunun yerine, ye-
rel ve merkezi kamusal finansmanın karışı-
mı aracılığıyla günlük bakım merkezlerine 
ve çocuk bakıcılarına yapılan ödemelerle 
çocuk bakım hizmetlerinin maliyetini kar-
şılamak tercih edilmeye başlamıştır. Ebe-
veyn istihdamı konusunda daha eşitlikçi bir 
yaklaşıma doğru yön değiştiren politikalar, 
Almanya’da 2000’li yılların başından itiba-
ren iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasında 
öne çıkmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak 
da politika araçları, kurumsal çocuk bakım 
hizmetlerinin gelişimi, daha kısa süreli üc-
retli annelik izinleri ve esnek çalışma vaat-
leri şeklindedir. Bununla birlikte, özellikle 
hem Almanya’da hem de Birleşik Krallık’ta 
çalışma saatlerinin azaltılmasını talep etme 
hakkı her iki ebeveyn için de söz konusu 
olmasına rağmen işverenler uzun saatlerle 
çalışmayı babalardan beklemeyi sürdürmek-
tedir. Diğer yandan, Birleşik Krallık’ta, özel 
aile alanına devletin dâhil olmaması yönün-
deki güçlü gelenekle de uyumlu olarak, po-
litika dokümanları, çocuk bakımının türüne 
ve iş ve aile yaşamının nasıl bütünleştirilece-
ğine ilişkin ebeveyn tercihinin önemine vur-
gu yapmaktadır (Lewis ve diğerleri, 2008, 
s.269-270).  Bu anlamda, Birleşik Krallık’ta 
nakit transferlerin oranının yüksek olması, 
ebeveynlerin kendileri için en uygun çocuk 
bakım yöntemini belirleyebilmelerinin bir 
aracı olarak nakit transferlerin öne çıkarıl-
dığını göstermektedir. Bu yaklaşım, çocuk 
yetiştirmenin ebeveynlerin kendi özel so-
rumluluk alanlarında olduğuna ilişkin refah 
anlayışıyla da uyumlu görünmektedir.. 
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Merkezi hükümetlerin dışında yerel hü-
kümetler de genellikle çocuk bakım hizmet-
lerinin finansmanında önemli rol üstlenmek-
te ve zaman zaman çocuk bakım hizmetleri 
sağlamaktadır. Bu harcamalar İskandinav ül-
kelerinde kayda geçirilmiştir, ancak diğer ül-
kelerde bu alanda sağlıklı veri bulunmamak-
tadır. İsveç’te çocuk bakım hizmetlerinden 
sorumlu yerel yönetimler okul öncesi ve okul 
çağındaki çocukların bakım hizmetlerini hü-
kümet ödenekleri, kendi kaynakları ve ebe-
veynlerden aldıkları harçlarla karşılamakta-
dırlar. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından işletilen kurumlar ise faaliyetleri-
ni belediye ödenekleri, ebeveynlerden alınan 
harçlar ve kimi zaman da ebeveynlerin gö-
nüllü olarak sağladıkları hizmetlerle finanse 
etmektedirler (Nyberg, 2010, s.127). 

Birleşik Krallık’ta çocuk bakım hizmet-
leri yerel düzeyde koordine edilmekle bir-
likte, hizmetin içeriği merkezi hükümetin 
finansmanıyla belirlenmektedir. Bu doğrul-
tuda, çocuk bakım hizmetlerinin geliştiril-
mesine yönelik yerel planlar devletin onayı-
na sunulmak zorundadır.  Birleşik Krallık’ta 
yerel düzeyde çocuk bakım hizmetlerinden 

sorumlu kurumun rolü, bu alandaki piya-
sayı yönetmektir. Merkezi hükümetin sağ-
ladığı finansmanla, özel piyasa ve günlük 
çocuk bakım hizmeti sağlayanlar finanse 
edilmektedir. Bunun yanında, ebeveynlerin 
de sisteme katkıda bulunması gerekmekte-
dir. Almanya’da çocuk bakım hizmetlerinin 
finansmanında en önemli bölüm, Birleşik 
Krallık’ta da olduğu gibi, aile katkıların-
dan çok vergi gelirlerinden sağlanmaktadır. 
Bunun yanında, gönüllüler de sisteme kat-
kıda bulunabilmektedirler. Bununla birlikte, 
Almanya’da söz konusu finansmanın nasıl 
harcanması gerektiğine yerel düzeyde, yerel 
korporatist idare tarafından karar verilmek-
tedir (Evers ve diğerleri, 2005, s. 203-205).

Ücretli istihdamda yer alan annelerin sa-
yısındaki artış normal okul saatleri dışındaki 
bakım ve/veya boş zaman hizmetlerine yö-
nelik talebin artmasına neden olmuştur. Ça-
lışan ebeveynlerin ve onların çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için okul dışındaki 
saatlerde hizmet sağlayan programlar bazı 
OECD ülkelerinde açılmaktadır. Ancak, 
ülkelerin çoğunda bu tür programlar henüz 
gelişme aşamasındadır ve kapsamı sınırlıdır. 

Tablo 5: Okul Saatleri Dışında Sağlanan Bakımın Temel Özellikleri 

Ülke Çocuğun Yaşı Kayıt Oranı (%) Sunulan Hizmetin Türü

İsveç
6-8

9-11

86

40
Okuldan önceki ve sonraki Faaliyetler

Almanya
5-8

9-11

9.8

6.8

Okuldan önceki ve sonraki faaliyetler ile 
tatil günlerindeki faaliyetler

Birleşik 
Krallık

0-14 22.3
Okuldan önceki ve sonraki faaliyetler ile 

tatil günlerindeki faaliyetler

Kaynak: Out-of-school-hours care services, OECD Family Database http://www.oecd.org/els/social/family/database.htm. 
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Okul saatleri dışında sağlanan bakım hiz-
metleri açısından incelenen ülkelere ilişkin 
çeşitli göstergeler Tablo 5’de yer almaktadır. 
İsveç’te 6-8 yaş grubunda okul saatleri dı-
şında sağlanan bakım hizmetlerinde yer alan 
çocukların oranı %86 gibi oldukça yüksek 
bir düzeydedir. Çocukların yaşının yüksel-
mesiyle, özellikle 10’lu yaşlardan itibaren 
söz konusu hizmetlere katılımın genel ola-
rak azaldığı görülmektedir. Bu durum, ço-
cukların yaşının yükselmesiyle birlikte daha 
bağımsız hale gelmeleri ve zamanlarını ken-
di tercih ettikleri şekilde geçirme istekleriy-
le ilişkilendirilebilir (OECD, 2015a).  

2.1.3. Aile Dostu İşyeri Uygulamaları  

Aile dostu işyeri düzenlemeleri, iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılmasını kolaylaştıran 
ve firmaların yasal koşulları tamamlayıcı 
nitelikte getirdikleri uygulamalardır. Aile 
dostu düzenlemeler, yasal izinlere ilave izin-
ler, işveren tarafından sağlanan çocuk ba-
kım, okul saatleri dışındaki bakım ve yaşlı 
bakım desteklerini ve esnek çalışma süresi 
düzenlemelerini içermektedir. Çalışma süre-
sindeki esneklik, örneğin, ebeveynlere çalış-
ma programlarını okul ve/veya çocuk bakım 
merkezi saatlerine uygun olarak planlamala-
rına olanak tanımaktadır. Çalışma saatlerin-
deki esneklik uygulamalarının çalışanların 
iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine yar-
dımcı olma düzeyi, çalışanların bu düzenle-
meler üzerinde kontrol sahibi olma derece-
leriyle belirlenmektedir. Uygulamada, esnek 
çalışma programları öncelikli olarak üretim 
sürecinde işverenin ihtiyaçlarını karşılamak 
için tasarlanmaktadır ve bu uygulamanın bir 
uyumlaştırma aracı olarak kullanımı çalı-
şanların bu düzenlemelerden faydalanabil-
me düzeyine bağlıdır. Çalışma sürelerinde 
esneklik, çalışanlarına esnek çalışma saati 
olanağı sağlayan şirketlerin oranına, erkek 

ve kadın çalışanların çalışma saatleri üzerin-
de kontrole sahip olma düzeylerine ve evden 
çalışma durumlarına ilişkin bilgi sağlamak-
tadır (OECD, 2015b). 

Çalışma kapsamında incelenen ülkeler-
de, çalışma süresi düzenlemeleri konusun-
daki mevzuata ilişkin bilgiler özet olarak 
Tablo 6’da yer almaktadır. Buna göre, aile 
ile ilgili çalışma süreleri konusunda esneklik 
sağlayan ulusal mevzuat açısından Birleşik 
Krallık’ın, İsveç ve Almanya’nın gerisinde 
kaldığı görülmektedir. Ailevi nedenlerle ça-
lışma süresi düzenlemelerinde esneklik sağ-
layan mevzuat hem kapsam hem de istihdam 
ve sosyal koruma açısından İsveç’te en ileri 
düzeydedir. Nitekim Almanya’da söz konu-
su yasal düzenleme üç yaş altındaki çocuk-
larla sınırlı iken İsveç’te sekiz yaş altında-
ki çocukları kapsamaktadır. Diğer yandan, 
Almanya’da işverenler çalışanların çalışma 
süresinde indirim talebini iş gerekçelerine 
dayanarak geri çevirebilmesine rağmen, İs-
veç’te bu yönde bir koşul mevcut değildir.

İşyeri uygulamaları açısından değerlen-
dirildiğinde ise karşılaştırılabilir verilerin 
söz konusu olduğu OECD ülkelerinde orta-
lama olarak, şirketlerin yaklaşık %85’inin 
en azından bazı çalışanlarına bir tür esnek 
çalışma saati düzenlemesi olanağı sağladığı 
görülmektedir. Bu olanaklar, günlük çalışma 
süresinin başlangıç ve sona erme saatini de-
ğiştirebilme; çalışma saatlerini izinli günler 
için birleştirilebilme (tam ya da yarım gün) 
ancak günlük çalışma süresinin başlangıç ve 
bitiş saatini değiştirememe; çalışma saatle-
rini izinli günler için birleştirebilme (tam ya 
da yarım gün) ve günlük çalışma süresinin 
başlangıç ve bitiş saatini değiştirebilme şek-
lindedir. Genel olarak, İskandinav ülkeleri 
ve Almanya çalışma saati düzenlemelerin-
de bazı çalışanlarına en azından bir miktar 
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Tablo 6: Aile ile ilgili çalışma süresi düzenlemeleri konusundaki mevzuata ilişkin özet 
bilgiler, 2015 

Ülke 

İsveç 

Kapsam Ailevi nedenlerle azaltılmış çalışma süresi hakkı

Yasal Düzenleme  Sekiz yaş altında çocukları olan çalışanlar çalışma saatlerini %25 ora-
nında azaltma hakkına sahiptir.

Kriter Aynı işveren tarafından en az altı ay ya da son iki yılda en az 12 ay sü-
resince istihdam edilen çalışanlarla sınırlıdır.

İstihdam ve Sosyal 
Koruma 

Çalışanlar, azaltılmış çalışma sürelerinin uygulandığı dönemin ardından 
önceki çalışma sürelerine dönme hakkına sahiptir. 

Almanya 

Kapsam Azaltılmış çalışma süresi talep etme hakkı

Yasal Düzenleme Üç yaş altında çocukları olan çalışanlar çalışma saatlerinin azaltılmasını 
talep etme hakkına sahiptir. Çalışma saatlerindeki indirim haftada 15-30 
saat arasında olmalıdır. Çalışma saatlerinin indirildiği süre en az üç ay 
olmalıdır. İşveren söz konusu talebi sadece ciddi iş gerekçelerine dayalı 
olarak geri çevirebilir. 

Kriter En az 15 çalışan istihdam eden işletmelerle sınırlıdır ve çalışan, aynı iş-
veren tarafından en az altı boyunca istihdam edilmiş olmak zorundadır. 

İstihdam ve Sosyal 
Koruma 

Çalışanlar azaltılmış çalışma sürelerinin uygulandığı dönemin ardından 
önceki çalışma sürelerine dönme hakkına sahiptir.

Birleşik Krallık 

Kapsam - (Politika belirlenmedi veya politika geçerli değil)

Yasal Düzenleme Tüm çalışanların çalışma saatlerine ve çalıştıkları yere ilişkin değişiklik 
talep etme hakkı olmasına rağmen, ailevi nedenlerle kısmi süreli çalış-
maya ya da diğer çalışma saati düzenlemelerine ilişkin yasal haklar bu-
lunmamaktadır. İşverenler talebi dikkate almak zorundadırlar ve sadece 
ciddi iş gerekçeleri temelinde geri çevirebilirler. 

Kriter Aynı işveren tarafından en az yirmi altı hafta istihdam edilmiş olan çalı-
şanlarla sınırlıdır. 

İstihdam ve Sosyal 
Koruma 

Çalışanlar daha önceki çalışma sürelerine ya da işyerlerine dönme 
hakkına sahip değildir. 

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families, Erişim:  
http://www.oecd.org/els/family/database.htm. 
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esneklik sağlayan firmaların oranının en 
yüksek olduğu yerlerdir. Söz konusu oran, 
İsveç’te ve Almanya’da yaklaşık %95 iken, 
Birleşik Krallık’ta %80’dir (OECD, 2015b). 

Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması 
2015’te de konuya ilişkin önemli veriler bu-
lunmaktadır. Buna göre, çalışanların çalışma 
saatini belirleyebilme durumları ülkeler ara-
sında değişiklik göstermektedir. Araştırma-
da, çalışma saatlerinin belirlenmesi konusun-
daki seçenekler, çalışanın çalışma saatlerini 
tamamıyla kendisinin belirleyebilmesi, çalı-
şanın çalışma saatlerini belirli sınırlar dâhi-
linde belirleyebilmesi, çalışanın belirlenmiş 
çeşitli çalışma programları arasından tercihte 
bulunabilmesi ve çalışanın çalışma saatle-
rinin tamamıyla çalıştığı kurum tarafından 
belirlenmesi şeklindedir. İncelediğimiz ül-
keler itibariyle değerlendirildiğinde, çalışma 
saatlerinin tamamen çalışılan firma tarafın-
dan belirlendiğini belirtenlerin oranının Al-
manya’da %54, Birleşik Krallık’ta %52 ve 
İsveç’te %34 olduğu görülmektedir. Belirli 
sınırlar dâhilinde çalışma saatlerinde uyar-
lama yapabildiklerini belirtenlerin oranının 
en yüksek olduğu ülke %41 ile İsveç’tir. Söz 
konusu oran Birleşik Krallık’ta %23, Alman-
ya’da ise %21’dir (Eurofund, 2016). 

2.2.  İsveç, Almanya ve Birleşik Kral-
lık’ta Kadın ve Erkek İstihdamındaki 
Eğilimler 

Kentleşme, aile yapısında geniş aileden 
çekirdek aileye doğru gerçekleşen değişim,  
kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, sa-
nayi sektöründen hizmetler sektörüne geçiş 
ve hizmetler sektörünün gelişmesi, aile har-
camalarının karşılanmasında eşlerden her 
ikisinin de çalışmasının beraberinde getirdi-
ği güvencenin ve refahın giderek daha önem-
li hale gelmesi vb. ekonomik ve toplumsal 

yapıdaki gelişmeler ve değişimler kadınların 
işgücü piyasasından beklentileri ve işgücü 
piyasası davranışları üzerinde etkili olmuş-
tur. Nitekim kadınların istihdam oranlarının 
OECD ülkeleri genelinde özellikle son bir-
kaç on yıldır arttığı gözlenmektedir.

2.2.1. Kadın ve Erkek İstihdam 
Oranlarındaki Eğilimler 
Kadınların işgücü piyasasına katılma ve 

istihdam oranlarının artması ile çekirdek 
aile yapısı içerisinde evin geçimini erkeğin 
sağladığı, kadının ise ev içi ve bakım sorum-
luklarını üstlendiği aile modeli birçok ülke-
de değişime uğramış, erkek eşin istihdamda 
yer aldığı tek kazananlı model karşısında her 
iki eşin de istihdamda yer aldığı çift kaza-
nanlı aile modeli ağırlık kazanmaya başla-
mıştır. Diğer yandan, nüfusun yaşlanması 
birçok gelişmiş ülkede çalışma çağındaki 
nüfusun azalması ve işgücünün yaşlanması 
üzerinden üretim süreçlerinde etkili olmakta 
ve pek çok ülkede hâlihazırda erkeklere göre 
düşük işgücüne katılma ve istihdam oranla-
rını temsil eden kadınların istihdam oranla-
rının artırılmasını öncelikli politika hedefle-
rinden biri haline getirmektedir. 

Kadın istihdam oranlarındaki artış eği-
liminin zamanlaması ülkeler arasında fark-
lılık göstermektedir. Örneğin, İsveç’in de 
dâhil olduğu İskandinav ülkelerinde ka-
dın istihdam oranlarındaki artış 1960’larda 
başlamışken, diğer pek çok ülkedeki artış 
1990’lardan sonra belirgin olarak görül-
mektedir. İskandinav ülkeleri tarihsel ola-
rak, OECD ülkeleri arasında kadın istihdam 
oranlarının en yüksek olduğu ülkelerdir. 
Daha önce de belirtildiği gibi eşit vatandaş-
lık statüsünün evrensel bir değer olarak öne 
çıktığı sosyal demokrat refah rejiminde, re-
fah devletinin finansal yükünün karşılanma-
sında tam istihdam belirgin bir hedeftir.
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Ailenin toplumsal risklerin paylaşımın-
daki rolü, gelişmiş refah devletlerinde hem 
toplumsal cinsiyet rollerinin zaman içe-
risinde birbirine yaklaşmasından hem de 
nüfusun yaşlanmasından etkilenmektedir. 
Nitekim söz konusu ülkelerde bakım sorum-
luluklarının aile içerisinde kadın tarafından 
üstlenilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bir 
yandan, yaşlanan refah devletlerinde yaşlı 
bakımı alanında potansiyel olarak bakım so-
rumluluklarını üstlenebilecek kişilerin sayı-
sının hızla azalması, diğer yandan kadınların 
işgücü piyasasındaki aktif konumları nede-
niyle geleneksel rollerinin zayıflaması bu 
süreçte özellikle etkilidir (Esping-Andersen, 
2011, s.106). Dolayısıyla, kadınların işgücü 
piyasası ile bağları güçlendikçe ve işgücü 
piyasasındaki rolleri arttıkça, çocuk ve yaşlı 
bakım ihtiyacının karşılanmasında devlet, 
piyasa ve aile üçlüsü arasında ailenin rolü 
göreli olarak zayıflamaktadır. Bu durumda, 
kadın istihdamının artırılması açısından, ba-
kım taleplerinin piyasa tarafından ve/veya 

refah devletinin yasal ve kurumsal düzenle-
meleri aracılığıyla karşılanması ihtiyacı da 
artmaktadır. Bakım taleplerinin piyasa ara-
cılığıyla karşılanması, bu alandaki maliyet-
lerin yüksek olması nedeniyle sadece yük-
sek gelir grupları için geçerli olabilmekte, 
dolayısıyla, toplumun tüm kesimleri açısın-
dan erişilebilir olma niteliği taşımamaktadır. 
Bu duruma bağlı olarak, pek çok ülkede söz 
konusu hizmetlerin karşılanmasında devle-
tin finansman modeli içerisindeki rolü gide-
rek daha önemli hale gelmektedir.

Kadınların istihdam oranları pek çok ül-
kede son yıllarda artma eğiliminde olmasına 
rağmen, işgücü piyasasında cinsiyet eşitsiz-
likleri varlığını sürdürmektedir. Kadınlar ve 
erkekler arasında istihdam oranları açısın-
dan ortaya çıkan farklılık bazı ülkelerde ha-
len önemli düzeylerdedir. İncelenen ülkeler 
itibariyle bakıldığında, istihdamda cinsiyet 
açığının en yüksek Birleşik Krallık’ta, en 
düşük ise İsveç’te olduğu görülmektedir.

Tablo 7: Kadın ve Erkek İstihdam Oranlarındaki Eğilimler, (%)

İstihdam 
Oranı

1990 2000 2010 2015

K E K E K E K E
İsveç 81 85.2 72.2 76.3 69.6 74.5 73.9 77

Almanya 52.2 75.7 58.1 72.9 66.2 76.2 69.9 77.9
Birleşik 
Krallık

62.8 82.1 64.7 77.8 64.4 74.4 67.9 77.5

OECD-Ort. 54 77.6 55 76.1 56.5 72.6 58.5 74.1

Kaynak: OECD, LFS by sex and age-indicators: Employment-population ratios, Erişim:   http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=64196#. 

Tablo 8: İstihdamda Cinsiyet Açığı (Erkek İstihdam Oranı-Kadın İstihdam Oranı, %)

İstihdamda Cinsiyet Açığı 1990 1995 2000 2005 2010 2014
İsveç 4.2 2.6 4.1 4.4 4.8 3.4
Almanya 23.5 18.4 14.8 11.8 10 8.6
Birleşik Krallık 19.3 13.6 13.3 12.2 9.9 9.8

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families, Erişim: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_DET#. 
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Annelerin istihdam oranları da çocuk sa-
hibi kadınların istihdama erişimleri ve iş ve 
aile yaşamlarını uyumlaştırabilme olanakla-
rı konusunda önemli ipuçları vermektedir. 
İncelenen ülkeler arasında anne istihdam 
oranlarının İsveç’te %83.1 ile en yüksek, 
Birleşik Krallık’ta ise %65.7 ile en düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. 

2.2.2. Çocuklu Hanehalklarında Eşle-
rin İstihdam Şekli 

Çocuklu eşlerde çalışma saatlerinin da-
ğılımı ve istihdamın şekli incelenen ülkeler 
arasında önemli ölçüde değişiklik göster-
mektedir. İsveç’te, her iki eşin de tam zamanlı 
olarak çalıştığı tam zamanlı ve çift kazananlı 
model (full time-dual earner) çocuklu çiftler 
arasında en yaygın istihdam modelidir.

Tablo 10: 0-14 Yaş grubunda en az bir çocuğa sahip çiftlerin olduğu hanehalklarında,  
çocuğun yaşına göre istihdam biçimlerinin dağılımı, (%)

İsveç Almanya Birleşik Krallık
0-2 Yaş Grubu 

43.68 19.59 26.11
Eşlerden her ikisi de tam zamanlı çalışıyor   
Eşlerden biri tam zamanlı diğeri kısmi süreli çalışıyor 25.60 29.36 32.95
Eşlerden biri tam zamanlı çalışıyor diğeri çalışmıyor 19.38 39.17 29.09
Eşlerden her ikisi de çalışmıyor 5.54 6.42 6.29
Diğer 5.80 5.46 5.55
3-5 Yaş Grubu 
Eşlerden her ikisi de tam zamanlı çalışıyor   43.61 16.63 24.00
Eşlerden biri tam zamanlı diğeri kısmi süreli çalışıyor 35.68 50.04 37.05
Eşlerden biri tam zamanlı çalışıyor diğeri çalışmıyor 11.21 23.08 26.91
Eşlerden her ikisi de çalışmıyor 2.88 4.42 4.84
Diğer 6.62 5.83 7.19
6-14 Yaş Grubu 
Eşlerden her ikisi de tam zamanlı çalışıyor   48.41 18.27 31.52
Eşlerden biri tam zamanlı diğeri kısmi süreli çalışıyor 34.48 54.67 40.29
Eşlerden biri tam zamanlı çalışıyor diğeri çalışmıyor 9.11 18.69 19.32
Eşlerden her ikisi de çalışmıyor 2.79 2.76 3.56
Diğer 5.21 5.61 5.30

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families, Erişim: http://www.oecd.org/els/family/database.htm.

Tablo 9: 15-64 Yaş Grubunda, 15 Yaş Altı En Az Bir Çocuğa Sahip Annelerin İstihdam Oranı, (%) 

Anne İstihdam Oranı 2005 2010 2014*
İsveç 81 80.8 83.1

Almanya* - 65.8 69 
Birleşik Krallık 64.7 64.8 65.7

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families,  
Erişim: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_DET#.                 * Veriler Almanya için 2013 yılına aittir. 
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Almanya’da ise çocuğun yaşına göre 
önemli bir farklılık söz konusudur. 0-2 yaş 
grubunda çocuk sahibi çiftlerde eşlerden bi-
rinin tam zamanlı çalıştığı diğerinin ise ça-
lışmadığı model yaygınken, 3-5 ve 6-14 yaş 
grubunda çocuklu çiftlerde, eşlerden birinin 
tam zamanlı diğerinin kısmi zamanlı çalıştı-
ğı model ağırlık kazanmakta ve söz konusu 
çiftlerin oranı % 50 ve üzerinde seyretmek-
tedir. Birleşik Krallık’ta ise bütün yaş grup-
larında yaygın model, eşlerden birinin tam 
zamanlı diğerinin ise yarı zamanlı çalıştığı 
modeldir. Almanya ve Birleşik Krallık’ta 
tam zamanlı çift kazananlı hanehalkları 
2003-2013 döneminde artmış, buna paralel 
olarak tek kazananlı çiftlerin oranı gerile-
miştir. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, her 
iki eşin de eğitim düzeyinin yüksek olma-
sı durumunda tam zamanlı çift kazananlı 
eşlerden oluşan hanehalklarının sayısı art-
maktadır. Buna karşın, her iki ebeveynin 
de düşük eğitim düzeyinde olması halinde, 
eşlerin işsiz olma ihtimalleri daha yüksek-
tir. OECD ülke ortalamasında her iki eşin 
de eğitim düzeyinin yüksek olduğu çiftlerin 
nerdeyse %50’si aynı zamanda tam zamanlı 

çift kazananlı eşlerdir, orta düzeyde eğitime 
sahip olan eşlerde bu oran %37, düşük eği-
tim düzeyine sahip eşlerde ise söz konusu 
oran %17’dir.

OECD ülkelerinde, babaların çalışma sa-
atleri annelerin çalışma saatlerinden genel 
olarak daha uzundur. Bu bağlamda, istih-
damdaki cinsiyet farklılığı sadece istihdam 
oranları açsından değil, çalışılan saatler an-
lamında istihdamın yoğunluğu açısından da 
gözlenmektedir. 

Çiftlerin yaşadığı hanehalklarında, 
OECD ülkeleri genelinde istihdamdaki ba-
baların önemli bir oranı (ortalama olarak 
yaklaşık %23) haftada 45 saatten daha fazla 
çalışırken, istihdamdaki annelerin uzun ça-
lışma saatlerinin göreli olarak daha az oldu-
ğu görülmektedir (ortalama %7). 0-14 yaş 
grubunda en az bir çocuk sahibi ailelerde 
kısa saatlerle (1-29 saat) çalışan kadınların 
oranı, çalışma kapsamında incelediğimiz ül-
kelerin tamamında erkeklere göre çok daha 
yüksektir. İncelenen ülkeler arasında otuz 
saatin altında çalışan kadınların oranının en 
yüksek olduğu ülke Almanya’dır. Alman-
ya’yı Birleşik Krallık ve İsveç izlemektedir. 

Tablo 11: 0-14 yaş grubunda en az bir çocuğa sahip çiftlerin olduğu hanehalklarında,   
istihdamdaki kadın ve erkeklerin haftalık çalışma saatlerine göre dağılımı, (%)

Ülkeler /Çalışma 
Saatleri

Erkek Kadın

1-29 30-39 40-44 45+ 1-29 30-39 40-44 45+

İsveç 3.66 17.36 67.71 11.27 10.79 41.02 42.11 6.08

Almanya 4.38 22.25 49.24 24.13 58.91 22.97 14.90 3.22

Birleşik Krallık 6.57 24.29 29.90 39.23 49.98 29.41 9.98 10.62

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families,  

Erişim: http://www.oecd.org/els/family/database.htm. 
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Kadınların işgücü piyasasındaki konum-
ları açısından son yıllarda önemli gelişmeler 
kaydedilmiş olmakla birlikte, cinsiyete da-
yalı farklılıklar halen önemini korumaktadır. 
Bu durum bir dereceye kadar içinde bulun-
duğumuz döneme göre kadınların geçmiş-
teki eğitim düzeylerinin daha düşük olması 
ve bununla da bağlantılı olarak işgücü piya-
sasındaki kazanımlarının göreli olarak daha 
sınırlı olmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, 
söz konusu durum aynı zamanda, kadınların 
genellikle kamu sektöründe olduğu gibi, aile 
dostu işyeri uygulamalarının daha yaygın 
olduğu sektörlerde çalışmayı tercih etmele-
ri ya da geçici iş sözleşmeleri gibi daha az 
tatminkâr istihdam koşullarında çalışmaları 
ile de ilişkilidir. Söz konusu unsurlar bir bü-
tün olarak cinsiyetler arasındaki ücret fark-
lılıklarının kalıcı hale gelmesinde de etkili 
olmaktadır (OECD, 2011, s.34). 

Tam zamanlı çalışanların ortalama ka-
zançlarındaki cinsiyet farklılığının OECD 
ortalamasında 2014 yılı rakamlarına göre 
%15,1 olduğu görülmektedir. Buna göre, 
OECD ülkeleri genelinde kadınlar erkekler-
den ortalama olarak %15,1 oranında daha 
az kazanmaktadır. İncelediğimiz ülkeler iti-
bariyle değerlendirildiğinde ise kadınlar ve 
erkekler arasındaki ortalama ücret farklılığı-
nın İsveç’te yaklaşık %13, Almanya’da ve 
Birleşik Krallık’ta ise birbirine oldukça ya-
kın biçimde yaklaşık %17 olduğu görülmek-
tedir. Bununla birlikte, 1980’lerden itibaren 
ortalama kazançlardaki cinsiyet farklılığının 
Almanya ve Birleşik Krallık’ta gerileme 
eğiliminde olduğu görülmektedir. Örneğin, 
Birleşik Krallık’ta söz konusu oran 1980’li 
yıllarda %35’in üzerinde iken, 1990’larda 
%30’un, 2000’li yılların başında ise %25’in 
altına gerilemiştir. Belirtilen oran 2014 yılı 
itibariyle %20’nin altındadır. Bununla bir-

likte, cinsiyetler arasındaki ücret farklılığı-
nın 2014 yılı itibariyle İsveç’te göreli ola-
rak düşük düzeyde olmasına rağmen, 1980 
sonrasındaki eğilime bakıldığında, zaman 
zaman söz konusu oranın %20’lere kadar 
yükseldiği görülmektedir (OECD, 2016g). 
Cinsiyetler arasındaki ücret farklılığı İs-
veç’te daha istikrarlı bir görünüme sahiptir. 
Nitekim hâlihazırda da 1980 yılındaki oran-
la hemen hemen aynı düzeydedir.  

Hâlihazırdaki ve geçmişteki eğitim uygu-
lamalarındaki farklılıklar mesleğe ya da sek-
töre göre cinsiyet temelinde ayrılmış istih-
dam sonuçlarına neden olmaktadır. İstihdam 
edilen kadınların ve erkeklerin çoğunluğu ya 
kadın ya erkek egemen eğilimli mesleklerde 
yoğunlaşmaktadır ancak, genel olarak ka-
dınlar erkeklerden daha az sayıdaki meslek-
te yoğunlaşmaktadırlar. Yaklaşık on meslek 
kadın istihdamının yarısına tekabül ederken, 
bu rakam erkekler için yirmidir. Erkekler, 
üretim işlerinde egemendir. Buna karşın ka-
dınlar, büro işlerinde, satış işlerinde, çocuk 
bakımı, sağlık ve öğretmenlik mesleklerinde 
ve kişisel bakım hizmetlerinde daha fazla 
temsil edilmektedirler. İskandinav ülkele-
rinde sağlık, çocuk bakımı ve eğitim kamu 
alanındadır, bu durum bu ülkelerde kadın 
istihdamının yaklaşık yarısının kamu sektö-
ründe olmasını sağlamaktadır. Buna karşın, 
erkek çalışanların %80’den fazlası özel sek-
törde istihdam edilmektedir (OECD, 2007, 
s.53; Nyberg, 2010, s.117). 

İnceleme kapsamındaki tüm ülkelerde 
erkeklerin otuz saatin altında kısa süreler-
le çalışması, kadınlara göre oldukça düşük 
oranda görülmektedir. Ancak, Almanya ve 
Birleşik Krallık’ta kadınların ve erkeklerin 
çalışma saatleri arasındaki farklılık çok daha 
belirgindir. Almanya’da otuz saatin altında 
çalışan erkeklerin oranı sadece %4,38 iken, 
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bu oran kadınlarda %58,9’a ulaşmakta-
dır. Birleşik Krallık’ta ise söz konusu oran 
erkeklerde %6,5, kadınlarda ise yaklaşık 
%50’dir. Bu durum istihdamın niteliği ve 
yoğunluğu açısından söz konusu ülkeler-
de kadınlar ve erkekler arasında önemli bir 
farklılığa işaret etmektedir. Özellikle, ücret-
ler ve sosyal koruma bakımından kadınlar 
erkeklere göre daha az tatminkâr çalışma 
koşullarında istihdam edilmektedir. 

Yukarıdaki verileri destekler şekilde, 
birçok ülkede çocukların varlığı, özellikle 
de sayısı kadınların çalışma saatleri ile ya-
kından ilişkilidir, ancak bu durum babalar 
için daha az geçerlidir. 0-14 yaş grubunda 
en az bir çocuğa sahip olunması halinde ve 
özellikle de hane halkında 0-14 yaş grubun-
da iki ya da daha fazla çocuk olması halin-

de, istihdamdaki kadınların daha kısa saat-
lerle (1-29) çalışma oranı yükselmekte ve 
40 saat ve üzerinde saatlerle çalışma oranı 
gerilemektedir. Belirtilen durum, incelenen 
ülkeler arasında Almanya ve Birleşik Kral-
lık’ta özellikle dikkati çekmektedir. Buna 
karşın, 40 saatin üzerinde çalışma süreleri 
İsveç’te hanede çocuk olup olmamasına 
veya çocuk sayısına göre belirgin bir fark-
lılık göstermemektedir. Birleşik Krallık 
ve Almanya’dan farklı olarak, İsveç’te 40 
saatin üzerinde çalışan kadınların oranı or-
talama olarak %50’ler düzeyinde oldukça 
yüksektir. Bu durum, İsveç’in çocuk bakım 
hizmetleri konusundaki kurumsal kapasi-
tesinin gelişmişliğine, kadınların eğitim 
düzeyinin göreli yüksekliğine ve kadın 
istihdamının kamu sektöründeki payının 
yüksekliğine bağlanabilir.  

Tablo 12: Çocuğun varlığı ve sayısına göre çiftlerin olduğu hanehalklarında istihdamdaki 
kadınların haftalık çalışma saatlerinin dağılımı, (%)

Ülkeler 0-14 yaş grubunda çocuk 
yok 

0-14 yaş grubunda bir 
çocuk var

0-14 yaş grubunda iki ya 
da daha fazla çocuk var 

1-29 30-39 40-44 45+ 1-29 30-39 40-44 45+ 1-29 30-39 40-44 45+

İsveç 17.7 31.4 44 6.8 10.5 38.4 44.8 6.1 10.9 42.5 40.5 6

Almanya 34 29.5 29.1 7.3 51.7 26.1 18.4 3.7 67.6 19.2 10.6 2.5

Birleşik 
Krallık

30.4 34.2 18.7 16.5 42.6 32.3 11.8 13.1 56.5 26.7 8.3 8.4

OECD

Ort. 

21.1 29.4 35.6 9.8 23.4 30.5 38.3 7.6 29.1 29.5 34.5 6.8

Kaynak: OECD, Family Database: By Indicator-The Labour Market Position of Families,  

Erişim: http://www.oecd.org/els/family/database.htm. 
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3. Türkiye’de İş ve Aile Yaşamının 
Uyumlaştırılmasına Yönelik Son 
Dönemlerde Gerçekleştirilen Dü-
zenlemelerin Kadın İstihdamı 
Açısından Değerlendirilmesi  

Türkiye, kadın istihdam oranları açısın-
dan OECD ülkeleri arasında oldukça olum-
suz bir görünüm vermektedir. 2015 yılı iti-
bariyle OECD ortalamasında %58,5 olan 
kadın istihdam oranı, son birkaç yıldaki artı-
şa rağmen Türkiye’de %30,4’tür ve Türkiye 
bu oranla OECD ülkeleri arasında sonuncu 
sıradadır. Buna bağlı olarak, erkek ve kadın 
istihdam oranları arasındaki açığı ifade eden 
istihdamda cinsiyet açığı oranı da OECD 
ülkeleri arasında %40 ile en yüksek Türki-
ye’dedir. 15 yaş altı en az bir çocuğa sahip 
annelerin istihdam oranları bakımından da 
Türkiye %30 ile OECD ülkeleri arasında so-
nuncu sırada yer almaktadır (OECD, Family 
Database). 

Türkiye’de kadın istihdam oranlarının 
düşük olmasında gelişmekte olan bir ül-
kenin genel ekonomik ve işgücü piyasası 
yapısından kaynaklanan sorunları önemli 
yer tutmakla birlikte, toplumsal cinsiyetçi 
rollerin oldukça belirgin olmasının ve bu 
anlamda kadınların daha ziyade eş ve anne 
rolleri üzerinden tanımlanmasının belirleyi-
ci bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir. 
Kadının aile içerisindeki konumu ve ailenin 
Türkiye’nin refah sağlayıcı aktörleri bağla-
mında sahip olduğu merkezi rol, kadınların 
işgücü piyasasına katılmalarını kolaylaştırı-
cı yasal ve kurumsal düzenlemelerin uzunca 
bir süre geri planda kalmasında etkili ol-
muştur.  Kadınlar ve erkekler arasındaki rol 
dağılımında, kadınların çocuk bakımı başta 
olmak üzere ev içi sorumluluklarla ilişki-
lendirilmesi istihdamdaki cinsiyet açığının 
en önemli nedenlerinden biridir. Belirtilen 

hususlara rağmen, özellikle son birkaç yıl-
da kadınların işgücü piyasasına katılma ve 
istihdam oranlarında nispi bir artış olduğu 
da görülmektedir. Kadınların eğitim düzeyi-
nin yükselmesi, kentleşme ve modernleşme 
süreçleri ile birlikte ekonomik ve toplumsal 
yaşamda daha görünür hale gelmeleri, özel-
likle çocuklu ailelerde artan masrafların kar-
şılanmasında çift kazananlı hanelerin, tek 
kazananlı hanelere göre avantajlı konumları 
ve kadın istihdamını teşvik eden çeşitli dü-
zenlemeler bu süreçte etkili olmuştur. 

Türkiye’de kadın istihdamını artırmaya 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
dönük tedbirlerin politika yapıcıların gün-
demine gelmesinde 1999 yılında Türki-
ye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak 
kabul edilmesiyle birlikte gerçekleşen ge-
lişmeler şüphesiz önemli bir ivme yarat-
mıştır. Nitekim 2000’li yılların başından 
itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla-
maya dönük önemli anayasal ve yasal de-
ğişiklikler gerçekleştirilmiştir. Anayasanın, 
Kanun Önünde Eşitlik ilkesinin düzenlen-
diği 10. maddesine 2004 yılında eklenen 
fıkra ile kadınların ve erkeklerin eşit hak-
lara sahip oldukları ve devletin bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü ol-
duğu düzenlenmiştir. Aynı şekilde, Medeni 
Kanun ve Ceza Kanunu’nda da kadınlara 
karşı ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin dü-
zenlemeler yapılmış, 4857 sayılı İş Kanunu 
ile de işgücü piyasasında kadın erkek eşit-
liğini destekleyen AB direktiflerine uyum 
sağlama konusunda önemli hükümler geti-
rilmiştir (Dedeoğlu, 2012, s.219). 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı 
amaçlayan yasal düzenlemelere ilave olarak 
2000’li yılların sonlarında kadın istihdamını 
artırmaya yönelik çeşitli istihdam teşvikleri 
uygulanmaya başlamıştır. Kadın istihdam 
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oranlarının artırılmasında önemli bir etkiye 
sahip olan iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
masına yönelik tedbirlere ise 10. Kalkınma 
Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi gibi son 
zamanlardaki başlıca politika belgelerinde 
yer verildiği görülmektedir. İş ve aile yaşa-
mının uyumlaştırılması konusu 10. Kalkın-
ma Planındaki “İşgücü Piyasasının Etkinleş-
tirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” ile 
“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Ko-
runması Öncelikli Dönüşüm Programı’nda 
yer almıştır. Bu bağlamda, iş ve aile yaşamı-
nın uyumlaştırılmasına yönelik politikaların, 
kritik reform alanları itibariyle bakıldığında 
ikili bir hedefe yönelik olduğu görülmekte-
dir. Bunlardan ilki, kadınların işgücüne ka-
tılım düzeylerinin yükseltilmesi iken diğeri 
de dinamik nüfus yapısının korunmasıdır. 
Her iki hedefin birlikte gerçekleştirilebilme-
si ise kadınların işgücü piyasasına katılma-
larını zorlaştıran en önemli faktörlerden biri 
olan çocuklarının bakım ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağı konusundaki kaygılarının gi-
derilmesine bağlıdır.

Kadınların çocuk bakım sorumlulukları 
nedeniyle iş hayatında yaşadıkları sorunları 
hafifletmek amacıyla son birkaç yılda önem-
li düzenlemeler getirilmiştir. Öne çıkan dü-
zenlemelerden biri, 2013 yılında çıkarılan 
“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Ba-
kım Yurtlarına Dair Yönetmelik”tir.  Buna 
göre, 100-150 çalışanı olan işyerlerinde, em-
ziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri 
için işveren tarafından çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta 
bir emzirme odasının kurulması zorunludur 
(md.13/1). Ayrıca, 150’den çok kadın ça-
lışanı olan işyerlerinde 0-6 yaş grubundaki 
çocukların bırakılması, bakımı ve emziren 
çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 

işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı 
ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zo-
runludur. Emzirme odası ve/veya yurt ku-
rulması için gereken kadın çalışan sayısının 
hesabına erkek çalışanlar arasından çocu-
ğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya 
verilmiş olanlar da dâhil edilmektedir (md. 
13/2, 5). Söz konusu düzenlemelerle, kadın-
ların çocuk bakımı konusunda desteklenme-
si amaçlansa da Türkiye’deki işletmelerin 
%99,8’inin 250’nin altında çalışanı olan 
küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) 
niteliğinde olduğu ve bunların arasında 
100’ün altında çalışanı olan işletmelerin 
oranının %99,6 olduğu dikkate alındığın-
da Yönetmelikte belirlenen sayılarda kadın 
çalışan istihdam eden işletmelerin oranının 
son derece sınırlı olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Bu nedenle, işletmeler için öngörülen 
yükümlülüğün yerine getirilmesinde belirle-
nen kadın çalışan sayısının Türkiye gerçek-
lerine uygun düzeye indirilmesi veya yine 
Türkiye gerçeklerine uygun şekilde, kadın 
sayısı yerine toplam çalışan sayısının esas 
alınması gerekmektedir. Ancak, bu durum-
da da belirtilen yükümlülüğün yerine geti-
rilmesi işletmeler açısından kolay olmaya-
caktır ve kadın istihdamını caydırıcı bir etki 
yaratabilecektir. Bu noktada, işverenlerin 
bakım maliyetlerine yararlanıcıların ve ver-
gi kolaylıkları, kredi destekleri gibi finansal 
teşviklerle devletin ortak olmasını öngören 
modellerin desteklenmesine ihtiyaç vardır 
(Metin, 2016, s.157). 

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına 
yönelik yakın dönemdeki bir diğer düzenle-
me de 29.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 
6663 sayılı Kanun1 ile gerçekleştirilmiştir. 

1 Gelir vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun
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Kanunun 22. maddesi ile 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nda önemli değişikliklere gidilmiş-
tir. Değişiklik kapsamında doğumda veya 
doğum sonrasında annenin ölümü halinde, 
doğum sonrası kullanılamayan sürelerin ba-
baya kullandırılması, üç yaşını doldurmamış 
çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya 
evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim 
edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık 
hali izni kullandırılması imkânı tanınmıştır. 
Bunlara ek olarak, doğum sonrası analık hali 
izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakı-
mı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçi ile 
üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen 
kadın veya erkek işçilere istekleri halinde 
birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda 
yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz 
seksen gün süreyle haftalık çalışma süre-
sinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesine 
olanak sağlanmıştır. Çoğul doğum halinde, 
bu sürelere otuzar gün ekleneceği, çocuğun 
engelli olması halinde bu sürenin üç yüz alt-
mış gün olarak uygulanacağı hükme bağlan-
mıştır (md.22/3).  Analık izninin ardından 
belirli sürelerle öngörülen günlük çalışma 
süresinin yarısı kadar çalışma olanağı me-
murlar için de düzenlenmiştir. 

6663 sayılı Kanunun 10. ve 21. maddele-
ri ile memur ve işçilere yarı zamanlı çalışma 
hakkı da tanınmıştır. Buna göre, Kanunun 
21. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesine 
ilişkin 13. maddesinde değişiklik yapılarak, 
analık izninin bitiminden sonra mecburi il-
köğretim çağının başladığı tarihi takip eden 
aybaşına kadar ebeveynlerden birinin kısmi 
süreli çalışma talebinde bulunabileceği, bu 
talebin işveren tarafından karşılanacağı ve 
geçerli fesih nedeni sayılmayacağı hükme 
bağlanmıştır. Ebeveynlerden birinin çalış-
maması halinde çalışan eş kısmi süreli çalış-

ma talebinde bulunamayacaktır. İlgili mad-
dede, kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin, 
tam zamanlı çalışmaya başlaması durumun-
da yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesinin 
kendiliğinden sona ereceği belirtilmektedir. 
Çalışma mevzuatında gerçekleştirilen deği-
şikliklerin oldukça yeni olması nedeniyle, 
kadın istihdamını nasıl etkilediğine ilişkin 
tespitlerde bulunmak için henüz erken oldu-
ğu söylenebilir. Bununla birlikte, söz konusu 
düzenlemelerin muhtemel etkileri konusun-
da bir değerlendirme yapmak mümkündür.  

Türkiye’de belirgin toplumsal cinsiyet 
rollerine bağlı olarak kadınlar işgücü piya-
sasında yeterli düzeyde temsil edilmemek-
tedir. İşverenler, özellikle kadınların gebelik 
dönemindeki ve doğum sonrasındaki yasal 
izin hakları nedeniyle işlerin kesintiye uğ-
rayacağı kaygısıyla kadın istihdam etmek 
konusunda istekli değildirler. 6663 sayılı 
Kanun ile getirilen düzenleme ile doğum 
sonrası analık izninin bitiminden itibaren 
çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla 
belirli sürelerle, haftalık çalışma süresinin 
yarısı kadar ücretsiz izin verilmesi, kadının 
çocuk bakım sorumluluğu konusundaki ge-
leneksel rolünü güçlendirmeye hizmet ettiği 
gibi, işverenler tarafından işin verimliliğini 
olumsuz etkileyecek bir düzenleme olarak 
değerlendirilme potansiyeline de sahiptir. 
Diğer yandan, analık izninin bitiminden iti-
baren mecburi ilköğretim çağının başladığı 
tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveyn-
lerden birinin kısmi süreli çalışma talebinde 
bulunabileceği, bu talebin işveren tarafından 
karşılanacağı ve geçerli fesih nedeni sayıl-
mayacağına ilişkin düzenleme kapsamında 
kısmi süreli çalışma hakkı hem anneye hem 
de babaya tanınmıştır ve ebeveynlerden biri 
tarafından kullanılabilecektir. Getirilen dü-
zenleme çocuk bakımı konusunda anne ile 
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birlikte babanın da sorumlu olduğunu kabul 
eden bir yaklaşıma sahiptir. Ancak, yasal 
düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetil-
miş olsa da uygulamada bu haktan yarar-
lanma potansiyeli olan kişilerin daha ziyade 
kadınlar olacağı açıktır. Getirilen düzenle-
me ile kadınların esnek çalışma modelleri 
kapsamında istihdam edilmeleri yaygınlık 
kazanacaktır. İş ve aile yaşamının uyumlaş-
tırılması ve kadın istihdamının artırılması 
konusunda doğum ve analık hali ile ilgi-
li izinler dışında daha işlevsel olabileceği 
düşünülen alan, kadınlar üzerindeki bakım 
yükümlülüklerinin, kreş ve bakımevlerinin 
sayısının artırılması ve ihtiyaç duyan tüm 
çalışanlar için erişilebilir olmasını sağlamak 
yoluyla azaltılmasıdır (Metin, 2016, s.159). 

 Kadın istihdamını teşvik etmek için 
kadınlar üzerindeki çocuk bakım sorumlu-
luklarının aile içi dayanışma unsurlarının 
harekete geçirilmesi yoluyla azaltılmasını 
amaçlayan oldukça yeni bir proje ise torun 
bakan anneannenin veya babaannenin belirli 
koşullar dâhilinde maddi olarak desteklen-
mesini içermektedir. Projenin Mart 2017’de 
on ilde pilot uygulama olarak başlatılması 
planlanmaktadır. Kamuoyunda oldukça il-
giyle karşılanan ve destek bulan proje, özel-
likle haneye giren gelirin belirli bir seviye-
nin üstünde olmaması şartına bağlı olarak, 
çocuk bakım hizmetlerini piyasa aracılığıyla 
satın alamayacak durumdaki çalışan ebe-
veynlerin desteklenmesini amaçlamaktadır. 
Çalışan kadınların özellikle üç yaş altındaki 
çocuklarının bakım ihtiyaçlarının yaygın bi-
çimde enformel bakım hizmetleri aracılığıy-
la sağlandığı ve bu bağlamda söz konusu yaş 
grubuna yönelik kurumsal çocuk bakım hiz-
metlerinin gelişmediği Türkiye’de, gelenek-
sel çocuk bakım yöntemlerinin devlet eliyle 
teşvik edilmesini öngören projenin, Türki-

ye’nin aile ve dayanışma unsurlarının belir-
leyici bir role sahip olduğu refah sisteminin 
özellikleriyle örtüştüğü görülmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme  

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması 
konusunun ağırlıklı olarak 1990’lardan iti-
baren pek çok ülkenin politika gündemin-
de önemli bir yer tutmaya başlamasında, 
özellikle 1980’lerden sonra kadın istihdam 
oranlarında gözlenen artışın önemli bir et-
kisi olmuştur. Kadın istihdam oranlarının 
son birkaç on yıldaki artış eğilimine rağ-
men, halen pek çok ülkede erkek istihdam 
oranlarının gerisinde kalmasında, ülkelerin 
genel makroekonomik koşulları ve istihdam 
politikalarının yanında, toplumsal cinsiyet 
rolleri gereği kadınların ev içindeki sorum-
luluklarının çalışma hayatı ile bağdaşmayan 
yönlerinin de önemli ölçüde etkili olduğu 
bilinmektedir.  

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması-
na yönelik politikaların şekillenmesinde ve 
kapsamının belirlenmesinde, ülkelerin dâhil 
oldukları refah rejimleri bağlamında refah 
sistemleri önemli bir temel oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada, Esping-Andersen tarafından 
gerçekleştirilen ve çeşitli eleştirilere rağmen 
genel kabul görmüş üç refah rejimi modelini 
temsilen seçilen ülkelerde iş ve aile yaşa-
mının uyumlaştırılmasına yönelik politika-
lar incelenmiştir. Söz konusu politikaların, 
refah rejimlerinin genel karakteristiği ile 
uyumlu olup olmadığı ve gelinen süreçte ül-
kelerin nasıl bir yol kat ettikleri belirlenme-
ye çalışılmıştır. 

Sosyal demokrat refah rejimi içerisinde 
yer alan İsveç, diğer batılı ülkelerle karşı-
laştırıldığında, kadın istihdam oranlarının 
belirgin biçimde yüksek olduğu bir ülkedir.  
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Bu durumu, İsveç refah devletinin 1960’la-
rın sonu ve 1970’lerin başından itibaren uy-
gulamaya koyduğu yüksek ödeme oranlarına 
sahip cömert ebeveyn izinleri ve bu izinlerin 
ardından annelerin işlerine dönebilmelerini 
olanaklı kılan gelişmiş kamu destekli çocuk 
bakım hizmetlerinden bağımsız düşünmek 
mümkün değildir. Diğer yandan, aile ile ilgili 
olarak çalışma sürelerinin düzenlenmesi ko-
nusunda ulusal mevzuatın İsveç’te, incelenen 
diğer iki ülkeye göre gerek kapsam gerek is-
tihdam ve sosyal koruma açısından daha ileri 
düzeyde olduğu görülmektedir. Aile dostu 
işyeri uygulamaları açısından da İsveç’te ça-
lışma saatleri konusunda daha fazla esneklik 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla, İsveç’te kadın 
istihdam oranlarının yüksek olmasında, iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılmasını kolaylaş-
tıran aile dostu politikaların oldukça önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda, İs-
veç’te kadınların yüksek işgücüne katılma 
oranlarının refah devletinin gelişimiyle bir 
paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Hem muhafazakâr refah rejimi kapsamın-
daki Almanya’da hem de liberal refah rejimi 
kapsamındaki Birleşik Krallık’ta geleneksel 
aile modeli, erkeğin ücretli istihdamda yer 
aldığı ve ev içi sorumlulukların da kadına 
tahsis edildiği bir modeli yansıtmaktadır. 
Ancak, özellikle 1990’lardan itibaren her iki 
ülkede de bu modelin değişmeye başladığı 
görülmektedir. Nitekim her iki ülkede de 
çalışan çocuklu kadınların payı artmaktadır. 
Aynı şekilde, kısmi süreli çalışma çocuklu 
kadınların faydalandığı tipik istihdam biçi-
mi olarak gelişme göstermektedir. Söz ko-
nusu benzerliklerin yanında, özellikle çocuk 
bakım hizmetlerine ayrılan kamusal kay-
nakların yapısı itibariyle iki ülke arasında 
önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Almanya, işgücünün geleneksel olarak 
cinsiyet temelli bölünmesine destek sağla-
maktan zaman içerisinde uzaklaşarak, özel-
likle 1990’lı yılların sonundan itibaren daha 
büyük ölçüde aileselleştirmemeye ve kadın 
istihdamının teşvik edilmesine yönelmiştir. 
Ailelere çocuklarının bakımı için nakit öde-
melerde bulunmak giderek daha az tercih 
edilir bir hale gelmiştir. Bunun yerine, ye-
rel ve merkezi kamusal finansmanın karışı-
mı aracılığıyla günlük bakım merkezlerine 
ve çocuk bakıcılarına yapılan ödemelerle 
çocuk bakım hizmetlerinin maliyetini kar-
şılamak tercih edilmeye başlamıştır. Diğer 
yandan, Birleşik Krallık’ta, özel aile alanına 
devletin dâhil olmaması yönündeki güçlü 
gelenekle de uyumlu olarak, çocuk bakımı-
nın türüne ve iş ve aile yaşamının nasıl bü-
tünleştirileceğine ilişkin ebeveyn tercihinin 
önemine vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda, 
Birleşik Krallık’ta çocuklu ailelere yönelik 
kamu harcamaları içerisinde nakit transfer-
lerin oranının yüksek olması, ebeveynlerin 
kendileri için en uygun çocuk bakım yönte-
mini belirleyebilmelerinin bir aracı olarak 
nakit transferlerin öne çıkarıldığını göster-
mektedir. Diğer yandan, babalık izninin iki 
hafta gibi oldukça sınırlı düzeyde ve düşük 
ödeme oranlarında düzenlenmesi ve ebe-
veyn izninin olmaması Birleşik Krallık’ın 
piyasa merkezli liberal karakterine uygun 
düşmektedir. 

İncelenen diğer iki ülke karşısında, İs-
veç’te iş ve aile yaşamının uyumlaştırılma-
sı alanında tarihsel olarak çok daha erken 
dönemlerde gelişme göstermiş kapsamlı 
uygulamaların kadınların istihdam oran-
larının yüksek olmasında etkili olduğu gö-
rülmektedir. Ancak, sosyal demokrat refah 
rejiminin iş ve aile yaşamının uyumlaştırıl-
masına yönelik politikalarına daha ihtiyatlı 
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yaklaşılması gerektiğini öne süren, bu bağ-
lamda söz konusu politikaların, kadınların 
işgücü piyasasındaki konumları üzerinde 
bazı negatif etkilere sahip olduğuna ilişkin 
son dönemlerde bazı tartışmalar yapıldığına 
da tanık olunmaktadır. Bu yöndeki çalışma-
larda, İsveç’te iki aylık baba kotasının uy-
gulamaya konulmasıyla babaların ebeveyn 
iznini kullanma süreleri artmış olmakla 
birlikte, ebeveyn izinlerinin ağırlıklı olarak 
anneler tarafından kullanıldığına;  kadın is-
tihdamının iş ve aile yaşamının uyumlaştı-
rılmasına yönelik aile dostu uygulamaların 
yaygın ancak, ücretlerin göreli olarak düşük 
olduğu kamu sektöründe yoğunlaştığına; bu 
durumun cinsiyetler arasındaki iş/meslek 
ayrımını ve ücret farklılığını kalıcı hale ge-
tirdiğine ve buna bağlı olarak da refah dev-
leti uygulamalarından kaynaklanan bir cam 
tavan yarattığına dikkat çekilmektedir (Gup-
ta ve diğerleri, 2006; Hegewish ve Gornick, 
2011).  Çalışmamızdaki çeşitli bulguların da 
bu yöndeki değerlendirmeleri desteklediği 
dikkate alındığında, gelinen süreçte iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik 
politikaların kadın istihdam oranlarındaki 
başarısı bağlamında model ülke olarak öne 

çıkarılan İsveç’in, uygulanan politikaların 
kadınların işgücü piyasasındaki konumla-
rı üzerindeki yansımaları bakımından daha 
ayrıntılı ve kapsamlı değerlendirmelere tabi 
tutulması gerektiği görülmektedir. 

Türkiye, son dönemlerde gerçekleştir-
diği yasal düzenlemelerle toplumsal cinsi-
yet eşitliğini sağlamaya dönük ve iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılması yoluyla kadın 
istihdamını artırmayı hedefleyen bir takım 
tedbirler getirmiştir. Ancak, yasal düzeyde 
getirilen tedbirlerin uygulamaya yansıması 
ve kadın istihdam oranlarının artırılması açı-
sından başarılı olması için toplumsal yapıda 
kadınların rollerine ilişkin algının değişmesi 
ve bu konudaki farkındalığın artırılması da 
son derece önemlidir. Refah rejimi model-
leri bağlamında hibrit bir model görüntüsü 
veren Türkiye’de (Metin ve Özaydın, 2016, 
s.220), bir taraftan yasal düzenlemeler ara-
cılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği destek-
lenmeye çalışılırken, diğer taraftan kadın is-
tihdamının artırılması için öngörülen çocuk 
bakım desteklerinin geleneksel refah dina-
miklerinin belirleyici etkisi altında şekillen-
diği görülmektedir. 
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ÖZ
İhracat Performansında Etkili Olan Entellektüel Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi 
Süreci (AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi ve Ölçek Önerisi

Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyette bulunan 
firmalarının ihracat performansını etkileyen entelektüel sermaye kriterlerinin ve önceliklerinin 
belirlenmesidir. Bu amaçla, hem ilgili yazından yararlanılarak hem de geniş bir uzman grubun 
görüşleri alınarak firmaların ihracat performansını etkilediği düşünülen entelektüel sermaye 
kaynaklarının ve kriterlerinin öncelikleri, Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi aracılığıyla tespit 
edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda; insan sermayesi, kültürel sermaye, sosyal sermaye – 
güven (ilişkisel), dışsal sosyal sermaye, içsel sosyal sermaye ve teknolojik sermaye temel 
sermaye kaynakları olarak ele alınmaktadır. Bulgular, “sosyal sermaye-güven” ve “insan 
sermayesi”nin en önemli ana boyutlar olduğunu, onları “kültürel sermaye”nin ve “dışsal 
sosyal sermaye”nin takip ettiğini göstermektedir. “İçsel sosyal sermaye” ve “teknolojik 
sermaye”nin ise düşük öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Jel Sınıflaması: L14, F16, 034

Anahtar sözcükler: İhracat performansı, insan sermayesi, kültürel sermaye, sosyal sermaye, 
teknolojik sermaye, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi.

ABSTRACT
The Determining of The Capital Criteria Effecting Export Performance Using Analytic 
Hierarchy Process (AHP) Anda Scale Proposal

The aim of this study is to discover the intellectual capital criteria effecting export performance 
of manufacturing firms operating in East Blacksea Region and to identify their relative 
importance level. We tried to identify these capital resources and criteria in light of related 
literature and an expert group using Analytic Hierarchy Process Method. In this context; 
human capital, cultural capital, social capital- trust, external social capital, internal social 
capital and technological capital are examined. The findings show that “social capital-trust” 
and “human capital” are the most important criteria, then “cultural capital” and “external 
social capital” are the important main criteria. There is a little effect of “internal social capital” 
and “technological capital” on export performance.

Jel Classification: L14, F16, 034

Keywords: Export performance, human capital, cultural capital, social capital, Analytic 
Hierarchy Process (AHP) Method
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GİRİŞ

Hem ülke hem de örgütsel dü-
zeyde ekonomik gelişmişliğin en 

önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul 
edilmesine karşın ihracat faaliyetlerinin yö-
netim yazınında hak ettiği ilgiyi gördüğü-
nü ifade etmek mümkün görünmemektedir 
(İlhan-Nas ve Kalaycıoğlu, 2016). Dünya 
genelinde gün geçtikçe doğrudan yabancı 
yatırım sayısında artışlar olmasına karşın ih-
racat faaliyetleri, en az risk içeren uluslarara-
sılaşma stratejileri olduğu için, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülke firmaları tarafından 
uluslararasılaşma sürecinde en fazla tercih 
edilen strateji olma özelliğini korumaktadır 
(Dhanaraj ve Beamish, 2003). Bunun yanı 
sıra, 1980 kararlarıyla Türkiye ekonomi-
sinde yaşanan önemli yapısal değişiklikler 
paralelinde ithal ikameci politikaların terk 
edilerek ihracata dayalı ekonomik modelin 
benimsenmesi ile ekonomik büyüme modeli 
ihracata dayandırılmıştır. Bu durum ihraca-

tın Türkiye ekonomisinin temel lokomotifi 
olmasını sağlamaktadır (İlhan-Nas ve Ka-
laycıoğlu, 2011, s. 61). Günümüzde de ihra-
catın önemi gün geçtikçe daha da artmakta 
ülkenin işsizlik, enflasyon, dış ticaret açığı 
gibi sorunlarına çare olması beklenmektedir. 

Ancak ilgili yazına bakıldığında, Türkiye 
ekonomisi için bu kadar önemli olan ihracat 
faaliyetlerinin yeterli düzeyde araştırılma-
dığı görülmektedir. İhracat performansının 
belirleyicilerini ortaya koymanın Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülke kökenli firmalar 
için araştırılmaya değer bir konu olacağı dü-
şünülmektedir. Bu bağlamda, ihracat perfor-
mansını arttırmada etkili olabilecek örgütsel 
ve bireysel düzeydeki sermaye türlerinden 
hangi kriterlerin ne düzeyde dikkate alınma-
ları gerektiği konusunda bilgi sunmak amaç-
lanmaktadır. Firmaların ihracattaki etkin-
liklerinin artması hem kendi gelişimlerini 
olumlu yönde etkilemekte hem de ülke eko-
nomisinin gelişimine katkılarını arttırmada 
etkili olmaktadır. Bu nedenle firmaların ih-
racat performanslarını etkileyen faktörlerin 
neler olduğunu ve bu faktörlerin önem de-

I.
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recelerini belirlemenin hem firmalar hem de 
ülke ekonomisi açısından önemli olacağına 
inanılmaktadır.

Sınırlı sayıdaki çalışmada sermaye tür-
lerinden özellikle sosyal sermayenin iktisat 
bakış açısıyla ele alındığı ve girişimciler 
üzerindeki etkisine odaklanılarak ihracat 
faaliyetlerinden ziyade ekonomik büyüme 
ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Yazın-
daki bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu 
çalışmada, farklı sermaye türleri bir arada 
ele alınarak ihracat performansını etkileyen 
kriterler yönetim alanının bakış açısıyla ir-
delenmeye çalışılmaktadır. İhracat perfor-
mansında etkili olduğu kabul edilen ve özel-
likle Türkiye gibi kollektivist kültürlerde1 
(Erguder et al., 1991; Aycan and Kanungo, 
2000; Huo vd., 2002; Sargut, 2001, 2003; 
Hofstede, 2001; House vd., 2004) daha fazla 
önem kazanan sermaye türlerini temsil eden 
kriterlerin ortaya konulması ve bu kriterlerin 
birbirlerine göre nispi önem düzeyleri tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 
böyle bir sermaye yapısının ortaya konulma-
sı sayesinde belirlenen alt kriterlerin, konu 
ile ilgilenen araştırmacıların çeşitli serma-
ye türlerinin ölçümünde kullanabilecekleri, 
Türkiye bağlamına özgü bir ölçeğin zemini-
ni oluşturmasında katkıda bulunacağına ina-
nılmaktadır. Bu amaçla çok kriterli bir karar 
verme tekniği olan AHS (Analitik Hiyerarşi 
Prosesi) yöntemi kullanılmaktadır.

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, 
Türkiye’deki ihracat faaliyetlerine yer veril-
mektedir. Üçüncü bölümde ise mevcut lite-
ratür taraması gerçekleştirilerek kavramsal 
bir çerçeve sunulmaya çalışılmaktadır. Daha 
sonra araştırmanın yöntemi ve yapılan uygu-
lama ele alınarak, çalışma sonuçlar ve tartış-
ma bölümüyle sonlanmaktadır.

2. Ülke Bağlamı: Türkiye’de İhracat 
Faaliyetleri

1970’li yıllarda ortaya çıkan petrol krizi, 
o dönemlerde yaşanan döviz darboğazları 
ve cari açıklarla birlikte etkisini arttıran enf-
lasyon, Türkiye’de ithal ikameci politikala-
rın sorgulanmasına neden olmuştur (Olgun, 
1979, s. 75). 24 Ocak 1980 kararlarıyla eko-
nomide önemli yapısal reformlar yapılarak, 
ithal ikameci politikalar terk edilerek ihraca-
ta dayalı ekonomik model benimsenmiştir. 
Böylece Türkiye’nin dış ticaretinin yapısı 
önemli ölçüde liberalleşmiştir (İlhan-Nas 
ve Kalaycıoğlu, 2011, s. 61). O günden beri 
de ihracatın geliştirilmesi politikacıların ve 
firmaların gündeminde önemli yer tutmakta-
dır. 1980 – 1995 yılları arasında Türkiye’nin 
ihracatındaki artış düşük oranlarda iken 
1996’dan sonra ciddi artış göstermektedir 
(TÜİK, 2011). 2001 ile 2015 yılları arasında 
Türkiye’deki ihracat rakamları ve değişim-
leri Grafik 1’de sunulmaktadır.

Küresel ticarette özellikle değer bazın-
da yaşanan daralma Türkiye’nin dış ticaret 
göstergelerini de olumsuz yönde etkile-
miştir. 2015 yılında ihracat % 8.7 azalarak 
143.9 milyar dolar olmuştur. Bununla bir-
likte, Türkiye’nin ihracat birim değerindeki  
gerileme dünyadaki gerilemenin altında 
kalmıştır. Türkiye’nin ihracatı 2015 yılında 

1 Toplumsal kültür boyutlarından kollektivist (ortaklaşa dav-
ranışçılık (collectivist)) - bireysellik (individualist)  sınıflan-
dırmasında; bireyci toplumlarda özerklik, rekabet ve kişisel 
verimlilik gibi değerler ön planda iken kollektivist toplum-
larda grup içi davranışlar, kişiler arası uyum ve grup daya-
nışması gibi değerler vurgulanmaktadır. Bu kültürel boyutta, 
güvenin dayandığı kaynaklar da farklılaşmaktadır. Bireysel-
likte öne çıkan bilişsel temelli güven profesyonelliğin önem-
senmesini, ortakların yapılan sözleşmeye sadık kalmalarını 
ve birbirlerine eşit davranmalarını öngörmektedir. Oysa 
kollektivist toplumların öne aldığı duygu temelli güven, or-
takların toplumsal ve duygusal bağlar oluşturduklarını, söz 
konusu bağların düzenli iş ilişkileri ve profesyonel ilişkilerin 
önüne geçtiğini göstermektedir (SARGUT, 2003, s. 112).
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miktar olarak % 2 artmıştır. Son iki yıldır 
küresel talepteki daralmaya karşın ihracat 
miktar olarak bir artış göstermiştir. 2015 yı-
lında ekonomik büyümenin kaynakları itiba-
riyle değerlendirildiğinde net ihracatın kat-
kısı negatif olmuştur. 2015 yılında % 3.98 
olan reel büyüme hızına karşın net ihracat 
0.30 puan negatif katkı sağlamıştır (TİM 
Ekonomi Raporu, 2016, s. 10).  İhracattaki 
gerilemeye bakıldığında İstanbul dışındaki 
önemli ihracatçı illerde gerilemenin daha 
yüksek geliştiği görülmektedir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tür-
kiye sınırlı da olsa ihracat payını arttırma-
yı başaran 15 ülkeden olmayı başarmıştır. 
Türkiye’nin ihracatı 2008-2015 döneminde 
mutlak olarak sınırlı ölçüde artmış olmak-
la birlikte dünya ihracatı içindeki payı 0.04 
puan yükselmiştir. Türkiye bu dönemde ih-
racatı gerileyen ülkeler ile karşılaştırıldığın-
da başarılı bir performans göstermiştir (TİM 
Ekonomi Raporu, 2016, s. 11). 

Son dönemlerde en çok ihracat yapan sek-
tör 1.9 milyar dolarla otomotiv olurken, bunu 
sırasıyla 1.3 ve 1.1 milyar dolarla hazır giyim 
ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler takip 
etmektedir. Yıllık ihracat gelişim hızına en 
olumsuz etki ise fındık sektöründen gelmiştir 
(TİM Aylık Ekonomi ve Dış Ticaret Bülte-
ni, 2016, s. 3). İhracat yapılan ülke grupları 
içerisinde AB ülkelerinin payı 2015 yılında 
% 4.5 seviyesine yükselirken, Yakın ve Orta 
Doğu ülkelerinin payı ise % 21.6’ya gerile-
miştir. Diğer Avrupa ülkelerinin payının da 
% 9.8’e ulaştığı görülmektedir. Kuzey Ame-
rika ülkelerinin payı ise % 4.9, Asya ülkele-
rinin payı ise % 7.2 ile hala potansiyelinin 
altında kalmaktadır (TİM Ekonomi Raporu, 
2016, ss. 10-11). Türkiye’nin 2001-2015 yılı 
ihracat yaptıkları ülke kıyaslamaları Tablo 
1’de ve 2016 yılında ihracat gerçekleştirdiği 
ilk 20 ülke Grafik 2’de sunulmaktadır. TİM 
verilerine göre 2016 Eylül ayında en çok ih-
racat yapılan ülke Almanya, İngiltere, İtalya, 
Irak ve ABD’dir (TİM Aylık Ekonomi ve Dış 
Ticaret Bülteni, 2016, s. 3). 

Grafik 1. Değer ve Miktar Bazında İhracat Faaliyetlerindeki Değişim, 2001-2015

Kaynak: http://www.tim.org.tr/files/downloads/AR-GE/ihracatin_gelisimi_2001_2015.pdf, Erişim tarihi: 13.02.17.
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Kaynak: http://www.tim.org.tr/files/downloads/AR-GE/ihracatin_gelisimi_2001_2015.pdf, Erişim tarihi: 13.02.17.

Grafik 2. İhracatta Ülke Grupları Payları (%)

Tablo 1. Ülkelere Göre İhracatın Değişimi

Sıra Ülke
2001 yılı 

(milyon $)
Pay 
(%) Ülke

2015 yılı (mil-
yon $)

Pay 
(%)

1 Almanya 5.367 17.1 Almanya 13.417 9.3

2 A.B.D. 3.126 10.0 İngiltere 10.557 7.3

3 İtalya 2.342 7.5 Irak 8.550 5.9

4 İngiltere 2.175 6.9 İtalya 6.888 4.8

5 Fransa 1.895 6.0 A.B.D. 6.396 4.4

6 İspanya 950 3.0 Fransa 5.845 4.1

7 Rusya 924 2.9 İsviçre 5.675 3.9

8 Hollanda 892 2.8 İspanya 4.734 3.3

9 İsrail 805 2.6 B.A.E. 4.681 3.3

10 Belçika 688 2.2 İran 3.364 2.5

İlk 10 Ülke Toplamı 19.165 61.2 70.417 49

Genel Toplam 31.334 100 143.844 100

Kaynak: http://www.tim.org.tr/files/downloads/AR-GE/ihracatin_gelisimi_2001_2015.pdf, Erişim tarihi: 13.02.17.



55
İhracat Performansında Etkili Olan Entellektüel Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi ve Ölçek Önerisi

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin top-
lam ihracatının % 1,5’luk kısmını oluştur-
maktadır (http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ra-
kamlari.html). Doğu Karadeniz Bölge ihracatı 
genellikle Avrupa Birliği ülkelerine ve Bağım-
sız Devlet Toplulukları’na yönelik gerçekleş-
mektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden de özel-
likle Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda’ya 
ihracat faaliyetinde bulunulmaktadır. Bağım-
sız Devlet Toplulukları’ndan da Azerbaycan 
ve Gürcistan’a yönelik gerçekleştirilen ihracat 
faaliyetleri yoğunluktadır.

3. Kavramsal Çerçeve 

İlgili yazında sermaye türlerinin önemli 
bir kısmının nasıl tanımlanması gerektiği ve 
ne şekilde ölçülebileceği konularında ku-
ramsal ve yöntemsel tartışmalar bulunmak-
tadır (Sözen vd., 2012, s. 21). Bu araştırma-
nın temelini “ihracat performansında etkili 
olan sermaye türlerinin ve kriterlerinin neler 

olduğu” sorusunu yanıtlayabilecek ölçüm 
araçlarının oluşturulmasında kullanılacak 
değişkenlerin belirlenmesi oluşturmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, gerek ilgili yazından ya-
rarlanılarak gerekse uzman grup ile gerçek-
leştirilen görüşmeler sonucunda firmaların 
ihracat performansını etkilediği düşünülen 
sermaye kaynaklarının ve kriterlerinin önce-
liklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda; insan sermayesi, kültürel ser-
maye, sosyal sermaye – güven, dışsal sosyal 
sermaye, içsel sosyal sermaye ve teknolojik 
sermaye temel sermaye kaynakları olarak 
ele alınmaktadır. 

3.1. İnsan Sermayesi

İnsan sermayesi, bireylerin sahip olduğu 
bilgi, beceri ve yetenekleri bir bütün ola-
rak ele almaktadır (Schultz, 1961). Mincer 
(1974), eğitim ve öğretim yoluyla bireye 
yapılan yatırımın hem bireyin kendisi hem 

Grafik 3. Türkiye’nin 2016 Yılı İhracatında İlk 20 Ülke

Kaynak: http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html, Erişim tarihi: 23.11.16
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de çalıştığı örgüt için bir kazanca dönüşece-
ğini iddia etmektedir. İhracat performansını 
gerçekleştiren insan sermayesi, firmaların 
potansiyel aktörleridir. Kilit pozisyonlarda 
bulunan ve karar verici konumundaki birey-
ler örgüt için stratejik roller üstlenmektedir. 
Bu nedenle, yöneticilerin ve firma sahipleri-
nin idari ve kişisel niteliklerinin incelenmesi 
firmaların ihracat davranışlarını yönlendi-
ren öğelerin anlaşılması bakımından kritik 
bir öneme sahip olacağı düşünülmektedir. 
İnsan sermayesi, genellikle Üst Kademeler 
Perspektifi ve Kaynaklara Dayanan Firma 
Görüşü Teorisi bağlamında ele alınmaktadır.

İnsan sermayesi olarak uluslararası de-
neyimin (Çavuşgil, 1984; Carpenter vd., 
2001; Van Vianen vd., 2004; Hermann ve 
Datta, 2005), yabancı dil becerisinin (An-
derson, 2006), eğitim düzeyinin, iş tecrü-
besinin (Van Vianen vd., 2004) ve iletişim 
yeteneğinin firmaların ihracat performans-
larını arttıran potansiyel kaynaklar olduğu 
öngörülmektedir. Uluslararası deneyim, 
ihracat faaliyetlerinin yönetiminde yabancı 
müşteriler, yabancı pazar bilgisi ve ev sa-
hibi ülke kültürü hakkında değerli girdiler 
sunmaktadır (Turnbull ve Welham, 1985). 
Uluslararası deneyime sahip insan sermaye-
si yabancı müşterilerin tercihleri, ihtiyaçları 
ve kültürleri hakkında daha geniş bir bilgiye 
sahip olup belirli pazarlar için riskleri azalt-
makta ve ağların genişlemesine katkıda bu-
lunmaktadır.

İhracat performansını arttırmada yabancı 
dil becerisi,  daha fazla yabancı müşteriler ile 
daha etkin iletişim kurma yeteneği sunmak-
ta (Anderson, 2006) ve güvene dayalı uzun 
dönemli ilişkiler geliştirme fırsatı yaratmak-
tadır (Turnbull ve Welham, 1985). Yetersiz 
yabancı dil becerisi başarılı ihracat perfor-
mansı sergilemede başlıca engellerden biri 

olarak görülmektedir (Carrier, 1999). 

İnsan sermayesinin resmi eğitim düze-
yi ise yöneticilerin ve çalışanların bilgisini 
(Schlegelmich ve Ross, 1987) ve buluşçulu-
ğunu (Wiersema ve Bantel, 1992) arttırarak 
yabancı pazarlara girişi kolaylaştırmaktadır. 
Daha yüksek eğitim düzeyi, yöneticilere de-
ğişime ve belirsizliğe karşı toleransı arttıra-
rak ve yabancı pazarlar hakkında daha bil-
gili olma fırsatı sunarak ihracatın artmasına 
katkıda bulunmaktadır (Herrmann ve Datta, 
2005). 

İş tecrübesi, ihracat ile ilgilenen çalı-
şanlara ve yöneticilere endüstriye ve firma-
ya özgü örtük bilgiler, yetenekler, ilişkiler, 
kültürler, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve 
tehditler, rakip firmalar hakkında sundu-
ğu bilgiler aracılığıyla firmaya önemli bir 
değer oluşturmaktadırlar (Hitt vd., 2001; 
Krug, 2003; Vyakarnam ve Handelberg, 
2005).  Firmaya ve endüstriye özgü bilgi ve 
deneyime sahip olmak, örgütsel öğrenmeye 
(Bergh, 2001), finansal performansta artışa 
(Waldman vd., 2001) ve ihracat performan-
sının yükselmesine (Krug, 2003) katkıda 
bulunmaktadır. İş tecrübesi fazla olan yöne-
ticiler firmaya ve sektöre özgü daha değerli 
bilgilere sahip olmakta ve bu bilgiler ve de-
neyimler ihracat fırsatlarına ve alternatifleri-
ne ulaşma olanağı yaratmaktadır.

3.2. Kültürel Sermaye

Hofstede (2001) kültürü, “yaşam sü-
reci içerisinde kazanılan, toplum üyeleri-
ni diğer toplumlardan ayıran insan aklının 
kolektif programlaması” olarak tanımla-
maktadır. Programlama ailede başlamakta, 
okulda, arkadaş gruplarında, çalışma or-
tamında ve içinde yaşanılan toplumda de-
vam etmektedir. Kültür kalıtım yoluyla ki-
şinin genlerinden değil, sosyal ortamından  
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kaynaklanmakta ve öğrenme sonunda oluş-
maktadır (Hofstede, 1991, s. 6). Bireyin 
içinde yaşadığı kültüründen kasıtlı veya 
kasıtsız edindiği ve hayat tarzına, iş yapma 
biçimine, benliğine kattığı her şey bireyin 
kültürel sermayesini oluşturmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, kültürel sermaye, sosyal kimlik 
ve karşılıklı tanınma ile oluşturulan kaynak-
lardan ibarettir (Lin, 2001, s. 43) ve dina-
mik olup sosyal statülerdeki etkileşimlerden 
sürekli öğrenmeyi sağlamaktadır (Thomas 
vd., 2008). Bireyin sahip olduğu kültürel 
sermayenin gündelik yaşama doğrudan veya 
dolaylı etkilerini görmek mümkündür. Kül-
türel sermaye, hünerler, değerler, alışkanlık-
lar, eğitsel geçmişin gibi değişkenlerin bir 
bütünü olarak anlam kazanmaktadır (Arun, 
2009, s. 81).

Bu çalışmada kültürel sermaye bağla-
mında; kültürel benzerlik, kültürel deneyim, 
ailenin rol model oluşu, ailenin prestij ve 
toplumsal saygınlığı, bireyin yetiştiği yerle-
şim yeri ve toplumda işbirlikçi değerlere sa-
hip olmama kriterleri dikkate alınmaktadır.

Bireyin çevresinden ve yaşadığı toplum-
dan yalıtılması mümkün değildir. Özellikle 
bulunduğu sosyal ortam bireyin duruşu, dav-
ranışı, beklentileri, iletişim biçimi ve beğe-
nileri gibi benliğine sinmiş birçok özelliğini 
belirlemektedir (Baran, 2008). Dolayısıyla 
ihracat faaliyetinde bulunması hedeflenen 
toplumların kültürlerine aşina olunması ya 
da o toplumlarda yaşamış olmanın verdiği 
kültürel deneyimler o toplumlardaki birey-
ler ile daha sağlıklı ve verimli iletişim kur-
ma noktasında olumlu bir etki yaratması 
beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, ihracat 
yapılacak toplumların iş yapma şekilleri ve 
değerleri ile ilgili bireyin sahip olduğu kül-
türel sermaye onlar ile daha iyi ilişkiler ku-
rulmasını sağlamaktadır (Wildhagen, 2009). 

Bu durum ihracat performansına da olumlu 
yönde yansımaktadır.

Ailenin rol model oluşu ve ailenin pres-
tij ve toplumsal saygınlığın kaynağı olarak 
içselleştirilmiş eğilimler, bireyin kültürel 
sermayesinin oluşumunda önemli bir yere 
sahiptir. Kültürel sermaye sadece bireyin 
kendi gayretleriyle eğitim yoluyla elde et-
tiği veya kalıtımsal olarak sahip olduğu ye-
teneklerle ve başarılarla değil aynı zaman-
da aileden ve çevreden edinilen birikimleri 
işaret etmektedir. Bourdieu’ya göre, kültürel 
sermayenin bir resmi düzeydeki eğitimle ka-
zanılan bir de aileden kaynaklanan ve doğal 
bir biçimde, aile hayatı içerisinde kazanılan 
nitelikleri ifade eden yönü bulunmaktadır 
(aktaran Ünal, 2004).

Anne-babanın geliri, mesleği ve eğitim 
durumu, ailenin kültürel alışkanlıkları ve 
ailenin iletişim biçimi gibi faktörler bireyin 
kültürel sermayesinin şekillenişinde etkili 
olmaktadır. Bireyin eğitim düzeyi, gittiği 
üniversite, girdiği iş ve iletişim biçimi bütün 
bu kodların meşruiyetini ortaya koymakta, 
bireyin kültürel sermayesini oluşturmakta-
dır (Baran, 2008). Uluslararasılaşma faali-
yetleri, özellikle az gelişmiş toplumlar için 
risk barındırmaktadır. Aileden alınan res-
mi olmayan eğitimler, pazar deneyimleri, 
toplumsal konumları bu riski üstlenebilme 
noktasında cesaretlendiren kültürel sermaye 
kaynakları olmaktadır. Cesaret, ataklık, risk 
alma gibi girişimci değerlere sahip ailelerin 
rol model oluşu, uluslararasılaşma faaliyeti-
ni arttırabilecek değerli bir kültürel sermaye 
kaynağı sunmaktadır (Hout, 1984’den akta-
ran Kim vd., 2006).

Bourdieu (1974, s. 327’den aktaran 
Arun, 2009, s. 81) bireyin kültürel sermaye-
sinin oluşumuna ve etkilerine olanak veren  
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doğduğu ve yaşadığı yerleşim yerinin bü-
yüklüğüne de dikkat çekmektedir. İçinde ya-
şanılan toplumun işbirlikçi değerlere sahip 
olup olmaması ise uluslararasılaşmaya baş-
lama ve devamını getirme düzeyinde önemli 
etkilere sahip olması beklenmektedir. Ka-
zan-kazan kültürünün baskın olduğu yüksek 
sinerjili toplumlarda firmalar ve bireyler 
birbirine destek çıkarak ihracat gerçekleş-
tirmede birbirlerini desteklemektedirler. Sı-
fır toplamlı oyunların baskın olduğu düşük 
sinerjili toplumlarda ise firmalar ve bireyler 
kendi aralarındaki çatışmalar sonucunda 
birbirlerinin gelişimini engellemektedirler. 
Karşı tarafın ya da paydaş gruplarının kesin 
kaybı pahasına kazanma eğilimi ve dar içg-
ruplar Türkiye gibi düşük sinerjili toplum-
larda yaygındır. Toplumumuzda dar, küçük 
ve çok sayıda içgruplara bölünme eğilimi iş-
birliği yerine gruplar arası çatışmayı özendi-
rebilmektedir (Sargut, 2001, s. 143). İçgrup 
üyeleri birbirlerinin çıkarlarını gözetip bir-
birleriyle işbirliği yaparken dışgrup üyeleri-
ne karşı kayıtsız davrandıkları, güvenilmez 
buldukları, hatta onlara karşı düşmanca ta-
vırlar ortaya koydukları, yarışmacı bir tavır 
sergiledikleri görülmektedir (Sinha, 1997). 
Ben kazanıyım diğerleri kaybetsin bakış açı-
sı yaygın olup düşük güven ortamı baskın-
dır. Böyle bir durumda da uluslararasılaşma 
gibi yüksek risk içeren süreçlerde firmaların 
birbirlerini cesaretlendirip işbirliği yarata-
cak ortamın yaratılmasında kültürel değer 
olarak toplumda işbirlikçi değerlere sahip 
olmamanın ihracat faaliyetlerini olumsuz et-
kilemesi beklenmektedir.

3.3. Sosyal Sermaye - Güven (ilişkisel Boyut)

Sosyal sermaye kavramı, gücün aktörle-
re değil aktörlerin diğer aktörlerle kurduğu 
ilişkilere yerleşik olduğuna odaklanmakta-
dır (Gulati ve Gargiulo, 1999; Gulati vd., 

2002). Sosyal sermaye, bireyin ve grupların 
gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü 
bağı kapsamaktadır (Tsai ve Ghosal, 1998; 
Paxton, 1999). Çalışanların ya da firma 
sahiplerinin bireysel düzeydeki sosyal ser-
mayeleri, özellikle Türkiye’de baskın olan 
aile işletmeleri ve devlete bağımlı ulusal iş 
sistemi dikkate alındığında, örgütsel düzey-
de sosyal sermayeyi nitelemekte ve örgüt-
sel gücü oluşturmaktadır (Cross ve Parker, 
2004; Lamertz ve Aquino, 2004). Sosyal 
sermaye örgütlere çalışanlar ve firma sahip-
leri aracılığıyla kazandırılan sermaye türle-
ri oldukları için, örgütlerin genel olarak bu 
noktada sahip oldukları sermayeleri ulus-
lararasılaşma faaliyetlerine farklı anlamlar 
yükleyebilmektedir.

Sosyal sermayenin yoğun ağ ilişkileri ile 
taraflar arasında karşılıklı güven ortamı ya-
ratarak normların oluşturulmasına katkı sağ-
layıp ortak çalışma eğilimini arttırdığı öne 
sürülmektedir (Burt, 2005). Bireylerin sahip 
olduğu bireysel sosyal sermayeler mesleki 
başarılarında etkili olmaktadır (Salmador 
ve Rodrigues, 2004). Yeni bir firmanın ku-
ruluşunda ve kendi kendini idame ettirme 
sürecinde kaynaklara ulaşımı kolaylaştı-
ran bireysel sosyal sermayenin (Greve ve 
Salaf, 2003) uluslararası pazarlara açılma 
fırsatlarını yakalama ve devamını getirme 
sürecinde de etkili olması beklenmektedir. 
Grannovetter (1985)’in “ekonomik eylem 
sosyal eylemin bir türüdür” iddiasına göre, 
sosyal yerleşiklik bakış açısına göre eko-
nomik eylemler sosyal olarak yapılanmak-
ta ve bunların sosyal ilişkilerden bağımsız 
olarak açıklanması mümkün görünmemek-
tedir (Granovetter, 1992). Sosyal ilişkilerin 
girişimcilik faaliyetinden firmaların ulus-
lararasılaşma sürecine kadar her düzeyde 
ekonomik tercihler üzerinde etkili olacağı 
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düşünüldüğünde bireylerin dolayısıyla ör-
gütlerin sosyal sermaye düzeyleri hayati bir 
önem kazanmaktadır. Geniş ağ ilişkilerine 
sahip olmanın sosyal sermaye düzeyini ve 
paralelinde firmaların rekabet avantajını 
ve ihracat performansını arttıracağı düşü-
nülmektedir. Sosyal ilişkilere sahip olma 
iş alma, bilgi elde etme, belirli kaynaklara 
ulaşma, daha rahat iletişim kurma yönünden 
firmalara avantajlar kazandırmaktadır. İliş-
kisel anlayışa göre, mevcut ilişkiler bağla-
mında elde edilen karşılıklı güven ortamının 
yerleşik ilişkilerin korunması ve yönetilme-
sini sağlayacağı ileri sürülmektedir (Tsai ve 
Ghosal, 1998, s. 465). Sosyal sermaye, bi-
reyler veya bir örgüt tarafından sahip olunu-
lan sosyal bağların aktörlere bilgi aktarımını 
sağlamaktadır (Nahapiet ve Ghoshali 1998). 

Burt (2005) sosyal ilişkilerdeki tarafla-
rın birbirlerine fayda sağlayacak karşılıklı 
paylaşımların önkoşulunun güven olduğu-
nu ileri sürmektedir. Güvene dayalı bağlar 
bireylerin sosyal sermayesi olarak tanımla-
nabilmektedir. Granovetter’in aksine Cole-
man (1988) güven odaklı oluşturulan güçlü 
bağların tarafların ticari ilişkilerde birbirle-
rini suiistimal etme olasılıklarını azaltarak 
ortak çıkarları korumak için işbirliğini des-
teklediklerini ifade etmektedir. Oluşturu-
lan güven ortamı, tarafların birbiriyle daha 
fazla bilgi paylaşımını mümkün kılmakta 
(Podolny, 2001) ve sadece rasyonel düzey-
de gerçekleştirilen ticari ilişkilere kıyasla 
daha avantajlı sonuçlar üretmektedir (Uzzi, 
1996). Türk kültürüne benzer düşük güvenli 
kültürel bağlamlarda ya da Türk firmaların-
da zayıf bağlarda güven eksikliği hissedil-
mekte, ağlarda güçlü bağlara daha fazla gü-
venilmektedir.

Bu çalışmada da sosyal sermayenin iliş-
kisel güven düzeyi; çalışanlar arası güven 

ilişkisi (müşteri ve ihracatçı firma çalışanla-
rı arasındaki bireysel ya da sosyal ilişkiler), 
ihracatçı firmanın müşteri firma ile güven 
ilişkisi, tedarikçi firma ile güven ilişkisi, 
aracı firmalar ile güven ilişkisi olarak alt 
boyutlarda ele alınmaktadır.

3.4. Dışsal Sosyal Sermaye

Sosyal sermaye, aktörün sosyal ağlarda ve 
sosyal yapılardaki üyelikleriyle elde ettikleri 
kaynaklar bütünü olarak ele alınmaktadır (İl-
han-Nas ve Tosun, 2015, s. 186). İlgili yazın-
da yer alan çeşitli sosyal sermaye sınıflandır-
malarından birisi de Adler ve Kwon (2002) 
tarafından yapılmıştır. Adler ve Kwon (2002) 
sosyal sermayeyi içsel ve dışsal sosyal ser-
maye olarak ikiye ayırmaktadırlar. Bir aktö-
rün diğerleriyle ilişkilerine odaklanan dışsal 
boyut (ben-merkezli), sosyal sermayenin bir 
aktörün sosyal ilişkilerinden doğan ve ona 
çeşitli avantajlar sunan kaynaklar ve fırsatlar 
bütünü olduğunu vurgulamaktadır (Özen ve 
Arslan, 2006). Bireyin ve grupların eylemle-
ri, sosyal ağlarda diğer aktörlerle olan doğ-
rudan veya dolaylı bağları sayesinde kolay-
laştığını savunan bu görüş, sosyal sermayeyi 
bireylerin ve grupların başarıları açıklamada 
yardımcı olduğunu ileri sürmektedir (İlhan-
Nas ve Tosun, 2015, s. 187). Dolayısıyla bir 
firma çalışanlarının ve yöneticilerinin dışsal 
sosyal sermayesinin, uluslararasılaşma sü-
reçlerini de kolaylaştırması beklenmektedir. 
Aktörlerin ve grupların eylemleri, bağlı bu-
lundukları ağ düzeneği içerisindeki diğer ak-
törlerle olan doğrudan veya dolaylı bağlan-
tılar aracılığıyla hızlandırılabilecektir (Adler 
ve Kwon, 2002, s. 20). İhracat performansı 
gibi rekabetçi durumlarda birey ve örgütlerin 
farklı başarı seviyeleri yakalamalarının, sos-
yal sermayeden yararlanmadaki farklılıklar 
üzerinden açıklanabileceği kabul edilmekte-
dir (Çitçi, 2012).
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Bu çalışmada aktörlerin ve firmaların 
dışsal sosyal sermayesini değerlendirmek 
için, sahip oldukları ağları ve ilişkileri ortaya 
koymak amacıyla; proje destekleri, ticari fu-
arlar ve sergiler (tanıtım), ticari heyetler ile 
seyahat, kamu kurum ve yetkilileri ile ilişki-
ler, derneklere ve STK’lara üyelikler, üye olu-
nulan STK’lardaki faaliyet yoğunluğu (görev 
alma) alt boyutları ele alınmaktadır.

3.5. İçsel Sosyal Sermaye

Bir kollektivitedeki aktörler arası ilişki 
yapısını ele alan içsel sosyal sermaye ise, bir 
topluluğun işbirliği içerisinde ortak amaçla-
ra ulaşabilmesini sağlayan sosyal yapı özel-
liklerine odaklanmaktadır (Özen ve Arslan, 
2006). İçsel sosyal sermaye, Türk toplumu 
gibi kollektivist toplumlarda daha fazla 
önem kazanmaktadır (Sargut, 2006). Sosyal 
yapı, işbirliği, ortak fayda gibi bakış açıları 
içsel sosyal sermayede önemli olmaktadır 
(Özen ve Arslan, 2006, s. 132). Bir grubun 
işbirliği içerisinde ortak amaçlara ulaşabil-
mesini sağlayan sosyal yapı özelliklerine 
değinmektedir. Coleman (1994, s. 300), 
sosyal sermayenin asıl kaynağı olarak aile-
yi vurgulamaktadır. İçsel sosyal sermayesi 
yüksek olan aktörlerin ve firmaların ihracat 
faaliyetleri gibi uluslararasılaşma sürecinde 
daha avantajlı olması beklenmektedir. 

Bu çalışmada ihracat faaliyetlerini etki-
leyebileceğine inanılan içsel sosyal serma-
yeyi değerlendirmek için, aile kaynaklı içsel 
sosyal sermaye, arkadaşlık kaynaklı sosyal 
sermaye ve örgüt kültürü alt boyutları ele 
alınmaktadır.

3.6. Teknolojik Sermaye

Teorik bağlamda teknolojik faaliyetlerin 
ihracat performansının artmasında önemli 
bir rol oynadığı kabul edilmesine karşın, am-

pirik çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı 
görülmektedir. Bir kısım araştırmacı (Ster-
lacchini, 2001; Gourlay ve Seaton, 2004; 
Kirbach ve Schmiedeberg, 2008; Uzay vd., 
2012)  bu iki değişken arasında olumlu yön-
de bir ilişki ortaya koyarken, bir kısım araş-
tırmacı (Landesmann ve Pfaffermayr, 1997) 
ilişkinin olmadığını ya da olumsuz yöndeki 
(Verspagen ve Wakelin, 1997; Cassiman ve 
Martinez-Rose, 2004) ilişkileri işaret eden 
sonuçlara ulaşmışlardır. Ancak teknolojik 
yeniliklerin takip edilmesi firmaların ma-
liyetlerini azaltma, talebi ve ihracat pazar 
paylarını arttırma  bağlamında olumlu etki-
ler yarattığı görülmektedir (Uzay vd., 2012, 
s. 151; Kirbach ve Schimiedeberg, 2008, s. 
436). İhracat yapan firmalar, rekabet güç-
lerini korumak ve kâr elde edebilmek için 
yenilikçi olmak ve yenilikleri takip etmek 
zorundadırlar. Özçelik ve Taymaz (2004)’ın 
Türkiye bağlamında gerçekleştirdikleri ça-
lışmalarında teknolojik gelişmişliğin Türki-
ye imalat sanayinin uluslararası rekabetini 
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşıl-
mışlardır. 

Firmaların ihracat performansı üzerinde 
world wide web teknolojisindeki gelişme-
ler dolayısıyla e-ticaret de etkili olmakta-
dır. Bilgi ve iletişim teknolojileri uluslara-
rasılaşmanın itici gücü haline gelmektedir 
(Çelik ve Ozan, 2006, s. 210). İletişim tek-
nolojilerinde yaşanan gelişimin paralelinde 
firmalar küresel firmalar olmaya başlamak-
ta, pazarlara daha rahat ulaşılabilmekte, es-
neklik artmakta, maliyetler ve fiyatlar aşağı-
ya çekilmekte ve müşteriler ile daha kolay 
ve hızlı iletişim kurulabilmektedir. Alıcı ve 
satıcıların birbirlerini kolayca bulabildikleri, 
doğrudan etkileşime girebildikleri ve sadece 
küçük maliyetlerle hareket edebildiği etkin 
bir piyasa olan ve “Sürtüşmesiz Kapitalizm” 
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olarak nitelendirilen ortam oluşmuştur (Söy-
lemez, 2001, ss. 23-25’dan aktaran Barışık 
ve Yirmibeşcik, 2006, s. 40).

İhracat faaliyetlerinde müşterilere ulaşma 
kadar hatta ondan daha da önemlisi ilişkile-
ri sürekli kılmaktır. Bu nedenle, müşteriye 
kaliteli ürünler sunmak, maliyeti ne olursa 
olsun sözünde durmak ve sunulan ürün ya 
da hizmetin arkasında durmak sürdürülebilir 
işbirliği için büyük önem arz etmektedir.

Burada ihracat faaliyetlerini etkileyebilece-
ğine inanılan teknolojik sermayeyi değerlen-
dirmek amacıyla; teknolojik yenilikleri takip 
etmek, e-ticaret, kalite, dürüst ticaret ve satış 
sonrası servis alt boyutları ele alınmaktadır.

4. Yöntem

Çalışmanın amacı doğrultusunda, fir-
maların ihracat performansını etkileyebi-
leceğine inanılan sermaye türlerini temsil 
eden hangi kriterlerin (ilişkilerin) Türkiye, 
özellikle de Doğu Karadeniz Bölgesi, bağ-
lamında faaliyet gösteren firmaların ihracat 
performansında rol oynadığının ve bu kri-
terlerin öncelik derecesinin ne olduğunun 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu noktada 
çeşitli sermaye türlerinin ve bu sermaye tür-
lerini temsil edecek kriterlerin belirlenme-
sinde ilgili yazındaki çalışmalar incelenmiş 
ve konu ile ilgili profesyonellerden oluşan 
geniş bir uzman grubun  (AHS uzman gru-
bu) detaylı olarak görüşleri alınmış, ortaya 
konulan kriterlerin önceliklerinin tespit edil-
mesinde ise Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 
yöntemi kullanılmıştır. 

4.1. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

Her birey için aynı karar probleminde 
karar kriterlerinin önem düzeyi ve karar se-
çeneklerinin değerlendirilmesinde yargılar 
farklılık gösterebilmektedir. Bu tür karar 

problemlerinin çözümünde AHS yöntemi 
daha etkin karar verme imkânı sağlayabil-
mektedir. İhracat faaliyetleri gibi çok kri-
terli bir konuda karar vermede, seçeneklerin 
değerlendirilmesinde birden fazla kriterin 
olması ve bu kriterlerin verilecek karara et-
kilerinin eşit olmaması durumunda, AHS 
ile karar seçeneklerin sıralamasının yapıl-
ması mümkün olabilmektedir (Dündar ve 
Ecer, 2008, s. 198). AHS, hem objektif hem 
sübjektif düşüncelerle, nicel kriterlerin yanı 
sıra nitel bilgilerin sürece dahil edilmesine 
olanak vererek daha sağlıklı araştırma yap-
ma imkânı tanımaktadır (Saaty, 1996, s. 8; 
Chan ve Kumar, 2007, s. 418; Tüzemen ve 
Özdağoğlu, 2007, s. 218). AHS, karar ve-
ricinin hedefe ilişkin tercihlerini doğru bir 
şekilde belirlemesine olanak veren, karar 
probleminin tanımı ve unsurlarına ilişkin 
anlayışını arttıran bir yöntemdir (Tüzemen 
ve Özdağoğlu, 2007, s. 218).

Çok kriterli karar verme tekniklerinden 
olan AHS yöntemi Thomas L. Saaty (1990; 
2002) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem, 
karar kriterlerinin ve karar seçeneklerinin 
ikili karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Ka-
rar kriterlerinin birbirlerine göre kıyasla-
narak önem derecelerinin belirlenmesinde 
sıkça kullanılan bir teknik olup (Güngör ve 
İşler, 2005, s. 22), kriterler arasındaki ilişki-
leri hiyerarşik bir yapıda ve tek yönde mo-
dellemektedir (Saaty, 2009, s. 42; Saaty ve 
Vargas, 2006, s. 7). Bu şekilde oluşturulan 
ikili karşılaştırma matrisi, tüm alternatiflerin 
tüm alt kriterler altında karşılaştırılmasına 
dayanmaktadır. Genellikle uzman görüşleri 
ile elde edilen karşılaştırma matrisi, 1-9 ara-
sında ölçeklendirmeye dayanmaktadır (Tab-
lo 2). Oluşturulan bu matrislerden bir dizi 
işlem sonucunda her bir karar seçeneğinin 
kriter ağırlık puanları hesaplanmaktadır.
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4.2. Uygulama ve Sonuç

Çalışmanın amacı doğrultusunda fayda-
lanılan AHS yönteminin adımları aşağıdaki 
gibidir (Ulucan, 2007, s. 358; Saaty, 2008, s. 
85; Schoenherr vd., 2008, ss. 101-102; Okan 
vd., 2016, ss. 184-189):

i) Problemin tanımlanması: AHS yön-
teminin ilk aşaması, çözülmesi amaçlanan 
problemin ya da amaçların belirlenmesidir. 
Mevcut çalışmada karar problemi, ihracat 
faaliyetlerini etkileyen sermaye türlerinin 
kriterlerinin tespit edilmesidir.

ii) Ana ve alt kriterlerin belirlenmesi: 
İhracat performansını temsil eden sermaye 
yapılarının belirlenmesinde ilgili yazında 
yer alan öncül çalışmaların yanı sıra konu ile 
ilgili profesyonellerden oluşan bir karar veri-
ci grubun görüşleri (Tablo 3) temel alınmış-
tır. Karar verici grup (uzmanlar) Karadeniz 
Bölgesi’nde yer alan dört farklı ildeki çeşitli 
kamu kurumunda ve özel işletmelerde firma 
sahibi / yönetici olarak faaliyet gösteren bi-
reylerden oluşmaktadır. Özel işletmelerden 
yedi tanesinin firma sahibi / iş adamı Türki-
ye’de ihracat faaliyetlerine yön vermekte, bu 
firmalar ihracat performansında ilk sıralarda 
yer almaktadır. Diğer firmalar ise KOBİ sta-
tüsünde yer almaktadır.

Uzman grubuna, Türkiye bağlamında ih-
racat faaliyetlerini etkileyecek faktörler ile 
ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplar daha sonra yazar tarafından değer-
lendirilerek, yazındaki ilgili çalışmalar da 
dikkate alınarak birleştirilmiştir. Şekil 1’de 
yer alan kriter ve alt kriterler belirlenmiştir.  

iv) Hiyerarşik ağaç diyagramının çizil-
mesi: Çalışmanın kriterlerinin, ana ve alt 
kriterlerinin hiyerarşik analizi Şekil 1’deki 
gibidir.

Tablo 2. İkili Karşılaştırmalarda Kullanılan 
Göreli Önem Ölçeği

Önem 
ölçeği

Tanım

1 Eşit düzeyde önemli
3 Orta düzeyde önemli
5 Kuvvetli düzeyde önemli
7 Çok kuvvetli düzeyde önemli
9 Kesin önemli

2,4,6,8 Ara değerler

Kaynak, s. Saaty, 2008, s. 86; Saaty ve Vargas, 2006, s. 8

Tablo 3. Karar verici Grubun Genel  
Özellikleri

Kurum / Meslek Tanımı N %

Ticaret ve Sanayi Odası 2 7.4
İhracatçılar Birliği 2 7.4
KOSGEB İl Müdürlüğü 2 7.4
Girişimci - İş Adamı -  
İhracat Müdürü - Yönetici

20
74.1

Uzman akademisyen 1 3.7
Toplam 27 100

Şekil 1. Çalışmanın Hiyerarşik Yapı Ağacı
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Tablo 4. Sermaye Türlerini Temsil Eden Kriter ve Alt Kriterlerin Ağırlıkları

Kriterler Alt Kriterler Ağırlıklar Genel Ağırlıklar

İnsan Sermayesi  
(0.267)

Uluslararası Tecrübe 0,3953 0,1056
Yabancı Dil Becerisi 0,1864 0,0498

İletişim Yeteneği 0,1545 0,0413

İş Tecrübesi (Kıdem) 0,1443 0,0385

Eğitim Düzeyi 0,120 0,0319

n= 5; CI= 0.055; CR=  0,050 < 0.10; RI= 1.12

Kültürel Sermaye  
(0.141)

Kültürel Deneyim 0,3304 0,0467

Kültürel Benzerlik 0,2468 0,0349

Bireyin Yetiştiği Yerleşim Yeri Büy. 0,1405 0,0199

İşbirlikçi Değerlere Sahip Olmama 0,1112 0,0157

Ailenin Rol Model Oluşu 0,0907 0,0128

Ailenin Prestiji ve Toplumsal Saygın. 0,0804 0,0114

n= 6; CI= 0.057; CR=  0,046 < 0.10; RI= 1.24

Sosyal Sermaye-Güven 
(0.285)

Çalışanlar Arası Güven İlişkisi 0,3729 0,1061
Müşteri Firma ile Güven İlişkisi 0,3420 0,0973
Tedarikçi Firma ile Güven İlişkisi 0,1423 0,0405

Aracı Firmalar ile Güven İlişkisi 0,1428 0,0406

n= 4; CI= 0.064; CR=  0,071 < 0.10; RI= 0.900

Dışsal Sosyal Sermaye 
(0.141)

Proje Destekleri 0,3026 0,0426

Ticari Fuarlar ve Sergiler (Tanıtım) 0,2338 0,0329

Ticari Heyetlerle Seyahat 0,1713 0,0241

Kamu Kurum ve Yetkilileri ile İlişkiler 0,1418 0,0199

Dernek ve STK Üyelikleri 0,0701 0,0099

Dernek ve STK Faaliyet Yoğunlukları 0,0803 0,0113

n= 6; CI= 0.118; CR=  0,095 < 0.10; RI= 1.24

İçsel Sosyal Sermaye 
(0.061)

Aile Kaynaklı İçsel Sosyal Sermaye 0,3782 0,0231

Örgüt Kültürü 0,3239 0,0198

Arkadaşlık Kaynaklı Sosyal Sermaye 0,2989 0,0182

n= 3; CI= 0.039; CR=  0,068 < 0.10; RI= 0.58

Teknolojik Sermaye 
(0.105)

Kalite 0,3606 0,0379

Dürüst Ticaret 0,2622 0,0276

Teknolojik Yenilikleri Takip Etmek 0,2004 0,0211

Satış Sonrası Servis 0,1210 0,0127

E-Ticaret 0,0558 0,0059

n= 5; CI= 0.039; CR=  0,035 < 0.10; RI= 1.12

 (n= 6; CI= 0.062; CR=  0,050 < 0.10; RI= 1.240 Karşılaştırma tutarlıdır)
CI: Tutarlılık indeksi, RI: Rastsal tutarlılık indeksi, CR: Tutarlılık oranı



64 T‹SK AKADEM‹ • 2017 / I

İkili karşılaştırma matrisinin oluşturul-
ması: Çeşitli sermaye türlerini temsil eden 
kriterlerin ve alt kriterlerin ikili olarak kı-
yaslandığı bir soru formu hazırlanarak ka-
rar verici grup tarafından yanıtlanmıştır. Bu 
matrislerin oluşturulmasında Tablo 2’de yer 
alan Saaty (2008)’nin geliştirdiği ölçekten 
yararlanılmıştır. Uzmanlardan alınan yanıt-
lar doğrultusunda AHS sürecinde ifade edi-
len aşamalar takip edilerek kriter ve alt kri-
ter ağırlıkların hesaplanması için matrisler 
oluşturulmuştur.

v) Ana ve alt kriterlerin ağırlıklarının 
belirlenmesi: Daha önce de ifade edildiği 
üzere, kriter ağırlıklarının elde edilebilmesi 
için alanında uzman olan 27 kişi (akademis-
yen, girişimciler-yöneticiler, ihracat müdür-
leri, kamu kuruluşu yöneticileri) ana ve alt 
kriterleri anket yardımıyla ikişerli olarak 
karşılaştırmıştır.

Tablo 4’e göre firmanın sahip olduğu 
“sosyal sermaye – güven” ihracat perfor-
mansı üzerinde etkili olacağı düşünülen en 
önemli (0.285) ana boyut olarak ortaya çık-
mıştır. Bu boyutu yakından “insan serma-
yesi” ana boyutu (0.267) takip etmektedir. 
“Kültürel sermaye” ile “dışsal sosyal ser-
maye” boyutlarının eşit düzeyde (0.141) ve 
nispeten daha düşük bir önem derecesine sa-
hip olduğu dikkat çekmektedir. Geriye kalan 
“teknolojik sermaye” (0.105) ile “içsel sos-
yal sermaye” (0.061) boyutların önem dere-
celerinin de düşük olduğu görülmektedir. 

Alt kriterler açısından değerlendirildi-
ğinde ise ağırlıklar iki şekilde hesaplanmış-
tır. Birinci ağırlık sütunu, her bir ana kriter 
içerisindeki ağırlıkları, alt kriterlerin kendi 
içerisindeki ağırlıklarını ifade etmektedir ve 
toplamları bire eşit olmaktadır. İkinci ağır-
lık sütunu ise bütün alt kriterlerin (yirmi 

dokuz alt kriterin) genel değerlendirmesini 
sunmaktadır ve tüm alt kriterlerin toplamı 
bire eşit olmaktadır. İkinci ağırlıklar sütunu 
olan genel ağırlıklar bölümüne göre ihracat 
yapan ve ihracat yapılan firma çalışanları 
arasındaki güvene dayalı bireysel ya da sos-
yal ilişkilerin (0.1061), bireyin uluslararası 
tecrübesinin (0.1056)  ve firma düzeyinde 
ihracatçı ile müşteri firma arasındaki güven 
ilişkisinin (0.0973) en fazla öneme sahip 
ilişkileri temsil ettikleri görülmektedir. 

“İnsan sermayesi” ana kriteri içerisinde 
en fazla ağırlık uluslararası tecrübeye ait gö-
rünmektedir (0.3953). Daha sonra yabancı 
dil becerisi gelmektedir (0.1864). “Kültürel 
sermaye” ana kriteri içerisinde ihracat yapı-
lacak ülkenin kültürü ile ilgili bir deneyime 
sahip olmak (0.3304) ve iki ülke arasındaki 
kültürel değerlerdeki benzerliğin (0.2468) 
en önemli alt kriterler olduğu görülmekte-
dir. Ailenin riskli davranışlar ve ihracat nok-
tasında rol model oluşu (0.0907) ve ailenin 
toplum içerisindeki prestiji ve saygınlığı 
(0.0804) en düşük ağırlığa sahip olmakta-
dır. “Sosyal sermaye – güven” ana kriteri 
içerisinde de çalışanlar arası güven ilişkisi 
(0.3729) ile müşteri firma arasındaki güven 
ilişkisinin (0.3450) en önem kriterler olduğu 
görülmektedir.

“Dışsal sosyal sermaye” ana kriteri içeri-
sinde de çeşitli kurumlar tarafından sunulan 
proje desteklerinin (0.3026), ticari fuarlar 
ve sergiler konusunda verilen desteklerin 
(0.2338) ihracat performansı üzerinde en 
fazla etkili olduğu görülmektedir. Sosyal 
sermayenin önemli göstergelerinden olan 
dernek ya da STK’lara üyeliklerin  (0.0701) 
ve bu kuruluşlarda aktif faaliyette bulun-
manın (0.0803) etkisinin ise oldukça düşük 
düzeyde olduğu görülmektedir. “İçsel sosyal 
sermaye” kriterinde aile kaynaklı içsel sos-
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yal sermaye (ailenin önceden tanıyor olması 
ya da referans olması gibi) en önemli kriter 
olarak görülmektedir. “Teknolojik sermaye” 
ana kriterinde de kalite alt boyutu ilk sıra-
da (0.3606) yer almaktadır. Daha sonra da 
dürüst ticaret (her ne olursa olsun sözünün 
arkasında durmak gibi) (0.2622) ve teknolo-
jik yenilikleri takip etmek (0.2004) gelmek-
tedir.

vi) Tutarlılıklarının hesaplanması: Tu-
tarlılık kriteri, tablodaki kriter önem dü-
zeylerine bağlı puanlamada yapılabilecek 
yanlışlıkları göstermektedir. Tablo 4’te gö-
rüldüğü üzere kriterlerin CR değerleri  < 
0.10 olup kriter karşılaştırma tablosunun tu-
tarlı olduğunu göstermektedir (Eleren, 2006, 
s. 413; Saaty ve Vargas, 2000, s. 9).

5. Bulgular ve Tartışma

Bu araştırmada, Türkiye (özellikle Doğu 
Karadeniz Bölgesi) bağlamında faaliyette 
bulunan firmaların ihracat performansını et-
kileyen sermaye değişkenlerinin ana ve alt 
kriterleri, önem dereceleri ile birlikte ortaya 
konulmaya amaçlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda, ilgili yazının detaylı bir biçimde 
incelenmesinin yanı sıra firma yetkilileri, 
girişimciler, üst düzey yöneticiler, ihracat 
bölümü yöneticileri ve ihracat faaliyetlerin-
de aktif rol oynayan çeşitli kamu kurumu 
yöneticileri ile detaylı görüşmeler gerçek-
leştirilmiştir. Elde edilen bilgiler sonucunda 
ihracat performansını etkilediği düşünülen 
sermaye türleri ve alt kriterleri ortaya konul-
muş ve bu bağlamda hazırlanan soru kağıdı 
bu konuda yetkin bir araştırmacı tarafından 
tekrar firma ve kamu kurumlarına dönerek 
yüz yüze yanıtlandırılmıştır. 

Daha önceki bölümde de ifade edildiği 
üzere en önemli sermaye türü güven düze-
yinde sosyal sermaye çıkmıştır. İhracat ya-

pılan ve yapan firma çalışanları arasındaki 
güvene dayalı sosyal ilişkiler ve firma düze-
yinde bu firmalar arasındaki güven ilişkisi 
ihracat performansı üzerinde en güçlü etki-
ye sahip görülmektedir. Gerçekleştirilen gö-
rüşmelerde uzmanların özellikle bu duruma 
vurgu yaptıkları görülmektedir: “Bireysel 
ilişkiler çok önemli. Ticari ilişkiler kötüye 
giderken bile bu ilişkilerin olumlu katkısı 
oluyor. Sen de insansın karşındaki de insan. 
Birbirimizi etkiliyoruz”; “fiyat da önemli 
ancak güven en önemlisi. Avrupalı müşteri 
sadıktır. Sizinle bir kere çalıştılar mı güven-
diler mi başka firmaya kolay kolay geçmez-
ler. Her dönem gelip bizleri ziyaret ederler”; 
“ihracatta en önemli şey güven“; “Avrupalı 
firmalarda aidiyet duygusu var”; “müşteri-
lerimde güven artı vizyon önemli”; “müşteri 
ziyaretlerine gidiyoruz. ben firma ziyaretle-
rinden ziyade sosyal ortamlarda (akşam ye-
meklerinde vb) iş bağlıyorum. Güven ilişkisi 
önemli, müşterinin ilgi alanından konuya 
girip tenis, fotoğraf… iyi iletişim kurup iş 
bağlıyoruz, departmanımda 10 çalışanım 
var, onlara da bunu öğretiyorum”; “müş-
teriyi kaybetmemek için diyalog iyi olmalı, 
size inandıkları sürece sizinle iş yaparlar, 
bir kez güven kaybettikçe bir daha geri gel-
mezler”.

Güven düzeyinde sosyal sermayenin güç-
lü etkisiyle birlikte Türkiye gibi gerek kol-
lektivist toplumlarda (Hofstede, 2001; Hou-
se vd., 2004) gerekse iş sisteminin devlete 
bağımlı yapısı (Whitley, 1994; Buğra, 2007) 
çerçevesinde etkin olması beklenen içsel ve 
dışsal sosyal sermayenin vurgulanan etkisi 
ihracat performansı düzeyinde görülmemek-
tedir. Özellikle sosyal sermayenin en önemli 
göstergelerinden birisi olan dernek ve STK 
üyeliklerinin etkisi en alt düzeylerde yer al-
maktadır. İlgili yazın incelendiğinde, ihracat 
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faaliyetlerinden ziyade genelde girişimciler 
ve girişimcilik faaliyeti kapsamında sosyal 
sermayenin etkilerinin ele alındığı görül-
mektedir (örneğin; Okan vd., 2016; Acqua-
ah, 2007; Peng ve Luo, 2000). Bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar ise, en az riskli olan ih-
racat düzeyinde bile uluslararası piyasalarda 
faaliyette bulunulurken ana ülkenin değil ev 
sahibi ülkenin kurallarının geçerli olduğunu 
ve profesyonelliğin ön planda tutulması ge-
rektiğini göstermektedir. Uzman grup ifade-
leri de mevcut durumu özetler niteliktedir: 
“Üyeliklerin mutlaka faydası oluyor. Patron-
lar STK’larda veya önemli yerlerde olunca 
en azından yanlış uygulamaları Bakanlık 
gibi önemli mercilere aktarıyorlar, ancak 
sadece bu kadar”; “STK’lara odalara üye-
lik… bizim o kadar zamanımız olmuyor, yö-
netici de değiliz, etkinliklerine katılıyoruz 
ancak etkisi yok”; “derneklerden İstan-
bul’da olsak daha fazla faydalanacağız, se-
miner, eğitim, bilgilendirme, fuarlar, değişen 
kurallar… haberler geliyor ancak uzakta ol-
manın yarattığı sıkıntılar var”; “Avrupa’da 
ağ ilişkisi yok, birbirlerine öneride tavsiye-
de bulunmak çok yok”; “Avrupalı profesyo-
nelliği tercih ediyor”. Ancak çeşitli kuruluş-
lar tarafından sunulan proje, ticari fuarlar, 
sergiler, ticari heyetler ile gerçekleştirilen 
seyahatler gibi desteklere inanamayan bir 
kesim (“teşviklerin, fuarların hiçbir faydası 
yok, körler sağırlar birbirlerini ağırlar”) olsa 
da genel anlamda bu tür faaliyetlerin olumlu 
etkilerini vurgulayan uzmanlar ağırlıktadır: 
“yurtdışı fuarlara katılıyoruz, onun çok et-
kisi oluyor”; “fuarların çok katkısı oluyor, 
KOSGEB vb kuruluşlar.… devlet Maliye 
Bakanlığı çok destek veriyorlar, ihracat 
yapmak için devlet her türlü desteği veriyor, 
örneğin teşvik ile geçenlerde Los Angeles’a 
fuara gittik, normal başvuruda bulunduk, 
çok faydası oldu”; “DOKAP vb. projelere 

danışman destek veriyor, İhracatçılar Bir-
liği’nden alınan destekler var,  DOKA’dan 
aldığımız destekler var”.

Çalışmaya katılan üretici firmalar proje 
desteklerinin ve ticari fuarların son derece 
önemli olduğunu söylerken, ticari firmalar 
ise bu faktörlerin çok daha az bir öneme 
sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Dernek 
veya STK üyeliklerinin ve bu üyeliklerinin 
faaliyet yoğunluğunun önemli olduğunu dü-
şünen katılımcılar ise genellikle ankete ka-
tılan destek sağlayan kurum yöneticileridir. 
Ticari firmalar ise dernek ve STK’ların aidat 
ödenmesi gereken birer kurum olduklarını 
düşünmektedirler. Ticari heyetlerle seyahat-
lerin önemi konusunda verilen cevapları yine 
üretici firmalar ve ticari firmalar şeklinde 
ayırmak mümkündür. Üretici firmalar, nokta 
atışı yapılabildiği takdirde ticari heyetler ile 
seyahatin son derece önemli ve faydalı oldu-
ğunu düşünürken, üretici olmayan firmalar 
bu  seyahatlerin sadece tatil amaçlı faydası 
olduğunu söylemektedirler. Kurum yöneti-
cilerine göre ise, hem ticari fuar ve sergiler 
hem de ticari heyetler ile seyahat son derece 
önemli iken, ne yazık ki firma yöneticileri 
bu önemin farkındalığında görünmemekte-
dirler. Diğer firmalara kıyasla daha küçük 
olan firmaların yöneticileri ise ticari fuarlara 
katılımın çok maliyetli olduğu ve bu mali-
yete katlanmamak için çoğu fuara katılama-
dıklarını dile getirmişlerdir.  

İhracat performansını etkileyen diğer 
önemli sermaye kaynağı ise insan serma-
yesidir. İhracat faaliyeti ile ilgilenen yöne-
ticilerin, iş adamlarının, girişimcilerinin 
özellikle uluslararası tecrübeleri ihracat 
performansında önemli bir rol oynamakta-
dır. Sahip olunulan uluslararası tecrübeler 
hem müşterilerin kültürlerini tanımada hem  
de iş yapma tarzlarına aşina olup doğru  
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iletişim kurma noktasında büyük etki yarat-
tığı görüşülen uzmanlar tarafından da vur-
gulanmaktadır: “yabancı dil ve ülkelerin 
kültürlerini, yaşam felsefelerini, iş yapma 
tarzlarını bilmek çok önemli. Personelin ta-
mamının dil bilgisi var, bir kısmı Avrupa’da 
okumuş ya da çalışmış. Örneğin biri iki lisan 
biliyor, Alman vatandaşı. Hem müşterileri-
mizle ilişkilerimizde bu yönleri önemli hem 
de yaptığımız işte bizi uyarıyorlar ki “böyle 
olursa bunu böyle kabul etmezler” bizi de 
yönlendiriyorlar”; “… yurtdışı tecrübesi 
de müşterilerle iyi diyalog kurmada etki-
li oluyor”; “kültürel farklılıklar önemli”; 
“eğitim, yabancı dil insan ilişkileri için iyi 
olmalı”; eğitim hayatı önemli, ancak okul-
la kalmamalı, okulda okuduğun ile iş hayatı 
harmanlanmalı”. 

Bu çalışmada, kültürel sermaye de üçün-
cü düzeyde ihracat faaliyetlerini etkileyen 
sermaye türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkiye gibi uluslararasılaşma sürecinin 
başlarında olan ülke firmaları riskleri en aza 
indirgemek adına daha temkinli yaklaşmakta 
Uppsala Teorisi çerçevesinde öncelikle hem 
fiziksel hem de psikolojik düzeyde yakın olan 
pazarları tercih edebilmektedirler (Johanson 
& Vahlne, 1977, 1990; Forsgren, 2002). Bu 
doğrultuda kültürel deneyim ve kültürel ben-
zerliğin ihracat faaliyetleri üzerindeki bek-
lenen etkisinin burada da destek görmesine 
şaşırmamak gerekmektedir. Uzman görüşleri 
(“ihracat yapılırken ülke seçerken hangi sek-
törde olduğun önemli, yakınlık önemli, yakın 
pazarlar tercih edilebiliyor”) de bu sonucu 
destekler niteliktedir. Ailenin ihracatçı faa-
liyetleri destekleyen kültürel değerlere sahip 
olup rol model oluşu, bulunduğu bölgedeki 
prestiji ve saygınlığı ise uluslararasılaşma 
sürecinde beklenen etkiyi yaratmamakta, 
daha yerel düzeyde kalmaktadır. Uzman grup  

içerisinde yer alan profesyonel yöneticiler, 
içsel veya dışsal sosyal sermayenin yurtiçi 
işlemlerde kısmen etkili olsa da, ihracat faa-
liyetlerinde herhangi bir etkisinin olmadığını 
ifade etmektedirler.

Yapılan görüşme sonuçları genel olarak 
değerlendirildiğinde, sosyal sermayenin ve 
ailenin  prestijinin  ihracat faaliyetlerini art-
tırmak için önemli olduğunu yalnızca aile-
den yöneticiler/girişimciler düşünmektedir. 
Profesyonel yöneticiler ve ailenin ikinci ve 
üçüncü kuşak yöneticileri ise ihracat faali-
yetlerinde ailenin hiçbir önemi olmadığını 
hatta bazı durumlarda negatif yönlü bir etki-
ye sahip olduğunu ifade etmektedirler. İçsel 
veya dışsal sosyal sermayenin yurtiçi işlem-
lerde kısmen etkili olsa da, ihracat faaliyet-
lerinde herhangi bir etkisinin olmadığını be-
lirtmektedirler.

İhracat faaliyetleri tek bir ülkede yoğun-
laşan firmalar insan sermayesinin kültürel 
sermayeye oranla çok daha fazla önemli 
olduğunu dile getirirken, çeşitli ülkelere ih-
racat yapan firmalar ise ihracat performan-
sında genellikle kültürel sermayenin en az 
insan sermayesi kadar önemli olduğunu be-
lirtmişlerdir.  Çalışmaya katılan firmaların-
dan ihracat faaliyetlerinde aracı kullananlar 
ve yurtdışındaki yerleşik aracılarının çoğun-
lukla Türk olmasından dolayı yabancı dil 
becerisi, kültürel benzerlik gibi faktörlerin 
nispeten önemsiz olduğunu söylememekte-
dirler. Ankete katılan aracı niteliğindeki az 
sayıdaki firmalar ise üretici firmaların ak-
sine kültürel deneyim, benzerlik, uluslara-
rası tecrübe gibi faktörlerin diğer faktörlere 
oranla çok daha önemli olduğunu vurgula-
maktadırlar.    Aracı firma yetkilisine göre, 
yabancı dil becerisi, ihracat yapılan küçük 
ülkelerde büyük ülkelere oranla çok daha 
fazla önemli olmaktadır. 
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İçsel sosyal sermaye ile teknolojik serma-
ye ise alt düzeylerde etkiye sahip olmaktadır. 
Özellikle arkadaşlık kaynaklı sosyal serma-
ye beklenenin aksine genel içinde en alt sı-
ralarda yer almaktadır. Uzmanlar bu durumu 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ne has alt 
kültürün etkilerinden kaynaklandığını ifade 
etmektedirler: “İşbirliği sıkıntısı var. Dışarı-
dan birlikte gibi gözüküyor. Ancak firmalar 
arası işbirliği hiç yok. Büyüklerin zaten so-
runu yok, aşağıdakilerin sorunlarına da bana 
ne diyorlar. Sektörel dış ticaret firmaları 
oluşturulurken bizim sektörde yapılamadı, 
büyükler bunu önemsemedi, aşağıdakiler 
talep etti. Onların da gücü yetmedi”; “Bizde 
kollektivizm olmaz. Bireysel çıkarlar önemli, 
ben kazanayım yaklaşımı var. Gerisi önemli 
değil”, “Türk ihracatçıları kendi aralarında 
rekabet etmekten, birbirinin kuyusunu kaz-
maktan… millet birbirinin gözünü oyuyor. 
Sunduğumuz ürün monopol olmasına rağ-
men, kendi aramızdaki rekabetten alıcının 
kucağına bıraktık. Bizim kadar kötü bu işi 
kullanan yok…”. Diğer taraftan, Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunmakla 
birlikte özellikle eğitimi ve tecrübesi büyük 
şehirlerde kazanılan uzmanlar, özellikle ar-
kadaş kaynaklı sosyal sermayeden fayda-
landıklarını ifade etmektedirler: “ihracat ile 
ilgili gerekli kişilerle diyaloğa geçmemde ta-
nıdığım kişiler çok etkili oluyor. Beni tanıyan 
herkes müşteriyi yönlendiriyor. Bu yolla çok 
da iş yaparım. İnsanlarla diyaloğunuz iyi 
olduğunda olmazlar olur, hayırlar evet olu-
yor..”; “haftasonu üniversiteden mezun 45 
arkadaş ile İstanbul’da buluştuk… Birbirle-
rimizle paslaşıyoruz. Örneğin, bir arkadaş 
Arap müşterim var, benden şu ürünü aldı, 
senin ihraç ettiğin ürüne de ihtiyacı varmış 
sana yönlendiriyorum… Ancak bu durumun 
Trabzon’da çok olduğunu sanmıyorum”.

Uzmanlar ile görüşmelerde teknolojiye, 
paralelinde ürün kalitesine, dürüst ticarete 
ve elektronik ticarete sürekli vurgu yapıl-
masına karşın soru kağıdı formatında iki-
li karşılaştırmalarda beklenen düzeyde bir 
etki görülmemiştir. Diğer bir ifadeyle, diğer 
sermaye türlerinin karşılaştırmalarda daha 
önemli rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. 

Elde edilen bulguların, ihracat perfor-
mansında etkili olabilecek sermaye türlerinin 
tanımlanması bakımından konu ile ilgilene-
cek hem akademisyenlere hem de uygula-
yıcılara fayda sağlayabileceği düşünülmek-
tedir. Öncül yazına Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerde özellikle önemli olan ihracat 
performansını etkileyen ana ve alt kriterleri 
sunmaktadır. Bu kriterlerin belirlenmesinde 
ilgili yazının detaylı incelenmesinin yanı sıra 
bu konuda bilgi sahibi olan ve aktif rol oy-
nayan iş adamlarının / girişimcilerin / kamu 
yetkililerinin / yöneticilerinin engin piyasa 
tecrübelerinden de faydalanmıştır. Konu ile 
ilgili farklı kesimlerden profesyonellerden 
oluşan uzman grubun katılımı ile gerçekleş-
tirilen bu çalışma kavramsal yeteneğimizi 
geliştirecek daha bütüncül bir çerçeve çiz-
memiz noktasında ilgili yazına ve uygulayı-
cılara katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 
Çok fazla çalışılmayan konular olan sermaye 
türlerini ve ihracat performansını temsil eden 
kriterleri ve bunların kendi içerisindeki nispi 
önceliklerini Türkiye özellikle Doğu Kara-
deniz Bölgesi bağlamına özgü olarak ortaya 
koymaktadır.  Dolayısıyla bu konularda ça-
lışmayı düşünen akademisyenlere kullana-
cakları ölçek bağlamında buradaki ana ve alt 
kriterlerin yol gösterici olması beklenmekte-
dir. Uygulayıcılar için de firmaların Türkiye 
bağlamında başarılı ihracat performansları 
sergilemeleri için dikkate almaları gereken 
noktalara dikkat çekmektedir.
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Burada belirtilen katkılarının yanı sıra bu 
çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, firma özelliklerini gerekli 
düzeyde dikkate almamasıdır. Firmaların 
büyüklükleri, faaliyet gösterdikleri sektör-
ler ve sahiplik yapıları (kamu/özel) çalış-
ma kapsamında ele alınan kriterlerin önem 
derecelerini de değiştirebilecektir. Ayrıca 
firmanın ihracat faaliyetlerinde yolun hangi 
aşamasında olduğu da dikkate alınmalıdır. 
Gerçekleştirilen görüşmeler, firmaların ihra-
cat faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı ola-
rak gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin ana 
ve alt kriterleri belirlemede önemli olduğu-
nu göstermektedir. Örneğin, dolaylı ihracatı 

tercih eden ihracatçı firmalar, yurtdışında 
yerleşik aracıların çoğunlukla Türk olma-
sından dolayı yabancı dil becerisi, kültürel 
benzerlik gibi faktörlerin nispeten önemsiz 
olduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte 
aracı niteliğindeki az sayıdaki firmalar ise 
üretici firmaların aksine kültürel deneyim, 
benzerlik, uluslararası tecrübe gibi faktörle-
rin diğer faktörlere oranla çok daha önemli 
olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çalışmada 
dikkate alınmayan maddi sermayenin gele-
cek çalışmalarda göz önünde alınması da 
çalışmanın daha bütüncül bir çerçeve sun-
masına katkıda bulunacaktır.
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ÖZ
Robust Optimizasyon İle Türkiye Elektrik Enerjisi Modeli

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2023 yılına kadar artan elektrik talebini karşılayabilmek 
için ilave edilecek elektrik kurulu güç kapasitesini minimum maliyetle belirlemektir. Bunun 
için, ilave edilecek kurulu gücün yılı, yakıt türü ve kapasitesini belirlemek üzere yeni bir 
model önerilmiştir. Model kapsamında kaynakların rezerv durumu da dikkate alınmıştır. 
Talep açığı, üretimin maliyeti ve miktarında belirsizlikler bulunması ve dağılımlarının 
bilinmemesi nedeniyle önerilen modelde Bertsimas ve Sim (2003) tarafından geliştirilen robust 
optimizasyon yöntemi tercih edilmiştir. Robust optimizasyon belirsiz parametrenin dağılım 
yapısı bilinmediği durumlarda kullanılan, stokastik programlamaya benzer bir yöntemdir. 
Önerilen model TEİAŞ tarafından yapılan Türkiye elektrik üretim planlama çalışmalarına 
bir alternatiftir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hedeflerini desteklemektedir. 

Jel Sınıflaması: C61, C44, Q40, Q47, Q41, Q42.

Anahtar kelimeler: Enerji, elektrik  sektörü, robust optimizasyon.

ABSTRACT
Turkish Electrical Energy Model With Robust Optimization

The aim of this study is to determine the amount of installed power generation to be added 
at minimal cost in Turkey in order to meet the increasing electricity demand till 2023. For 
this purpose, a new model will be proposed to decide the timing, the type of the fuel and the 
capacity of the added installed power generation. Reserve condition of the resources will 
also be considered within the model. Since there are uncertainties in the demand gap, cost 
and quantity of production and their distributions are unknown, robust optimization method 
which was developed by Bertsimas and Sim (2003) is preferred in the proposed model. 
Robust optimization is a method that is used when the distribution of the uncertain parameter 
is unknown and it is similar to stochastic programming. The proposed model is an alternative 
to the Turkey energy planning studies that are conducted by TEIAS. Results obtained in this 
study support the goals of reducing foreign dependency and increasing the use of indigenous 
and renewable energy sources.

Jel Sınıflaması: C61, C44, Q40, Q47, Q41, Q42.

Keywords: Energy, the electricity sector, Robust optimization, 
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GİRİŞ

Kalkınmanın, rekabetin ve büyü-
menin temel unsurlarından olan 
enerji,  yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından beri dünyanın önemli konula-
rından biri olmuştur. Artan enerji talebini 
karşılamak için bir yandan çoğunlukla bit-
me aşamasına gelmiş fosil yakıtlara dayalı 
enerji üretimi yapılırken diğer yandan,  çev-
re kirliliği ve iklim değişikliği gibi pek çok 
olumsuz sonuçla karşı karşıya kalınmıştır. 
Bu nedenle enerjinin, hem kısa hem de uzun 
dönemde planlanması önemli ve elzem bir 
konudur.  

Literatürde, dinamik optimizasyon, kar-
ma tamsayılı doğrusal programlama, heu-
oristik, bulanık karar teorisi gibi modelleri 
kullanarak elektrik sistemlerinin büyümesi-
ni modelleyen farklı optimizasyon çalışma-
ları bulunmaktadır. Örneğin,  Simith ve Vil-
legas (1997) tarafından Kolombiya elektrik 

sektörünün minimum maliyetle genişleme 
planı ulusal düzeyde simulasyon ve optimi-
zasyon teknikleri kullanılarak üç farklı yön-
tem ile analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır.

Wang ve Sparrow (1999) kapasite geniş-
leme problemlerinde belirsizliğin maliyet 
üzerine etkisini belirlemek üzere bir çalışma 
yapmıştır.  Luhanga, Mwandosya ve Lute-
ganya (1993) tarafından enerji planlaması 
ve enerji talep programlarını birleştirerek 
doğrusal programlama tabanlı optimizasyon 
modeli geliştirilmiştir. Mavrotas, Diakoula-
ki ve Papayannakis (1999), elektrik üretim 
sistemlerinin büyüme kararlarının alınma-
sında çok amaçlı doğrusal programlama mo-
deli geliştirmiştir. Wang ve Sparrow (1999), 
talep ve büyümenin belirsiz olduğu durum-
larda kapasite büyümesini analiz etmek için 
bir optimizasyon modeli geliştirmişlerdir.

Türkiye’de enerji talebi Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı tarafından MAED 
(Model for Analysis of Energy Demand) 
programı kullanılarak hesaplanmaktadır. 
Ayrıca, TEİAŞ tarafından, Türkiye elektrik 
enerjisi üretim planlama çalışması, hesap-
lanan talep verileri kullanılarak WASP IV 

I.
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paket programı ile yapılmaktadır (TEİAŞ, 
2011).

WASP IV paket programında enerji san-
trallerine ilişkin bilgiler deterministik alı-
nırken (hidrolik hariç), hidrolik santrallerin 
olasılıksal yapısı simülasyonlar ile değer-
lendirilmektedir. Oysa ki uzun dönemde 
talep edilen enerji miktarı, maliyeti ve üre-
tebilecekleri elektrik miktarları (özellikle 
yenilenebilir enerji santrallerinde) net olarak 
belirlenememektedir. Belirsizliklerin mo-
dellenmesi elde edilen sonuçların güvenilir-
liğini artıracaktır.

Bu çalışma, 2023 yılına kadar Türkiye 
elektrik enerjisi talebinin minimum maliyet-
le ve güvenilir bir şekilde karşılanması için 
yeni kurulacak üretim tesislerinin zamanla-
masına, miktarı ve kompozisyonuna karar 
vermek üzere yeni bir model önermektedir. 
Önerilen modelde talep açığı, üretim ma-
liyeti ve üretim miktarındaki belirsizlikler 
dikkate alınmaktadır.

Belirsizlik altında karar vermek için en 
yaygın kullanılan optimizasyon yöntemleri 
duyarlık analiz, stokastik programlama, di-
namik programlama, robust optimizasyon 
ve bulanık karar teorisidir.  Stokastik prog-
ramlamada dağılımın yapısının bilinmesi 
gerekir. Ancak bu çalışma kapsamında be-
lirsiz parametrenin dağılım yapısının bilin-
memesi nedeniyle son yıllarda yaygın ola-
rak kullanılan robust optimizasyon yöntemi 
tercih edilmiştir. 

Çalışma kapsamında öncelikle Türki-
ye enerji sektörü ve kullanılan yöntemler 
hakkında kısa bilgi verilmiştir. Daha sonra 
önerilen model tanıtılıp, sonuçlar değerlen-
dirilmiştir.

2. Türkiye Elektrik Sektörüne Genel 
Bakış

Türkiye’de enerji tüketimindeki artışı 
karşılayabilmek için, (özellikle 1970’li yıl-
larda petrol krizi sonrası) petrolün ikame 
edilmesi amacıyla yerli kaynaklara (özellik-
le linyite) yönelinmiş, bu da hava kirliliğini 
artırmıştır. 

1980’li yıllarda ekonomik politikalarda 
köklü değişiklikler enerji talebini artmasına 
neden olmuştur.  Hem enerji arzının mini-
mum maliyetle gerçekleştirilmesi, hem de 
hava kirliliğinin azaltılması gerekliliği or-
taya çıkmıştır. Bu da elektrik, doğalgaz ve 
taşkömürü ithalatının artmasına neden ol-
muştur.  Enerji bağımlılığındaki bu artış her 
geçen gün daha da önemli bir sorun olmuş-
tur.  Bu nedenle dışa bağımlılığı azaltacak, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla 
önem verilmesi gerekmektedir.

Santral yatırımlarının kamudan ziyade, 
özel sektör sermayesi ile yapılması yönün-
deki politika değişiklikleri, elektrik üreti-
minde yerli linyit kaynaklarının kullanımı-
nı azaltmıştır. Özel sektör, yerli kaynaklar 
yerine ilk yatırım maliyeti daha düşük ve 
yatırım süresi daha kısa olan doğalgaza da-
yalı santralleri tercih etmiştir. Bunun sonu-
cunda özellikle ithal doğalgaza dayalı girdi 
bağımlılığı enerji arz güvenliğini tehdit eder 
olmuştur.

3. Yöntem

Belirsizlik altında optimizasyon prob-
lemleri için geliştirilen robust optimizasyon, 
duyarlık analizi ve stokastik programlama 
için tamamlayıcı bir yöntemdir. Dinamik ve 
stokastik programlama için belirsiz paramet-
renin olasılık dağılımı hakkında her zaman 
detaylı bilgi elde edilememekte ya da ma-
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liyetlerin yüksek olmasından dolayı yaygın 
kullanılamamaktadır. Bu nedenle stokastik 
programlamaya benzer bir teknik olan ro-
bust optimizasyon son yıllarda gelişmiştir 
(Moazeni, 2006). Hatta dağılımın bilindiği 
durumlarda bile, robust optimizasyonun çö-
zümlenebilirlik  kolaylığı nedeniyle stokas-
tik programlamadan cazip olabilmektedir 
(Bertsimas, Brown ve Caramanis  2011). 

Robust optimizasyonun çeşitli alanlarda 
uygulamaları mevcuttur. Bunlar çok genel 
olarak finans, makroekonomi,  telekomüni-
kasyon, mühendislikler, arz zinciri envan-
ter yönetimi, belirsizlik altında  robot kol 
tasarımı (Ben-Tal ve Nemirovski),  robust 
tek periyotlu seçenek modelleme (Lutgent 
ve Sturm),  dinamik sistemler ve kontrol 
teorisinde robustlık (Ben-Tal, Nemirovski 
ve Body), markov zincirinde robustlık (El-
Ghaoui ve Nilim), robust mekansal analiz 
(Thiele) şeklinde özetlenebilir (Pınar, 2005). 

Robust optimizasyonun iki temel aracı 
vardır. Bunlar; belirsizlik kümesinin belir-
lenmesi ve robust eşdeğer problemin oluş-
turulmasıdır. Belirsizlik kümesi, verideki 
belirsizliği tanımlayan, genellikle sınırlan-
dırılmış ve dışbükey deterministik bir kü-
medir. Bu küme belirsiz parametrenin olası 
bütün değerlerini içerir (Moazeni, 2006).  
Robust optimizasyon, belirsizlik kümesinin 
tanımlanmasına oldukça duyarlıdır. Kullanı-
lan belirsizlik kümesine bağlı olarak farklı 
robust eşdeğer problemler elde edilebilmek-
tedir. 

Belirsiz parametrenin sınırlandırılmış, 
dışbükey belirsizlik kümesine ait olduğu 
varsayımı ile yapılmakta olan robust op-
timizasyon, belirlenen belirsizlik kümesi 
üzerinden amaç fonksiyonunun maksimum 
değerinin minimizasyonunu bulmayı amaç-

lamaktadır. Bu nedenle en kötü durum ana-
lizi olarak da adlandırılır.  Bu yaklaşım 1970 
yılında Sosyter ile başlamıştır (Düzgün, 
2012). Daha sonra Ben-Tal, Nemirovski, El-
Ghaoui, doğrusal ve ikinci dereceden prog-
ramlama problemlerinde parametre belir-
sizliği için elipsoid kümeye dayanan robust 
eşdeğer formülü önermişlerdir. El-Ghaoui 
ve Lebret belirsiz en küçük kareler problem-
leri için robust çözümler üzerinde çalışmış-
lardır (Li ve  Floudas 2012).

Ben-Tal ve Nemirovski (2000), doğrusal 
kısıtların belirsizlik kümesi elipsoit oldu-
ğunda robust optimizasyonun ikinci dere-
ceden konik probleme dönüştüğünü göster-
mişlerdir.

Lin, Janak ve Floudas (2004) belirsizlik 
altında karma tamsayılı programlama prob-
lemleri için robost optimizasyon teorisini 
geliştirmişlerdir.  Mulvey, Vanderbei ve  Ze-
nios (1995)  belirsiz verilerin senaryo taban-
lı robust optimizasyonu  üzerinde çalışmış-
lardır. 

Bertsimas ve Sim (2004),  robust doğru-
sal programlamada bütçelemeli belirsizlik 
kümelerini kullanmışlardır.  Bütçelemeli 
belirsizlik kümeleri, robust eşdeğer optimi-
zasyon modelinde çözümün konservatiftik 
derecesini kontrol etmek için geliştirilmiştir. 
Bu tip robust optimizasyonlar aralık ile elip-
soit ya da polihedral belirsizlik kümelerinin 
kombinasyonuna dayanmaktadır.  Ayrıca 
Bertsimas ve Sim (2003) robust optimizas-
yonu, doğrusal ve kesikli programlama ala-
nına genişletmiş ve uygulamıştır. Moazeni  
(2006) belirsizliğin amaç fonksiyonunda ve 
sol yan değerlerinde olduğu durumlar için, 
ağırlıklandırılmış analitik merkezler kulla-
narak klasik robust optimizasyon yöntemini 
yeniden tanımlamıştır.



Burada Γ, 𝜓𝜓, Ω   belirsizlik kümesinin ge-
nişliğini kontrol eden ayarlanabilir paramet-
relerdir. 𝜓𝜓 = 1 durumu  Soyster tarafından 
geliştirilen en kötü durum senaryosudur (Li, 
2012).

3.2. Belirsiz Doğrusal Optimizasyon ve 
Robust Eşdeğerleri

Doğrusal optimizasyon problemlerinde 
belirsizlik, amaç fonksiyonlarında, sağ yan 
ya da sol yan değerlerinin hepsinde olabil-
diği gibi bir kısmında da olabilmektedir.  En 
genel haliyle belirsiz doğrusal programlama 
problemi  

                         max c x
x

j j
j

u/  

                          a x bijj j i#u u/                  (6)

olarak ifade edilir. Modeldeki bütün belirsiz 
parametreler, kısıtlarda eşitsizliği sağ yanına 
taşınarak ve amaç fonksiyonu kısıta dönüş-
türülerek problem,

       max z
,x z

   0#j jz c x
j

- u/

b x a x 0i ij jj #+0u u/
                                                       

  

         
x 1=-0

                                           (7)

olarak yazılabilir.

Burada; ˜ ˜ ijj ,c ba i
u  belirsiz parametrelerdir. 

• c c c c, , , ,j j j j!
-

u u r6 @ aralığında değer alarak 
kendi ortalaması E c ju^ hetrafında simetrik 
bir dağılıma sahiptir.

• Amaç vektörünün nominal değeri sıfır-
dan farklıdır.

•  ,b b b bj j,j j !u u 6 @ aralığında dağılım gös-
teren bağımsız raslantı değişkenleridir. 
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Chen, Sim ve Sun (2007) belirsiz doğ-
rusal modellerde simetrik olmayan rastlantı 
değişkenleri için yeni belirsizlik kümesi ta-
nımlamışlardır.  Aynı zamanda şans kısıtlı 
stokastik doğrusal optimizasyonun bir sını-
fını ölçmek için bir robust optimizasyon mo-
deli önermişlerdir. 

3.1. Belirsizlik Kümesi 

Robust eşdeğer optimizasyon modelleri 
belirsizlik kümesinin seçimine göre fark-
lılık göstermektedir. Yaygın kullanılan be-
lirsizlik kümeleri; kutu belirsizlik kümesi 
(Soyster tarafından geliştirilmiştir), elipsoid 
belirsizlik kümesi,  polihedral belirsizlik kü-
mesi ve bunların kombinasyonu olarak ifade 
edilebilir. Belirsizlikler normlarla ifade edil-
mektedir.

Kutu belirsizlik kümesi, belirsiz veri vek-
törünün ∞ normu kullanılarak tanımlanır.

 (1)

Elipsoid belirsizlik kümesi belirsiz veri vek-
törünün ikinci normu kullanılarak tanımlanır.

  (2) 

Polihedral belirsizlik kümesi belirsiz veri 
vektörünün birinci normu kullanılarak ta-
nımlanır. 

    (3)

Kutu-elipsoid belirsizlik kümesinde, 
kutu ve elipsoidal arasındaki kesişim küme-
si belirsizlik kümesini temsil etmektedir 

                                     (4)

Kutu- polihedral belirsizlik kümesi, kutu ve 
polihedral belirsizlik kümelerinin kesişimidir. 

   (5)
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•  , , aij ija a a,ij ij!
-

u u r6 @ aralığında değerler alır 
ve Eşitlik 8 ile tanımlanır.

a a a Jij ij ij ij j i6f= + !u t

b b bi i0i if= +u t    
c c cj j j jf= +u t                                      (8)

olarak tanımlanır. Burada;

aij , cj  ve bi parametrenin nominal değerleri,

aijt , bi
t  ve c jt  pozitif sabit dalgalanmaları,

Ji  belirsizlik bulunan katsayıların değişken 
indeksini içeren alt kümeyi,

εij ve εi0 belirsizliğe maruz kalan rastlantı 
değişkenlerini 

ifade etmektedir. Belirsizliğe maruz kalan 
rastlantı değişkenleri [-1,1] aralığında dağıl-
maktadır.

Robust optimizasyonda, belirsiz verinin, 
belirsizlik kümesinde değiştiği varsayılır ve 
verideki belirsizliğe karşı koruma (immuni-
ze)  kazandırılarak en iyi çözümün elde edil-
mesi amaçlanmaktadır. Yani aday çözüm, 
belirsizlik kümesinde verilen bütün değerler 
için uygun çözüm olmaktadır. 

3.2.1. Sosyter Yöntemi

Amaç fonksiyonunda belirsizlik oldu-
ğunda, amaç foksiyonu kısıta dönüşmekte-
dir.  Bu nedenle modelin robust eşdeğerini 
vermeden önce sağ ve sol yan parametrele-
rinde belirsizlik olan bir kısıtın  robust eşde-
ğeri açıklanacaktır.  Bir i kısıtında hem sağ, 
hem de sol yan belirsizliklerinin aynı anda 
görülmesi durumda her hangi bir  kısıt  Eşit-
lik  9 ile ifade edilir.

a x x bij j ij ja
j Ji j Ji

i#+
s !

u u/ /                       (9)

Sağ yanda bulunan belirsizlik ifadesi,  
yardımcı değişkeni kullanılarak sol yana ge-
tirilir (x0 = -1).Böylece robust eşdeğer kısıt

b x a x b x a x 0i ij j
j

i i ij ij j
j Ji

0 0 0 #f f+ + +
!

t t: D/ /

b x a x b x a x 0i ij j i i ij ij j
j Jij U

0 0 0max #f f+ + +
!!f

t t: D& 0//

(10)

olarak elde edilir. Belirsizlik kümesi aralık 
olarak tanımlandığında robust eşdeğer kısıt;

           
 a x a x b bij j ij jj Jij i i#W+ +

!
t t7 A//   

(11)

olarak ifade edilir. Eşitlikte  değişkeninin 
mutlak değer operatörü kaldırılır ve yerine   
yardımcı değişkeni ile kısıt,

a x a u b b

u x u

ij j ij j ij Jij i

j j j

#

# #

W+ +

-
!
t t7 A//

(12)

olarak yeniden ifade edilir. Ψ = 1   olduğu 
özel durum, sınırlandırılmış belirsizlik için 
“en kötü senaryo” olarak adlandırılan robust 
optimizasyon modeli olup Soyster tarafın-
dan önerilmiştir (Düzgün, 2012). Buna göre 
tüm parametrelerin belirsiz olduğu durum 
için robust eşdeğer kısıt

max z

z c x c u

a x x b b

u x u

a

0j j j jj Jj

ij j j ij ji ij

j j j

ij

0
#

#

# #

- +

+ +

-

!

!

t

t t7 A

//

// (13)

olarak ifade edilir.
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3.2.2. Bertsimas ve Sim yöntemi

Belirsizlik kümesi kutu ve polihedral kü-
menin bir kesişimi olduğunda amaç fonksi-
yonu, a ve b katsayılarında belirsizlik olan 
model Bertsimas ve Sim’e göre;

(14)

olarak ifade edilir.  Burada   ifadesinin yeri-
ne  ifadesi  konularak  kısıtlar;

 

      (15)

biçimine dönüşür. 

Bertsimas ve Sim yöntemi için robust eşde-
ğer kısıtın sağlanmama olasılığının üst sınırı 

Bertsimas ve Sim yöntemi için robust eşde-
ğer kısıtın sağlanmama olasılığının üst sınırı 

/exprP a x a x b J2j ij j j Ji j ij j i i
22 #/ / f C+ -! t ^ h6 @" ,

(16)

olarak belirlenmiştir (Bertsimas ve Sim 
2004). Buna göre x’ler için elde edilen çö-
züm en az 𝑒𝑒 !!! ! !!  olasılıkla uygundur .     

4. UYGULAMA
 4.1. Modelde Kullanılacak Girdiler
Önerilen model, 2023 yılına kadar talep 

edilen elektriği güvenilir ve minimum ma-
liyetle karşılayacak kurulu güç kapasitesini 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Modelin kuru-
labilmesi için talep edilen elektrik miktarı ve 
puant talebin, aday olarak belirlenen santra-
lin yıllık ne kadar elektrik üretebileceğinin 
ve bunun birim maliyetinin ne olacağının 
bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut ve 
lisans almış, inşaatı devam eden santrallerin 
kurulu güç ve üretim projeksiyonlarının da  
bilinmesi gerekmektedir.

4.1.1. Elektrik Üretim, Kurulu Güç ve 
Talep Projeksiyonları
TEİAŞ (2012), 2013-2022 dönemi elek-

trik talebinin tahmini için MAED programı-
nı kullanmış; baz, yüksek ve düşük olmak 
üzere talep ve puant talep projeksiyonları 
hazırlamıştır. Yine üretim ve kurulu güç 
projeksiyonları da 2011-2021 dönemi için 
TEİAŞ (2012) tarafından hazırlanmıştır.  
Bu projeksiyonda üretim miktarı için proje 
üretim ve güvenilir üretim olmak üzere iki 
değer üretilmiştir. Tahmin edilen güvenilir 
elektrik üretim miktarları, proje üretim de-
ğerlerinden daha küçük olduğu için, öneri-
len modelde elektrik üretim miktarı olarak 
kullanılmıştır.  Bütün projeksiyonlar Tablo 
1’de verilmiştir.

𝑧𝑧 − 𝑐𝑐!𝑥𝑥!   + Γ𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!!
!"!!

  ≤ 0                
!

𝑎𝑎!"𝑥𝑥!   + Γ𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!" + 𝑝𝑝!!
!"!!

  ≤ 𝑏𝑏!                 
!

𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!" ≥ 𝑎𝑎!" 𝑥𝑥!                     ∀!∈ 𝐽𝐽!
𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!! ≥ 𝑐𝑐! 𝑥𝑥!   
𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!! ≥ 𝑏𝑏!

𝑧𝑧! ≥ 0
  𝑝𝑝!" ≥ 0
𝑝𝑝!! ≥ 0

 

p p+

z c x z p

a x z b

z p a x J

z p c x

z p b

z

p

p

0

0

0

0

j j j j Ji j

j ij j i ij i i

i ij ij j j i

j j j

i i j

i

ij

i

j Ji

0 0

0

0 0

0

0

6

#

#

$ !

$

$

$

$

$

/ /
/

C

C

- + +

+ +

+

+

+

!

!

t

t

t

66
66

@@
@@/

z c x z p

a x z p p b

z p a u J

z p c u

u x u J

z p b

z

p

p

0

0

0

0

,

j j j j Ji j

j ij j i j Ji ij i i

i ij ij j j i

j j j

j i j i

i i j

i

ij

i

j

0 0

0

0 0

0

0

6

6

#

#

$ !

$

# # !

$

$

$

$

/ /
/ /

C

C

- + +

+ + +

+

+

-

+

!

!

t

t

66
66

@@
@@

𝑧𝑧 − 𝑐𝑐!𝑥𝑥!   + Γ𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!!
!"!!

  ≤ 0                
!

𝑎𝑎!"𝑥𝑥!   + Γ𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!" + 𝑝𝑝!!
!"!!

  ≤ 𝑏𝑏!                 
!

𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!" ≥ 𝑎𝑎!" 𝑥𝑥!                     ∀!∈ 𝐽𝐽!
𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!! ≥ 𝑐𝑐! 𝑥𝑥!   
𝑧𝑧! + 𝑝𝑝!! ≥ 𝑏𝑏!

𝑧𝑧! ≥ 0
  𝑝𝑝!" ≥ 0
𝑝𝑝!! ≥ 0

 

/exppr a x a x b J2j ij j j Ji j ij j i i
22 #/ / f C+ -! t ^ h6 @" ,



83Robust Optimizasyon İle Türkiye Elektrik Enerjisi Modeli

Projeksiyon değerleri 2022 ve 2023 yıl-
ları için model kapsamında tahmin edilmiş-
tir. Ayrıca üretim kapasiteleri hesaplanırken 
devreden çıkacak kurulu güç, veri yetersizli-
ği nedeniyle hesaplanamamıştır. Bu nedenle 
2012 yılından itibaren her yıl 400 MW kapa-
sitenin devre dışı kalacağı ve bundan dolayı 
yıllık 1800 GWh elektrik üretilemeyeceği 
varsayılmıştır. 

4.1.2. Santrallerin Seviyelendirilmiş 
Maliyetleri ve Kaynak Kısıtları

Modelde kullanılacak en önemli girdiler-
den bir diğeri santrallerin üretim maliyetle-
ridir. Elektrik üretim santrallerinin karakte-
ristikleri birbirinden çok farklıdır. Doğalgaz 
santrallerinin kurulum süresi daha kısa ancak 
yakıt maliyeti yüksek olurken, yenilenebilir 
enerji santrallerinde yakıt maliyeti yoktur.  
Nükleer enerji santrallerinin kurulumu 7 yıl 
alırken, rüzgar ve güneş santralleri bir yıl-

dan daha az sürede kurulabilmektedir.  Ben-
zer şekilde elektrik santrallerinin ekonomik 
ömürleri ve işlevleri birbirinden farklıdır.

Farklı özellikteki bu teknolojilerin kar-
şılaştırılabilir hale getirilmesi amacıyla, 
seviyelendirilmiş üretim maliyeti yöntemi 
geliştirilmiştir. Bu yöntem, ekonomik ömrü 
boyunca enerji maliyetinin, aynı dönemde 
ürettiği enerjiye bölünmesiyle hesaplan-
maktadır (Darling, You, Veselcad ve Velosa 
2011; IRENA, 2013; Fraunhofer ISE, 2012; 
Erdem, Sevilgen, Çetin ve Akkaya, 2004). 
Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti

(17)

olarak ifade edilir. Uluslararası Yenilene-
bilir Enerji Ajansı çalışmalarında (IRENA, 
2013) seviyelendirilmiş elektrik maliyeti 
formülü;

Tablo 1: Elektrik talebi, puant yük, üretim ve kurulu güç projeksiyonu  

Talep projeksiyonu   (GWh) Puant Yük  Projeksiyonu 
(MW)

Kurulu 
güç  

kapasitesi 
(MW)

Üretim

(GWh)

Yıllar Yüksek Baz Düşük Yüksek Baz Düşük Proje Güvenilir

2011 52.911 305.326 267.081

2012 56.473 315.706 275.663

2013 258.140 255.510 253.770 41.000 40.600 40.250 58.436 324.385 278.453

2014 278.960 271.010 265.780 43.500 42.300 41.500 62.516 337.513 291.837

2015 301.300 287.310 278.160 46.420 44.260 42.900 67.307 360.009 312.151

2016 320.470 302.700 289.330 49.370 46.630 44.570 72.686 385.434 331.249

2017 340.710 318.710 300.390 52.490 49.100 46.270 75.249 399.265 341.300

2018 362.100 337.130 314.850 55.780 51.940 48.500 78.558 411.455 350.421

2019 384.670 356.830 330.440 59.260 54.970 50.900 79.758 422.594 360.524

2020 408.500 377.490 346.510 62.930 58.160 53.380 80.958 431.220 368.924

2021 430.510 397.660 362.130 66.320 61.260 55.790 82.158 439.620 377.324

2022 453.560 418.590 378.000 69.880 64.490 58.230

Kaynak: TEİAŞ, 2012

Sartralinin ömrü boyunca maliyeti
Sartralin ömrü boyunca ürettiği enerji

LCOE =
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(18)
olarak kullanılmıştır.

Burada;

It : t yılındaki yatırım harcamalarını,
Mt : t yılındaki bakım ve işletme harcama-
larını,
Ft : t yılındaki yakıt harcamalarını,
Et : t  yılındaki elektrik üretimini,
r: iskonto oranını,
n: sistemin ömrünü,
t: yılı,
ifade etmektedir. 

Önerilen modelde aday santrallerin ka-
rakteristik özellikleri ve bir yılda ve 2023 
yılına kadar toplam en fazla ne kadar kurula-
bileceklerine ilişkin bilgiler (kapasite kısıt-
ları) ve seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri 
Tablo 4’te özet olarak verilmiştir. Santrallere 
ilişkin seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri 
Kazancık (2016) tarafından hesaplanmıştır.

4.2. Elektrik Üretim Planlaması İçin 
Önerilen Model 

Mevcut ve lisans almış santraller talep 
edilen elektriği karşılayamadığında oluşan 
açık, aday santraller tarafından karşılanacak-
tır. Önerilen modelde oluşan açığı minimum 
maliyetle karşılayacak aday santrallerin ne 
zaman, ne tür ve ne kapasitede kurulacağına 
karar verilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre 
amaç fonksiyonu, 

2023
Min z u c xt i i i ti2014 1/= = =

l/    
(19)

olarak tanımlanmıştır. Burada;

i = 1,2…l yakıt türü ve kapasitesine göre sis-
teme ilave edilecek aday santralin tipini,

ci: i tipi aday santralin seviyelendirilmiş bi-
rim elektrik maliyetini,

xti : t yılında i tipi aday santralden kaç tane 
kurulacağını,

ui:  i tipi aday santralin yıllık üretebileceği 
elektrik miktarını ifade etmektedir.

Yıllık üretim miktarı her bir aday santral 
için

𝑢𝑢! = 𝑘𝑘!𝑇𝑇!  

(20)
ile hesaplanmaktadır. Burada;

ki : ilave edilebilecek i tipi aday ünitenin ka-
pasitesini (MW),

Ti : tipi ünitenin saat olarak yıllık çalışma 
süresini (termik santraller için bu süre zo-
runlu devre dışı kalma süreleri dışındaki 
saatler olurken, yenilenebilir enerji kaynak-
larında 8760*kullanım faktörü kadardır), 
ifade etmektedir. 

Modelin Karar Değişkenleri

x1t: t yılında kurulabilecek aday150 MW gü-
cünde akışkan yataklı linyit  santral ünitesi,

x2t: t yılında kurulabilecek aday 360 MW 
gücünde Elbistan  tipi santral ünitesi,

x3t: t yılında kurulabilecek aday 300 MW  
gücünde taş kömürü  santral ünitesi,

x4t: t yılında kurulabilecek aday 500 MW 
gücünde ithal kömür  santral ünitesi,

x5t: t yılında kurulabilecek aday 700 MW 
gücünde doğalgaz santral ünitesi,

x6t: t yılında kurulabilecek aday 1000 MW 
gücünde nükleer santral ünitesi,
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x7t: t yılında kurulabilecek aday 4 MW gü-
cünde küçük HES santrali,

x8t: t yılında kurulabilecek aday 24 MW gü-
cünde orta ölçekte HES santrali,

x9t: t yılında kurulabilecek aday 134 MW 
gücünde büyük ölçekli HES santrali,

x10t: t yılında kurulabilecek aday 40 MW 
gücünde RES santrali,

x11t: t yılında kurulabilecek aday 3 MW gü-
cünde GES PV santrali,

x12t: t yılında kurulabilecek aday 50 MW 
gücünde GES CSP depolama özelliği olma-
yan santral,

x13t: t yılında kurulabilecek aday 50 MW gü-
cünde GES CSP 6 saat depolamalı santral,

x14t: t yılında kurulabilecek aday 30 MW 
gücünde binary (ikili)  çevrim sistemi jeo-
termal santralleri

olarak tanımlanmıştır. Bu santrallerin ilk 6 
tanesi fosil yakıtlı santraller, kalan 8 tanesi 
ise yenilenebilir enerji santralleridir.

4.3. Önerilen Modelin Kısıtları

Önerilen model, 5 yıl için 66 karar de-
ğişkeni ve 31 kısıttan (aday santrallerin bir 
yılda kurulabileceği ünite sayıları hariç) 
oluşmaktadır.  Bunlar kurulu güç kapasite 
kısıtları, pik yük kapasite kısıtları, üretim 
açığı kısıtları ve 2023 yılına kadar kurulabi-
lecek maksimum ünite sayısı kısıtları olarak 
özetlenebilir (Kazancık, 2016).

4.3.1. Kapasite Kısıtları

Kapasite kısıtları oluşturulurken Tablo 
1’de yer alan baz puant talep ve kurulu güç 
projeksiyonları esas alınmıştır.  Önerilen 
modelde kurulu güç kapasitesinin puant yük 

ve yedek kapasiteyi karşılaması istenmekte-
dir.  Kurulu güç kapasite projeksiyonundan 
baz puant talep ve % 45 fazlası çıkarılarak, 
ilave edilecek kurulu güç açığı için üst sınır-
lar elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler 
Tablo 2’de verilmiştir. Negatif değerler ku-
rulu güce ihtiyaç olan yılları göstermektedir.

Kurulu güç projeksiyonlarına göre kuru-
lu güç kapasitesinin karşılayabileceği puant 
yük miktarı,

𝑃𝑃! =
1

1+ 𝛼𝛼 𝑑𝑑! =
1

1+ 𝛼𝛼!
𝑑𝑑!! +

1
1+ 𝛼𝛼!

𝑑𝑑!!   (21)

ile hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir.  
Burada

Pt : Kurulu güç kapasitesinin karşılayabile-
ceği puant miktarı

dt1 : Fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücünü,

dt2 : Yenilenebilir enerji santrallerin kurulu 
gücünü,

a1 : Fosil yakıtlı santrallerin yedek kapasite 
oranını (% 15),

a2 : Yenilenebilir enerji santrallerinin yedek 
kapasite oranını (% 70) ifade etmektedir.  

İfade etmektedir.  

Önerilen model kapsamında, hesaplanan 
kurulu güç kapasitesinin karşılayabileceği 
puant miktarından baz puant talep çıkarıla-
rak puant açığı için alt sınırlar elde edilmiş-
tir. Yıllar itibarıyla elde edilen bu değerler 
Tablo 2’te verilmiştir. Negatif değerler açı-
ğın oluştuğu yılları göstermektedir.
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Tablo 2:  Kurulu güç kapasitesi kısıtlarının sağ yan değerleri (MW)

Yıllar  

2011 36.122 52.911 40.122 4.000 52.377 534

2012 39.045 56.473 42.563 3.118 56.615 -542

2013 40.600 58.436 43.829 2.429 58.870 -1.234

2014 42.300 62.516 46.678 3.178 61.335 -19

2015 44.260 67.307 49.987 4.127 64.177 1.530

2016 46.630 72.686 53.747 5.117 67.614 3.073

2017 49.100 75.249 55.254 3.754 71.195 1.654

2018 51.940 78.558 57.538 2.798 75.313 445

2019 54.970 79.758 58.582 412 79.707 -3.149
2020 58.160 80.958 59.625 -2.135 84.332 -6.974
2021 61.260 82.158 60.669 -4.591 88.827 -10.669
2022 64.490 82.158 60.669 -8.221 93.511 -15.753
2023 67.843 82.158 60.669 -11.975 98.372 -21.014

Tablo 2’deki değerler kullanılanarak 
2019 yılından itibaren kapasite kısıtları Eşit-
lik 22-24 ile verilmiştir.

Puant talep açığı için alt sınırı

     
a

k x d
1
1T l

j
i ti t$/ /

+i 1=t 2019= ^ h

T=2019, 2020…2023                               (22)

İlave kapasite için üst sınır

      T/ k x dii
l

tti1 #=t 2019=
r/

T=2019, 2020…2023                               (23)

Pik yük kapasite kısıtı

      lT ,k x d0 17it it t$/ /t i2019 1= =
^ h

T=2019, 2020…2023;

∀  i =7,10,11,12,13,14               (24)

Burada;

a i : i. İlave edilebilecek aday santraller için 
yedek oranını (termik santraller için %15 ve 
yenilenebilir enerji santralleri için %70’dir) 

dt : t yılı için tahmin edilen puant açığı alt 
sınırını (MW),
-
dt : t yılı için tahmin edilen kapasite açığı üst 
sınırını (MW)

ifade  etmektedir.

4.3.2. Üretim Kısıtları

Önerilen modelde yer alacak üretim kı-
sıtlarının sağ yan değerleri, güvenilir üretim 
ve baz talebe göre tanımlanacaktır. Güve-
nilir üretim, baz talebi karşılayamadığında 
üretim açığı oluşmaktadır. Buna göre he-
saplanan üretim açığı Tablo 3’de verilmiş-
tir. Negatif değerler üretim açığının olaca-
ğı yılları göstermektedir. Buna göre 2019 
yılından sonra üretim açığı oluşacaktır.  

Baz puant  
talep

Her yıl 400 MW 
devre dışı  

kaldığında ilave 
edilmesi gereken 
kurulu güç için  

üst sınır

Kurulu güç  
kapasitesi 

için üst sınır

Puant  
açığı

Kurulu güç  
kapasitesinin  
karşılayabi-
leceği puant 

miktarı

Kurulu güç  
projeksiyonu
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Tablo 3’den yararlanarak üretim açığı kısıtları  
yıllar itibarıyla,

T l u x Dit it t$/ /t 2019= i

T=2019, 2020…2023;                                          (25)

ile ifade edilir (: t yılında mevcut ve li-
sans almış santrallerle karşılanamayan elek-
trik miktarını (GWh) ifade etmektedir).

4.3.3. Ünite sayılarına ilişkin kısıtlar

Önerilen modelde hem makro hedefler 

hem de potansiyeller göz önünde bulundu-
rulmuştur. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz 
Güvenliği Strateji Belgesinde (YPK, 2009) 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesiyle ilgili hedefler göz 
önünde bulundurularak kısıtlar oluşturul-
muştur. Aday santrallere ilişkin özet bilgiler, 
maksimum kurulacak ünite sayısı, ünitelerin 
yıllık maliyet ve üretimleri ile robust model-
de kullanılacak olan belirsizlik kümesi alt 
ve üst sınırları ile dalgalanmalar Tablo 4’te 
özet olarak verilmiştir.

Tablo 3:  Yıllar itibarıyla üretim açığı (GWh)

Yıllar Baz talep Güvenilir  
üretim 

Her yıl 1800 GWh devre  
dışı kalırsa üretim

Üretim açığı

Dt

2011 230.306 267.081 267.081 36.775

2012 242.370 275.663 273.863 31.493

2013 255.510 278.453 274.853 19.343

2014 271.010 291.837 286.437 15.427

2015 287.310 312.151 304.951 17.641

2016 302.700 331.249 322.249 19.549

2017 318.710 341.300 330.500 11.790

2018 337.130 350.421 337.821 691

2019 356.830 360.524 346.124 -10.706

2020 377.490 368.924 352.724 -24.766

2021 397.660 377.324 359.324 -38.336

2022 418.590 377.324 357.524 -61.066

2023 442.031 377.324 355.724 -86.307
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4.4. Robust Optimizasyon ile Modelin 
Çözümü

Önerilen model, deterministik doğrusal 
programlama problemi olarak Matlab ile 
çözüldüğünde toplam minimum seviyelen-
dirilmiş maliyet 2.851.894.783$ olarak elde 
edilmiştir.

Robust modelde; santral birim maliyet-
leri, talep edilen elektrik miktarı ve yenile-
nebilir enerji santrallerinin üretim miktarları 
belirsiz olarak alınmıştır. Ayrıca Tablo 3’te 
verilen talep açığının %10 düzeyinde deği-
şeceği varsayılarak belirsizlik kümesinin alt 
ve üst sınırlar belirlenmiştir.

Fosil yakıtlı santrallerin birim üretim 
maliyetlerini etkileyen en önemli faktör ya-
kıt fiyatlarındaki belirsizlik, yenilenebilir 
enerji santrallerinde ise iklim koşullarına 
bağlı olarak üretim miktarındaki değişimdir.  
Maliyetlere ilişkin dalgalanmalar Tablo 4’de 
verilmiştir. Aynı tabloda yenilenebilir enerji 
santrallerinin üretim miktarlarının alt ve üst 
sınırlar ile dalgalanmaları da verilmiştir.

Önerilen model Soyster yaklaşımı ile çö-
züldüğünde 66 değişken ve 31 kısıtlı doğ-
rusal programlama modeli, 128 değişkenli 
ve 154 kısıtlı bir yapıya dönüşmüştür. Se-
viyelendirilmiş minimum toplam maliyet 
3.394.077.073 $ olup, deterministik model 
sonucundan %19 daha fazladır (Kazancık, 
2016).

Önerilen 66 değişken ve 31 kısıtlı mo-
del,  Bertsimas ve Sim tarafından geliştirilen 
yöntemde 323 değişkenli ve 325 kısıtlı bir 
yapıya dönüşmüştür.

Belirsizlik bulunan kısıtların her birinin 
%95 güven düzeyinde sağlanması durumun-
da 2019-2023 Döneminin minimum seviye-

lendirilmiş toplam maliyeti 3.143.104.941$ 
olarak elde edilmiştir. Bu değer Soyster yak-
laşımı ile elde edilen değerden daha düşük 
olurken, doğrusal modelin yaklaşık % 10,2 
fazlasıdır.  

Model, 2019 yılından itibaren her yıl 3’er 
ünite akışkan yataklı linyit santralleri, 2020 
yılından itibaren her yıl 2’şer ünite Elbistan 
tipi linyit santrali ve 2022 ve 2023 yıllarında 
1.000 MW kapasiteli nükleer enerji santral-
leri kurulmasını önermiştir. Modelde taşkö-
mürü, ithal kömür, doğalgaz santrallerinin 
kurulması maliyetlerin yüksekliği nedeniyle 
önerilmemiştir (Tablo 5). 

Yenilenebilir enerji santrallerinden HES, 
RES ve Jeotermalin kurulmasını önerilirken, 
maliyet yüksekliği nedeniyle GES’ler öne-
rilmemiştir.

Akışkan yataklı linyit santrallerinin in-
şası ortalama 4 yıl sürmektedir. Bu neden-
le faaliyete başlanması gereken yıldan 4 yıl 
önce yatırımların başlaması gerekmektedir. 
Elbistan tipi santrallerin inşaası 5 yıl aldı-
ğından faaliyete başlaması gereken yıldan 5 
yıl önce,  Benzer şekilde nükleer enerji san-
trallerinin 7 yıl önce yatırımlarının başlama-
sı gerekmektedir. 

Model kapsamında elde edilen ünite sa-
yıları, Tablo 4’te verilen ünitelerin kapasi-
te büyüklükleri ile çarpılarak her yıl, her 
bir santralden ilave edilecek kurulu güç 
kapasiteleri hesaplanıp Tablo 5’de veril-
miştir. 2023 yılına kadar sisteme, toplam 
20.413 MW güç kapasitesi ilave edilecek-
tir. Modele göre, ilave edilecek kurulu güç 
kapasitesi içinde yenilenebilir enerji kay-
naklarının payı 2019 yılında % 86, 2023 
yılında %54, 2019-2023 döneminde  ise % 
65 olacaktır.
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Tablo 5: Yıllar itibarıyla kurulacak aday kapasite (MW)
Kurulacak aday kapasite (MW) Aday ünite sayısı (Adet)

  2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Akışkan yataklı linyit x1 450 450 450 450 450 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Elbistan tipi x2 0 720 720 720 720 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Taş kömürü x3 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

İthal kömür x4 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doğalgaz x5 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nükleer x6 0 0 0 1000 1000 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Küçük ölçekli HES x7 106 106 106 106 106 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

Orta Ölçekli HES x8 334 334 334 334 334 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

Büyük ölçekli HES x9 1608 1608 1608 1608 1608 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Küçük RES x10 506 506 506 506 506 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65

GES PV x11 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GES CSP depolamalı x12 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GES CSP depolamasız x13 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Binary jeotermal x14 149 145 140 68 8 4,95 4,85 4,67 2,25 0,27

Yenilenebilir 2703 2700 2695 2622 2563

Fosil yakıtlı 450 1170 1170 2170 2170

Toplam 3153 3870 3865 4792 4733

Yenilenebilir/Toplam*100 86 70 70 55 54

Kümülatif toplam 3153 7023 10888 15680 20413

Kapasite açığı üst sınırı 3306 7323 11202 16541  22065

Fosil yakıtlı santrallerde üretim miktarının 
iklim ve çevre koşullarına göre değişmemesi 
nedeniyle yıllık elektrik üretim miktarlarında 
bir belirsizlik öngörülmemiş, üretim tek de-
ğer olarak hesaplanmıştır.  Yenilenebilir ener-
ji santrallerinin yıllık elektrik üretim miktarı 
ise iklim şartlarına göre değişmektedir. Bu 
nedenle üretim miktarındaki belirsizlikler 
için Tablo 4’de yer alan belirsizlik kümesinin 
alt ve üst sınırları baz alınarak, yıllık üretile-
bilecek elektrik miktarının alt ve üst sınırları 
belirlenmiştir (Tablo 6).  Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde her yıl talep açığının güvenli 
bir şekilde karşılanabileceği görülmüştür. 

Seviyelendirilmiş elektrik maliyetini, 
üretim miktarının az ya da çok olması etki-

lemektedir. Üretim miktarı arttığında, sabit 
maliyetlerden dolayı seviyelendirilmiş ma-
liyet azalmakta; üretim miktarı azaldığın-
da ise bu maliyet artmaktadır. Bu nedenle 
üretim alt sınırda iken maliyet üst sınırda, 
üretim üst sınırda iken maliyet alt sınırda ol-
duğu durumlar için ayrı ayrı olası maliyetler 
hesaplanmıştır. 

Tablo 4’ten yararlanarak üretim alt sı-
nırda ve maliyet üst sınırda olduğunda mi-
nimum toplam seviyelendirilmiş maliyet 
3.063,623 milyon $; üretim üst sınırda ve 
maliyet alt sınırda olduğunda 3.314,027 
milyon $ olarak elde edilmiştir.  Modelin 
bulmuş olduğu  maliyet değer bu iki değerin 
arasındadır.
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Modelin önerdiği yapı benimsendiği 
takdirde 2011 yılında kurulu güç kapa-
sitesinin %37,3’ü olan doğalgaz santral-
lerinin payı 2023 yılında %23,4’e geri-
leyecektir. Aynı yıllarda hidroelektrik 

santrallerinin payı % 32,2’den % 42,8’e 
benzer şekilde rüzgar enerji santralleri % 
3’den  % 5’e yükselecektir.  2023 itiba-
rıyla nükleer santrallerin payı ise %5’e 
ulaşacaktır.

Tablo 6: Yıllar itibarıyla aday kapasitenin yıllık üretimi (GWh)

Akışkan yataklı linyit
2019 2020 2021 2022 2023
2956 2956 2956 2956 2956

Elbistan tipi 0 4730 4730 4730 4730
Taş kömürü 0 0 0 0 0
İthal kömür 0 0 0 0 0
Doğalgaz 0 0 0 0 0
Nükleer 0 0 0 7000 7000

alt 
sınır

üst 
sınır

alt 
sınır üst sınır

alt 
sınır

üst 
sınır

alt 
sınır üst sınır

alt 
sınır

üst 
sınır

Küçük ölçekli HES 326 419 326 419 326 419 326 419 326 419
Orta ölçekli HES 1024 1317 1024 1317 1024 1317 1024 1317 1024 1317
Büyük ölçekli HES 4226 5071 4226 5071 4226 5071 4226 5071 4226 5071
RES 1330 1596 1330 1596 1330 1596 1330 1596 1330 1596
GES PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GES CSP depolamalı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GES CSP depolamasız 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binary jeotermal 1107 1107 1083 1083 1043 1043 503 503 61 61
Toplam 10969 12466 15676 17173 15637 17134 22096 23593 21654 23151
Kümülatif toplam 10969 12466 26646 29640 42282 46773 64379 70367 86032 93517
Karşılanması gereken açık 
(üst sınır)

10706 24766 38336 67173 86307

Tablo 7: Toplam seviyelendirilmiş minimum maliyet  ve birim seviyelendirilmiş maliyetler

Maliyetler 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2015

Maliyet üst, 
üretim alt 
sınırda 

Toplam minimum maliyet 
(1000$)

408.075 550.826 549.287 786.269 769.165 3.063.623

Ortalama seviyelendirilmiş 
birim  maliyet (MWh/$)

37,2 35,1 35,1 35,6 35,5 35,6

Maliyet alt, 
üretim üst 
sınırda 

Toplam minimum maliyet 
(1000$)

515.591 648.561 642.523 787.225 720.126 3.314.027

Ortalama seviyelendirilmiş 
birim  maliyet (MWh/$)

41,4 37,8 37,5 33,4 31,1 35,4

Modelin bulduğu  minimum toplam seviyelendirilmiş maliyet (1000$)  3.143.105
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Bakanlığın projeksiyon çalışmasında be-
lirlediği proje üretim miktarına, hesaplanan 
ilave kapasitenin üretim miktarı üst sını-
rı ilave edilerek yıllar itibarıyla üretim için 
üst sınırlar hesaplanmıştır. Benzer şekilde 
güvenilir üretim miktarına ilave kapasitenin 
üretim miktarı alt sınırlarının eklenmesi ile 
alt sınırlar hesaplanmıştır.  Bulunan bu iki 
değerin ortalaması alınarak ortalama üretim 
elde edilmiştir.  Hesaplanan üretim miktarı ve 
talep projeksiyonları Grafik 2’de verilmiştir.  
Grafik 2 incelendiğinde, sadece 2023 yılında 
üretim alt sınırda olduğunda yüksek talebin 
karşılanamadığı görülmektedir. Bu durum 
modelin en kötü senaryoya odaklanmamasın-
dan, sonuçların %95 güven düzeyinde elde 
edilmesinden kaynaklanmaktadır (Grafik 2).

2011 yılı itibarıyla mevcut santrallerin pro-
je üretim miktarları ve güvenilir üretim mik-
tarlarının ortalaması alınarak ortalama üretim 
miktarları hesaplanmış ve yakıt türlerine göre 
dağılımı Grafik 3’de verilmiştir.  Benzer şe-
kilde mevcut inşaatı devam eden santrallerin 
güvenilir ve proje üretim ortalaması ile model 

ile hesaplanan alt ve üst üretim sınırları orta-
laması alınarak 2023 yılı için ortalama üretim 
miktarı hesaplanmış, yakıt türlerine göre da-
ğılımı aynı grafikte verilmiştir.

Grafik 3 incelendiğinde; 2011 yılında 
talep edilen elektriğin yaklaşık  %50’sini 
doğalgaz santralleri üretebiliyorken, bunun 
2023 yılında %34’e gerileyeceği görülmek-
tedir. 2011 yılı itibarıyla hiç nükleer ener-
ji santrali devreye girmemişken,  2023 yılı 
üretiminin %7’si nükleer ile üretilebilecek-
tir.  Hidroelektrik santrallerinin payı ise %20
’den %25’e yükselebilecektir.  

Birim seviyelendirilmiş maliyetlerin alt 
ve üst sınırları kullanılarak 2011 yılından iti-
baren her yıl için ortalama birim seviyelen-
dirilmiş maliyet hesaplanmıştır (Grafik 4). 
2011 yılında 94-108$/MWh  olan birim sevi-
yelendirilmiş elektrik üretim maliyeti  2015 
yılında 97-111$/MWh ile en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. 2016 yılından sonra düşme eğili-
mine girecektir.  Model uygulandığı takdirde 
2023 yılında ortalama seviyelendirilmiş ma-
liyet 79-91 $/MWh seviyesine düşebilecektir.

Grafik 1: Yakıt türlerine göre kapasite dağılımı
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Grafik 2: Yıllar itibarıyla üretim miktarı ve talep tahminleri
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Grafik 3: Yakıt türlerine göre ortalama elektrik üretiminin dağılımı 
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Grafik 4: Yıllar itibarıyla seviyelendirilmiş birim maliyetin alt ve üst sınırları
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5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Bertsimas ve Sim tarafın-
dan geliştirilen yöntem kullanılarak uzun 
dönemde kaynak kısıtları gözetilerek, elek-
trik talebini minimum maliyetle karşılaya-
cak santrallerin hangi yıl, hangi yakıt türün-
de, ne kapasitede ilave edilmesi gerektiğini 
belirlemek üzere yeni bir model önerilmiş-
tir.  Önerilen model, ETKB tarafından ya-
pılan Türkiye enerji planlama çalışmalarına 
bir alternatiftir. 

Modelin çözümüne göre, 2011 yılında 
talep edilen elektriğin yaklaşık  %50’sini 
doğalgaz santrallerinden üretilmekte iken, 
bu oran 2023 yılında %34’e gerileyecektir.   
2011 yılı itibarıyla hiç nükleer enerji san-
trali devreye girmemişken, model uygulan-
dığı takdirde 2023 yılı üretiminin %7’sini 
nükleer santraller üretebilecektir. Hidroe-
lektrik santrallerin üretimdeki payı ise %20
’den %25’e yükselebilecektir.  

Türkiye’de özel sermaye, seviyelendi-
rilmiş üretim maliyetleri yüksek olmasına 
rağmen, ilk yatırım maliyeti daha düşük ve 

yatırım süresi daha kısa olan ithal doğalga-
za dayalı santralleri tercih etmiştir. Bunun 
sonucu olarak özellikle ithal doğalgaza da-
yalı girdi bağımlılığı artmış ve enerji arz 
güvenliğini tehdit eder olmuştur. Ayrıca 
elektriğin daha yüksek fiyattan üretilme-
sine de neden olmaktadır. Bu durum girdi 
ve faktör fiyatlarını yükseltiyor olmasından 
dolayı uluslararası rekabet edebilirlik bakı-
mından sorundur.

Hidroelektrik santraller seviyelendiril-
miş birim maliyeti en düşük santrallerdir. 
Bu santraller maliyetler açısından önemli 
olduğu kadar dengeleme santralleri olma-
ları açısından da önemlidir. Ancak inşaat 
süresinin ve geri dönüşünün uzun olması,  
yatırım maliyetinin yüksek olması nede-
niyle özel sektör büyük HES yatırımlarını 
doğalgaz santralleri kadar tercih etmemek-
tedir.  Bu nedenle yatırımcıları büyük HES 
yatırımlarına yöneltecek teşvik edici ted-
birlerin alınması yararlı olacaktır.

Ülkemizde enerji arz güvenliği açısın-
dan, fosil yakıtlar arasındaki rekabet ve 
arz güvenilirliği göreceli olarak son derece 
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yüksek olan linyit kaynaklarının elektrik 
üretiminde kullanımının artırılması model 
tarafından da önerilmiştir. Yakma teknolo-
jilerindeki gelişmeler “Global İklim Deği-
şikliği” endişesini gittikçe azaltmaktadır. 
Bu çalışmada da yeni kurulacak kömür 
santrallerinin dünya çevre standartlarına 
uygun çalışacak baca ve yakma teknoloji-
leri ile kurulacağı varsayılmış ve bu durum 
maliyetlere yansıtılmıştır.

Güneş tükenmeyen enerji kaynağıdır. 
Halen olgunlaşmamış bir teknoloji olan 
GES’lerin yatırım maliyetleri her geçen gün 
düşmektedir. 2015 yılı itibarıyla seviyelen-
dirilmiş maliyeti 63,7-82 aralığında olan 
GES PV’ler hem ithal kömür hem de doğal-
gazdan daha düşük maliyetlidir. GES’lerin 
yaygınlaştırılması gelecekteki arz güvenliği 
açısından önemli olacaktır.  Bu nedenle her 
yıl ne kadar kapasitenin kurulacağı ve üre-
timin teşvik edilmesi konusunda stratejik 
kararların alınması gerekmektedir.  

Elektrik modelleme çalışmalarının en 
önemli girdilerden biri olan üretim yapa-
cak kurulu güç ve üretim miktarı projek-
siyonlarının olabildiğince doğru tahmin 
edilmesi gerekir. Elektrik üretiminin 2014 
yılında gerçekleşen değeri, 2014 yılı güve-
nilir üretim  tahmin değerinden yaklaşık % 
20 düşüktür. Bu durum yapılacak modelle-
me çalışması sonuçlarının güvenilirliğini 
olumsuz etkilemektedir. Çalışma kapsa-
mında resmi veri olması ve alternatifinin 
olmamasından dolayı kullanılmıştır. Ancak 
TEİAŞ, üretim projeksiyonu çalışmasında 
kullandığı varsayım ve kabulleri yeniden 
gözden geçirmelidir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ha-
zırlanan strateji belgesinde dışa bağımlılı-
ğın azaltılması, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını hedeflemektedir. 
Elde edilen sonuçlar bu hedefi destekle-
mektedir. 
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ÖZ
Borsa İstanbul Enerji Şirketlerinin Yatırım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: 
Ampirik Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım kararı duyuruları-
nın, pay getirileri üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığının olay çalışması yöntemi ile araş-
tırılmasıdır. Payları Borsa İstanbul’da işlem gören enerji sektöründeki 7 adet şirketin 2005 ve 
2015 arasındaki döneme ait 21 adet yatırım duyurusu incelenmiştir. Yatırım duyurusu günün-
den önceki ve sonraki 5 ve 10 günlük dönem olay penceresi ve olay penceresinden önceki 244 
işlem gününü kapsayan dönem tahmin penceresi olarak belirlenmiştir. Enerji şirketlerinin 
yatırım duyurularının (-5;+5) olay penceresindeki -1. günde ve (-10,+10) olay penceresindeki 
-2. ve -6. günlerde pay getirilerinde istatistiksel bakımdan önemli biçimde anormal getiriye 
neden oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar, Borsa İstanbul’un yarı kuvvetli formda etkin olma-
yan bir finansal piyasa olduğunu ortaya koymuştur. 

JELSınıflaması : G14, G31

Anahtar Kelimeler : Yatırım duyuruları, olay çalışması yöntemi, enerji sektörü

ABSTRACT
The Effect Ofinvestment annoucements on Stock Returns of Borsa İstanbul Energy 
Companies: An Empirical Analysis

Aim of this study is to investigate whether investment announcements affect stock returns in 
the energy industry. A total of 7 Borsa İstanbul companies that made investment announce-
ments between 2005 and 2015 were included in the sample. For each announcement; the +/- 5 
trading days and +/- 10 trading days are used as event window and 244 days prior to the event 
window is used as the estimation window. Findings suggest that the investment announce-
ments of the energy companies seem to initiate significant abnormal returns in the day -1 for 
(-5;+5) event window and in the days -2. ve -6. for (-10,+10) event window. Findings imply 
that Borsa İstanbul is not a semi-strongly efficient financial market. 

JEL Classification : G14, G31

Keywords: Investment announcements, event study method, energy industry
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GİRİŞ

Yatırım genel olarak gelecekte 
edinilmesi umulan bir değeri elde 

etmek için bugün var olan bir değerden fe-
dakârlık etmek olarak tanımlanmaktadır. 
Yatırımın en basit tanımı ise, daha fazla para 
kazanmak amacıyla belirli bir tutar parayı 
bir işe bağlamaktır (Karan, 2004, s.3). Do-
layısıyla, işletmeler varlıklarını sürdürebil-
mek, büyüyebilmek ve değerlerini arttırmak 
için çeşitli yatırımlar yapmak zorundadır 
(Ercan ve Ban, 2008, s.3). Firmaların yaptı-
ğı yatırım harcaması, stratejik bir karar olup 
aynı zamanda firma değerini arttıran önemli 
bir finansal karardır. 

Enerji, çağımızda ülkelerarası ilişkileri 
ve ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal ge-
lişimini etkileyen temel etmenlerden birisi 
haline gelmiştir. Ayrıca, enerji tüketiminde 
meydana gelen artış ve bu artışın devamı 
yönündeki beklenti ülkelerin enerji kaynak-

larına ucuz, kesintisiz ve güvenilebilir bir 
biçimde ulaşma isteğine neden olmaktadır. 
Türkiye açısından enerji yatırımlarını önem-
li kılan iki önemli unsur bulunmaktadır. 
Birincisi, coğrafi konumu nedeniyle Türki-
ye bir enerji koridoru oluşturmakta ve böy-
lece küresel enerji piyasasında önemli bir 
konuma sahip olmaktadır (BOTAŞ Sektör 
Raporu, 2015, s.4). İkincisi, Toplam enerji 
ihtiyacının yaklaşık %73’ünü ithalatla kar-
şılamak durumunda olan Türkiye’de enerji 
yatırımları büyük önem kazanmaktadır. Şu 
an yürürlükte olan enerji politikası 2020 yılı 
itibariyle enerji talebinin karşılanmasında 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
oranını mümkün olduğunca artırmayı ve 
önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde ener-
jide ülkenin dışa bağımlılığında %3’lük bir 
azalmayı öngörmektedir (Seta Analiz, 2010, 
s. 5). Kuşkusuz bu hedef enerji yatırımlarına 
stratejik bir anlam kazandırmaktadır. 

Diğer yandan enerji yatırımlarının ser-
maye piyasaları açısından ayrı bir önemi 
vardır. Şirketlerin yaptıkları enerji yatırı-
mı duyurularının pay fiyatları üzerinde bir  
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etkisi olup olmadığının incelenmesi önemli 
bir araştırma alanı oluşturmakta ve piyasa 
etkinliği kavramı öne çıkmaktadır. Etkin bir 
piyasada, mevcut bilgilerin fiyatlara yansı-
ması gerekmektedir (Fama, 1970, s.383). 
Fama (1970, s.388), bilginin pay fiyatlarına 
yansıması yönünden etkin piyasaları; zayıf 
güçlü formda etkin piyasalar, yarı güçlü 
formda etkin piyasalar ve güçlü formda etkin 
piyasalar olmak üzere üç bölüme ayırmıştır. 
Zayıf formda etkinlik, piyasa fiyatlarının 
geçmiş fiyatları ile ilgili tüm bilgileri yan-
sıttığı durumdur. Yarı güçlü formda etkinlik 
durumunda piyasa fiyatları halka açıklanmış 
tüm bilgileri yansıtmaktadır. Güçlü form-
da etkinlik, fiyatların gerçek değerini be-
lirlemek için kullanılabilecek tüm bilgileri 
yansıttığı durumdur (Fama, 1970, s. 383). 
Olay çalışması, etkin piyasa hipotezinin test 
edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 
Olay çalışmaları, pay fiyatlarının önemli 
olaylar karşısında nasıl uyum sağladığını in-
celemekte ve dolayısıyla kamuya duyurulan 
önemli bir olayın pay getirileri üzerindeki 
etkisini ölçmektedir (Reilly ve Brown, 1999, 
s. 181-182). Pay getirilerini etkileme potan-
siyeline sahip duyurulardan biri de yatırım 
duyurularıdır. Firmalar büyüyebilmek için 
stratejik yatırım kararları verirler ve bu ya-
tırım kararı duyuruları sonucunda firmaların 
pay getirilerinin de etkilenmesi beklenmek-
tedir.

Bu çalışmanın amacı, enerji sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların yatırım kararı 
duyurularının, pay getirileri üzerinde bir et-
kiye sahip olup olmadığının olay çalışması 
yöntemi ile araştırmaktır. Pay getirilerini 
etkileyen faktörlerden yatırım duyurularının 
seçilmesinin nedeni ise bu konunun Türki-
ye’de çok az araştırılmış olmasıdır. Ayrıca 
enerji sektörünü konu alan çalışmalar ise 

yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde 
de oldukça sınırlıdır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 
İzleyen bölümde literatür taraması yapılmış-
tır. Üçüncü bölümde araştırmada kullanılan 
veriler ile araştırma yöntemi açıklanmıştır. 
Üçüncü bölümde çalışmanın uygulamasın-
da kullanılan iki olay penceresine (-5,+5 ve 
-10,+10) göre elde edilen bulgulara da yer 
verilmiştir. Sonuç bölümünde elde edilen 
bulgular yorumlanmıştır.

2. Literatür Taraması

Yatırım kararı duyurularının pay getirisi 
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların 
büyük çoğunluğunu uluslararası çalışmalar 
oluşturmaktadır ve konuyla ilgili literatür 
incelendiği zaman bu çalışmaların önemli 
bir kısmının gelişmiş ülkelerde yapıldığı so-
nucuna ulaşılmaktadır. McConnell ve Mus-
carella (1985), firmaların açıkladıkları ser-
maye harcaması duyuruları ile pay değerleri 
arasındaki ilişkiyi olay çalışması yöntemi 
ile incelemişlerdir. 1975 ile 1981 arasındaki 
dönem için çalışmada baz alınan bu duyu-
rular, kamu firmaları ve endüstri firmaları 
olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, fir-
maların yatırım harcama kararlarını kapsa-
yan duyurular sayesinde firmanın piyasada-
ki değeri hakkında bilgi sahibi olabileceği 
belirtilmiştir. John ve Mishra (1990), şirket 
duyuruları hakkında içeriden öğrenenlerin 
ticaretinin bilgi içeriğini, yatırım harcama-
sı örneği üzerinde incelemişlerdir. Sonuç 
olarak çalışmada, şirket içeriden öğrenenler 
tarafından yapılan ticaretin, kendi özel bilgi-
lerini piyasaya iletmesi için olası bir yöntem 
olarak gösterilmesi gerektiği savunulmuştur. 
Woolridge ve Snow (1990), çalışmalarında 
şirketlerin stratejik yatırım kararlarının ka-
muya duyurulmasına yönelik borsa tepki-
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sini araştırmışlardır. Çalışmaya konu olan 
ülkelerdeki 248 şirket tarafından duyurusu 
yapılan 767 stratejik yatırım kararları analiz 
edilmiştir. Sonuç olarak stratejik yatırımlara 
yönelik olan borsa tepkisinin hissedar değer 
maksimizasyonu hipotezi ile uyumlu olduğu 
belirtilmiştir. DosSantos, Peffers ve Maurer 
(1993), çalışmalarında bilgi teknolojisi ya-
tırım duyurularının firmaların piyasa değe-
ri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Olay 
çalışması yöntemi kullanılarak, 1981’den 
1988’e kadar olan finans ve imalat sektör-
lerindeki bilişim teknolojisi (IT-Information 
Technology) yatırım duyurularının, firmala-
rın piyasa değeri üzerinde etkisi olduğunu 
gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Chan, Gau 
ve Wang (1995), çalışmalarında yatırım 
harcamasına yönelik olan piyasa tepkisini 
iş yeri lokasyon değişikliklerini baz alarak 
araştırmışlardır. Çalışmada, 1978-1990 ara-
sındaki iş relokasyon kararları ile ilgili 447 
duyuruya karşılık piyasanın tepkisi araş-
tırılmıştır. Sonuçlara göre piyasa, yatırım 
kararlarını bir firmanın gelecekteki beklen-
tisi olarak yorumlamakta ve piyasa yatırım 
kararlarına tepki vermektedir. Bajo, Bigelli 
ve Sandri (1998), çalışmalarında yatırım 
kararları karşısında oluşan piyasa tepkisini 
olay çalışması yöntemiyle araştırmışlardır. 
Çalışmalarında Milano Borsası’nda yer alan 
İtalyan firmalarının 1989’dan 1995’e kadar 
olan yeni yatırım duyuruları kullanılmıştır. 
Çalışmada, yeni yatırım duyurularına kar-
şılık olan ortalama bir pozitif piyasa tepki-
sinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burton, 
Lonie ve Power (1999), Londra borsasında 
pay fiyatlarının, farklı türdeki yatırım har-
camaları duyurularına yönelik olan tepkisini 
araştırmışlardır. Örneklem olarak 1989 ile 
1991 döneminde yeni sermaye harcama du-
yuruları baz alınmıştır. Elde edilen sonuçta 
sadece ortaklık duyurularının pozitif piyasa 

tepkisiyle ilgili olduğu belirtilmiş ve şahıs 
şirketlerinin yatırım duyurularını izleyen 
önemli anormal getirilerinin olmadığı sonu-
cuna varılmıştır. Im, Dow ve Grover (2001), 
çalışmalarında firmaların IT yatırımları ile 
piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi olay ça-
lışması yöntemiyle incelemişlerdir. Örnek-
lemi 1989 ile 1996 arasında yapılan 238 IT 
yatırımı oluşturmuştur. Küçük şirketlerin 
yatırımlarının, şirketlerin piyasa değerini 
artırdığı ifade edilmiştir. Del Brio, Perote 
ve Pindado (2003), çalışmalarında İspanya 
Borsası’ndaki şirketlerin yatırım duyurula-
rının pay fiyatları üzerindeki etkisini olay 
çalışması yöntemi ile ölçmüşlerdir. Çalış-
ma dönemi olarak 1991 ile 1997 arasındaki 
süre ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, 
olay sonrası dönem boyunca İspanyol ya-
tırımcıların, değerli proje firmalarının ya-
tırım harcama duyurularına yönelik pozitif 
tepki verdiği belirtilmiştir. Nagm ve Kautz 
(2008), olay çalışması yöntemiyle IT yatı-
rım duyurularının piyasa değerine etkisini 
incelemişlerdir. 1996 yılından 2006 yılına 
kadar olan süre boyunca IT yatırımlarıyla 
ilgili olan 217 duyuru seçilmiş ve duyuru 
günlerinde anormal getiriler belirlenmiştir. 
Tucker, Guermat ve Prasert (2010), çalışma-
larında şirketin kârı, yeniden yapılanması, 
piyasa duyarlılığı, büyüme ve yatırımları, 
finansmanı gibi çeşitli konular hakkındaki 
30 haberi duyurduğu gün çevresindeki ge-
tiri hareketlerini olay çalışması yöntemini 
kullanarak incelemişlerdir. 1992-2002 dö-
neminde 100 İngiliz şirketinden topladıkları 
10 yıllık bir dönemde olan 8000 haber du-
yurusundan fazla veriyle çalışılmıştır. Ça-
lışma sonucunun etkin piyasalar hipotezi ile 
uyumlu olmadığı belirlenmiştir.

Yatırım kararı duyurularının pay getirisi 
üzerindeki etkisini araştıran çalışmalardan 
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gelişmekte olan ülkeleri konu alan çalışma-
lar gelişmiş ülkeleri konu olan çalışmalara 
kıyasla daha az sayıda olduğu görülmekte-
dir. Noordin ve Nor (2006), çalışmalarında 
uluslararası yatırım duyurularına yönelik pi-
yasa etkisini araştırmışlardır. 1990 yılından 
2000 yılına kadar olan uluslararası yatırım 
duyurularının refah etkisini olay çalışması 
yöntemi ile araştırmışlardır. Payların anor-
mal getirilerinin, olay dönemi çevresinde 
önemli ölçüde pozitif olduğu belirlenmiştir. 
Bhana (2008), çalışmasında sermaye harca-
ması (CAPEX = Capital Expenditure) duyu-
rularına karşılık piyasa tepkisini olay çalış-
ması yönteminden yararlanarak incelemiştir. 
Örneklem olarak 378 sermaye harcama du-
yurusu baz alınmıştır. 1995-2004 dönemi 
boyunca Güney Afrika şirketlerinin yaptık-
ları sermaye harcaması duyurularının pay 
getirileri üzerindeki etkisi araştırılmış ve 
sermaye harcaması duyurularının aşırı ge-
tirilere neden olduğu belirlenmiştir. Kader-
li ve Demir (2009) çalışmalarında, yatırım 
kararı aldıklarını 2008 yılı içinde kamuya 
duyuran firmaları belirlemiş ve bu firmaları 
sektörlere göre (Gıda, İçki ve Tütün Sektö-
rü, Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Sektö-
rü, Metal Ana Sanayi, Metal Eşya, Makine 
ve Gereç Sektörü, Taş ve Toprağa Dayalı 
Sanayi Sektörü) sınıflandırmışlardır. Söz 
konusu duyuruların pay getirileri üzerinde-
ki etkisini olay çalışması yöntemiyle analiz 
etmişlerdir. Elde edilen bulgular, İMKB’de 
yatırım kararı duyurularının ilgili firmaların 
pay getirilerini olumlu yönde etkilediğini ve 
piyasanın henüz yarı kuvvetli formda etkin 
olmadığını göstermektedir. Lynn ve Sha-
ikh (2011), çalışmalarında Malezya hizmet 
ve üretim sektörlerinde sermaye harcama 
duyurularına yönelik borsa tepkisini araş-
tırmışlardır. Örneklem, 1998-2010 süreleri 
boyunca yapılan 43 sermaye harcama du-

yurusundan oluşmaktadır. Bulgular, duyu-
ru tarihinden 2 gün önce % 1.68 düzeyinde 
pozitif ve önemli ortalama getiri olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca duyuru günleri çevre-
sinde pozitif anormal getiri bulunamamıştır. 
Özbebek, Canikli ve Aytürk (2011) çalış-
malarında, önemli sermaye harcamalarının 
kamuya duyurulmasına yönelik İMKB 30 
endeksinde listelenen şirketlerin tepkisini 
incelemişlerdir. Olay çalışması yöntemin-
den yararlanılmış ve ayrıca hissedar değer 
maksimizasyon hipotezi (The Shareholder 
Value Maximization) test edilmiştir. Çalış-
manın örneklemi, 2007-2011 dönemi içe-
risinde İMKB şirketlerinden (Mali sektör 
şirketleri hariç) oluşmaktadır. 27 şirketin 37 
duyurusu incelenmiş ve duyuruların, pay ge-
tirisini pozitif yönde etkilemediği ve sonuç-
ların hissedar değer maksimizasyon hipote-
zine desteklemediği sonucuna ulaşılmıştır.

3. Araştırma Yöntemi ve Veriler

Çalışmada enerji sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin 2005 ve 2015 arasındaki 
döneme ait yatırım duyuruları incelenmiştir. 
Çalışmanın konusunu oluşturan olaylar 7 
şirket tarafından yapılan 21 yatırım duyuru-
su olup veriler Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’ndan elde edilmiştir. Çalışmada baz alı-
nan şirketlerin pay fiyatlarına da BİST’den 
ulaşılmıştır (http://www.borsaistanbul.com). 
Bu çalışmada, olay çalışması yöntemi kul-
lanılarak yatırım duyurularından önceki ve 
sonraki günlerde yatırımcıların bu duyuru-
lara karşılık verdiği tepki incelenmiştir. Bu 
çerçevede, şirketlerin yatırım duyuru tarih-
leri etrafındaki günlerde piyasanın yatırım 
duyurularına yönelik olan tepkisini ölçmek 
amacıyla anormal ve kümülatif anormal 
getiriler hesaplanmıştır. Anormal getiriler, 
piyasa modelinden yararlanılarak hesaplan-
mıştır.
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Çalışmada iki farklı olay penceresi oluş-
turulmuştur. Yatırımların ilk duyurulduğu 
tarih olay anı olarak kabul edilmek üzere, 
çalışmaya konu olan her bir şirkete ait bu 
tarih çevresinde işlemin gerçekleşmesinin 
5 gün öncesi ve 5 gün sonrasını gösteren 
(-5,+5) olay aralığı birinci olay penceresidir 
ve 10 gün öncesi ve 10 gün sonrasını göste-
ren (-10,+10) olay aralığı içinde kalan günler 
ise ikinci olay penceresini oluşturmaktadır. 

Her bir şirkete ait olay tarih çevresinde 
işlemin gerçekleşmesinin 5 gün öncesi ve 5 
gün sonrasını gösteren (-5,+5) olay aralığı-
nın baz alındığı zaman çizelgesinde olay ön-
cesi penceresinin uzunluğu 244 gün olarak 
belirlenmiştir. Bu çizelgede tahmin dönemi 
239 gün olup, olay penceresinin uzunluğu 
ise 11 gün olarak belirlenmiştir. Buna göre, 
olay günü ile olay gününün beş gün öncesi 
ve olay gününün beş gün sonrası olay pen-
ceresine dahil edilmiştir. Böylece incelenen 
dönemin toplam uzunluğu 250 gün olarak 
gerçekleşmiştir.

10 gün öncesi ve 10 gün sonrasını gös-
teren (-10,+10) olay aralığının baz alındığı 
zaman çizelgesinde ise olay öncesi pencere-
sinin uzunluğu 244 gün olarak belirlenmiştir. 
Bu çizelgede tahmin dönemi 234 gün olup, 
olay penceresinin uzunluğu ise 21 gün olarak 
belirlenmiştir. Buna göre, olay günü ile olay 
gününün on gün öncesi ve olay gününün on 
gün sonrası olay penceresine dahil edilmiş-
tir. Böylece incelenen dönemin toplam uzun-
luğu 255 gün olarak gerçekleşmiştir. 

Piyasa getirilerini hesaplayabilmek için 
baz alınan olay aralıklarında piyasa fiyatları 
belirlenmiştir. Pazar faktörünü temsil etmek 
üzere BİST100 endeksinin verileri kullanıl-
mıştır (http://www.borsaistanbul.com). 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak 
olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Olay 
çalışması, finansal piyasa verileri kullanıla-
rak, belirli olayların firma değeri üzerindeki 
etkisinin ölçülmesini sağlamaktadır (Mutan 
ve Topcu, 2009, s.1). Olayın etkilerinin, pay 
fiyatlarına hemen yansıması beklendiğinde 
kullanışlı bir yöntemdir ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Olay çalışması yöntemi, şirket ile ilgili 
olayların gerçekleştiği tarih çevresinde şir-
ket paylarının fiyat hareketlerini analiz et-
mek için kullanılır (Kothari ve Warner, 2004, 
s.5). Aynı zamanda olay çalışması yöntemi, 
piyasanın etkinliğini ölçmede kullanılan 
güvenilir bir yöntemdir. Olay çalışmasını 
yürütmenin ilk adımı ilgili olayı ve çalış-
mada incelenecek olayı kapsayan firmala-
rın menkul kıymet fiyatları için belirlenen 
süreyi yani olay penceresini tanımlamaktır. 
Bu durum, olay gününde borsa kapandıktan 
sonra ortaya çıkan duyuruların fiyat üzerin-
deki etkilerini belirlemek için yapılır. İlgili 
olay belirlendikten sonra, çalışmaya belirli 
bir firmayı dahiletmek için seçilen kriteri 
tanımlamak gereklidir. Olayın etkisini de-
ğerlendirmek için anormal getirinin ölçümü 
gereklidir. Normal getiri ise yeralan olayda 
beklenen getiri olarak tanımlanır. Normal 
bir performans modeli seçildikten sonra, 
model parametreleri, tahmin penceresi ola-
rak bilinen verilerin bir alt kümesi kullanı-
larak tahmin edilmektedir (Campbell, Lo, ve 
Mackinlay, 1997, s.149-152). 

Olay çalışmaları, olaylar karşısında pay 
getirisini ölçer. Pay getirileri de hem fiyat 
değişikliklerini hem de kâr paylarını içerir 
ve aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Hender-
son, 1990, s.287) : 
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(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Rid : i payının d dönemdeki getirisi,
Pi,d : i payının d dönemdeki fiyatı (Price),
Pi, d-1 : i payının d-1 dönemdeki fiyatı
Di,d : i payının sahiplerine d döneminde 

ödenen kâr payıdır (Dividend).

Anormal getiriler; sabit ortalama getiri 
modeli (constant mean return model), pi-
yasa modeli (the market model), sermaye 
varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM –the 
capital asset pricing model) gibi çeşitli yön-
temler kullanılarak elde edilebilir.

Olay çalışması, bir olayın piyasaya ilk 
duyurulduğu zaman içinde anormal bir ge-
tirinin elde edilip edilemeyeceğinin tes-
pit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 
Anormal getiriler, ilgili haberlerin piyasaya 
duyurulmaması halinde elde edilecek olan 
normal getirilerden yüksek veya düşük olan 
getirilerdir. Bu getiriler, genellikle olay ta-
rihindeki toplam pazar endeksi getirisinin 
performansı ile ilişkilendirilir ve “anormal 
getiriler” (abnormal returns) ya da “aşırı ge-
tiriler” (excess return) olarak ifade edilir.

Piyasa modeli, her bir paygetirisi ile 
piyasa getirisi arasında doğrusal bir ilişki 
olduğunu varsaymaktadır (Eryiğit, 2007, 
s.58). Piyasa modeli aşağıdaki şekilde tah-
min edilir (Sharpe, 1963, s.281):

Rid = 𝛼𝛼i + βiRmd + eid 	                              (3)

Rid   : i payının d dönemindeki getirisi,

Rmd : Pazar portföyünün d dönemindeki 
getirisi,

ai  : Sabit terim (Kesim parametresi),  

βi  : Sistematik risk (Eğim parametresi),

eid : Hata terimidir.

Anormal getiri, olayın etkisi altındaki 
menkul kıymetin dönem sonu gerçekleşen 
güncel getirisinden normal getirinin düşül-
müş halidir. Normal getiri, yer alan olayda 
beklenen getiri olarak ifade edilir. Olayın 
etkisine bir değer biçebilmek için anormal 
getiriyi ölçmek gerekir (Mackinlay, 1997, 
s.15). Anormal getiri formülü aşağıdaki gi-
bidir (Bowman, 1983, s.568):

ARid = Rid − αi − βiRmd 	  

ARid = Rid − αi + βiRmd 	  

Çalışmada örneklem verisi kullanıldığın-
dan hesaplamalarda aşağıdaki formül kulla-
nılır:

( )id id i i mdAR R a b R= − + 	  

ARid : i payı için d günündeki anormal 
getiri,

Rid : i payının d günündeki fiili getirisi 
(Gerçek getiri),

Rmd : Pazar portföyünün d dönemindeki 
getirisi,

ai  Sabit terim (Kesim parametresi) i için 
tahmin değeri

bi : Finansal varlık getirisinin piyasa 
getirisine olan hassasiyeti. Sistematik risk 
(Eğim parametesi) βi için tahmin değeri

Anormal getiriler hesaplandıktan sonra 
elde edilen anormal getirilerin toplamı, ça-
lışmada baz alınan şirket sayısına bölünerek 
Ortalama Anormal Getiri (AAR) hesaplanır 
(Brown ve Warner, 1985, s.7) :
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AAR N AR1
d idi

N

1
=

=
/ 																											(7)

ARid : i payı için d günündeki anormal getiri,

AARd : d günündeki ortalama anormal getiri,

N : d tarihinde örneklemdeki pay sayısıdır.

Hesaplanan ortalama anormal getiriler, 
sırasıyla birbirleriyle toplanarak, Kümülatif 
Ortalama Anormal Getiri elde edilir (Dodd 
ve Warner, 1983, s.413):

                           

          																(8)

AARid    : i payı için d günündeki ortala-
ma anormal getiri,

CAARd : d günündeki ortalama anormal 
getirilerin toplamıdır.

Olay çalışması yönteminin son aşaması 
olarak olay günü ve olay penceresindeki diğer 
günler için aşağıdaki formül yardımıyla sd 
serbestlik dereceli student t istatistiği değeri 
hesaplanıır (Brown ve Warner, 1985, s.7): 

	
)

t
S(AAR
AAR

sd
d

d= 																		(9)

tsd : sd serbestlik dereceli student t istatistiği 
AARd : d günündeki ortalama anormal getiri
S(AARd) : d günündeki anormal getirinin 

standart sapması

d günündeki anormal getirinin standart 
sapma hesabı için aşağıdaki formül kulla-
nılır (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 
Eğitim Kuruluşu, 2014, s.42): 

)
(

S(AAR
AR AAR)

Nd
i

i

N
2

1
=

-
=
/

               
                                      (10)

S(AARd) : d günündeki anormal getirinin 
standart sapması

ARi    : i payı için anormal getiri,
AAR : Ortalama anormal getiri
N     : d tarihinde örneklemdeki pay sa-

yısıdır.

Olay gerçekleşmeden önce olaya ilişkin 
açıklamaların piyasaya sızması ihtimali mev-
cut olduğundan olay analizine konu olan ola-
yın yatırımcılar tarafından öngörülmemiş, yeni 
bir bilgi olması gerekmektedir (McWilliams 
ve Siegel, 1997, s.629). Olayın piyasaya sız-
ma durumunu belirlemek için olaydan önceki 
günlerin de incelenmesi bir gereklilik olarak 
ortaya çıkmaktadır (MacKinlay, 1997, s.15).

4. Bulgular

Yatırım duyurularının anormal getiri or-
taya çıkarıp çıkarmadığı birinci olay pence-
resine (-5,+5) göre analiz edilmiş ve sonuç-
lar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Olay Tarihinden 5 Gün Öncesi ve 
5 Gün Sonrası İçin Hesaplanan Ortalama 
Anormal Getiriler, tsd İstatistiği Değerleri, 
p-Değerleri (SİG.) ve Kümülatif Ortalama 
Anormal Getiriler

Olay Günleri AAR tsd istatistiği 
değeri

p-değeri 
(Sig.)

CAAR

-5 0,006 1,017 0,321 0,004

-4 0,004 -0,069 0,946 0,007

-3 0,002 -0,066 0,948 0,009

-2 0,010 -1,222 0,236 0,019

-1 0,016 2,144 0,045 0,035

0 0,010 0,419 0,680 0,045

1 -0,003 0,632 0,534 0,042

2 0,001 0,413 0,684 0,043

3 0,003 2,031 0,056 0,046

4 -0,001 -1,139 0,268 0,045

5 0,014 -0,058 0,954 0,059

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.

CAAR AARd idi

N
=/
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Tablo 1’de 2005 ve 2015 arasındaki dö-
nemde yaptıkları yatırım duyuruları olay 
tarihi olarak kabul edilen şirketlerin, 5 gün 
öncesi ve 5 gün sonrası için hesaplanmış 
ortalama anormal getirileri (AARd), kümü-
latif ortalama anormal getirileri CAARd, tsd 
istatistiği değerleri ve p-değerleri (Sig.) ve-
rilmiştir. Kümülatif anormal getiri, şirketler 
tarafından yapılan duyuruların toplam etki-
sini gösterirken anormal getiri, bu duyuru-
ların her bir gün için ortalama piyasa değeri 
üzerindeki etkisini belirlemek için kullanıl-
maktadır (Nagm ve Kautz, 2008, s.70). 

Yatırımın duyurulduğu tarih olan olay 
günü esas alınmak şartıyla -5,+5 olay pen-
ceresinde her bir gün olay bazında anormal 
getiriler hesaplanmış ve ortalamaları alına-
rak Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1’e bakıldığında, Tablo 1’e ben-
zer biçimde yatırım duyurularına ilişkin en 
yüksek anormal getirinin -1. günde (duyuru 
gününden 1 gün önce) gerçekleştiği anlaşıl-
maktadır. 

Tablo 1 incelendiğinde 0.10 anlamlılık 
düzeyinde p-değer i< 0.10 olduğundan -1. 
günde elde edilen ortalama anormal getiri-

nin anlamlı olduğu görülmektedir. Benzer 
biçimde olay tarihinden sonraki 3. günde 
elde edilen ortalama anormal getiri 0.10 
anlamlılık düzeyinde p-değeri < 0.10 oldu-
ğundan anlamlıdır. Diğer günlerde anormal 
getirilerin anlamlı olmadığı görülmektedir. 
Olay tarihinden önceki günlerde artış göste-
ren CAARd değerleri, içeriden öğrenenlerin 
ticaretine işaret olarak yorumlanabilmekte-
dir. Olay anından bir sonraki gün düşüşe ge-
çen CAARd değerleri olay anından sonraki 
2. günden itibaren tekrar yükselişe geçmiş-
tir. Kümülatif ortalama anormal getirilerin 
(CAARd) değerlerinin olay penceresi içeri-
sindeki tüm günlerde sıfırdan büyük olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla şirketlerin yatı-
rım duyurularının, o şirketlerin payı üzerin-
de bir etki oluşturduğu ifade edilebilir ve bu 
da piyasanın yarı güçlü formda etkin olma-
dığının önemli bir göstergesidir. Çalışma-
daki hesaplamalar sonucunda ulaşılan “pi-
yasanın yarı güçlü formda etkin olmadığı” 
bulgusu: Aygören ve Uyar (2007), Kaderli 
ve Demir (2009), Sakarya (2011), Çakır ve 
Gülcan (2012), Aksu ve Aytekin (2015), 
Kara (2015), Küçüksille ve Mizrahi (2015) 
ve Eyüboğlu ve Bulut (2016) tarafından ya-
pılan çalışmalarla uyumludur. 

Şekil 1. -5/+5 Olay Aralığında Günlere Göre AAR Değerlerinin Seyri

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.
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olay gününde oluşmuştur. Olaydan sonraki 
günlerde ise yalnızca yüzde 1,4 toplam geti-
ri gözlenmiştir. 

Açıklamalardan önce meydana gelen 
önemli boyuttaki kümülatif anormal geti-
rilerin iki ana kaynağı bulunmaktadır. İlk 
sebep, bir konuda kamuya açıklama yapı-
lacağına dair bilginin çoğu kez açıklama 
tarihinden önce piyasaya yayılmasıdır. Bu 
nedenle açıklamanın kendisi sürpriz özelli-
ğini yitirmekte ve açıklamaya dair yatırımcı 
tepkisi açıklama yapılmadan fiyatlara yan-
sıyabilmektedir. Olay penceresinde önem-
li düzeyde kümülatif anormal getirilerin 
gözlenmesinin bir diğer nedeni ise bilginin 
önceden öğrenilmesi ihtimalidir (Kandır, 
2013, s.28). Yatırım bilgilerine açıklama 
tarihinden önce ulaşabilen yatırımcıların bu 
bilgi doğrultusunda piyasada işlem yapması 
halinde de anormal getirilerin zamana yayıl-
ması doğal kabul edilebilir. 

Tablo 2. Olay Tarihinden 5 Gün Öncesi ve 
5 Gün Sonrası İçin Hesaplanan Kümülatif 
Ortalama Anormal Getiriler

Dönem CAAR

      CAAR (-5,5) 0,062

      CAAR (-5,-1) 0,038

      CAAR (1,5) 0,014

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.

Kümülatif ortalama anormal getiriler; 
olay öncesi (pre-event), olay sonrası (post-
event) ve bütün olay dönemi (the whole 
event period) olmak üzere üç farklı dönem 
için hesaplanmış ve bulgular Tablo 2’de 
verilmiştir. Kümülatif ortalama anormal 
getirilerin büyük kısmı olaydan önceki beş 
günde meydana gelmiştir. Olay penceresi 
boyunca oluşan yüzde 6,2 toplam getirinin 
yüzde 3,8’lik gibi önemli bir kısmı olay 
günü öncesinde ve yüzde 1,0’lık kısmı da 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.

Şekil 2. -5/+5 Olay Aralığında Günlere Göre CAAR Değerlerinin Seyri
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Şekil 2’de yatırımlar hakkında duyuru 
yapılmadan önce ve sonra pozitif CAARd 
değerleri görülmektedir. 

Olay penceresinin uzunluğu belirlenir-
ken, tahmin edilen parametrelerin firmaya 
özgü diğer olaylardan etkilenmemesi için 
mümkün oldukça kısa bir dönemi kapsama-
sı önerilmektedir (Ryngaert ve Netter, 1990, 
s.258). Eğer baz alınan olaya dair bilginin 
piyasaya yayıldığı zaman biliniyorsa, uzun 
bir olay penceresi değil de kısa bir olay pen-
ceresi tercih edilmektedir.  Ancak bir olay 
hakkındaki bilgilerin duyuru tarihi öncesi 
öğrenilmesi durumu mevcutsa, olay pence-
resinin bu soruna çözüm olarak daha uzun 

belirlenmesi gerekli olmaktadır (McWilli-
ams ve Siegel, 1997, s.636).

Bu çerçevede analizler, kısa süreli etki-
yi görebilmek adına -5/+5 gün aralığında 
ve daha uzun süreli etkiyi görebilmek adına 
da -10/+10 gün aralığında yapılmıştır ve bu 
aralık için yapılan hesaplamalarda da, -5/+5 
olay aralığı hesaplamalarında kullanılan 
yöntem uygulanmıştır.

Yatırım duyurularının anormal getirilere 
neden olup olmadığı enerji sektörü şirketleri 
açısından -10,+10 olay aralığına göre analiz 
edilmiş ve bununla ilgili sonuçlar Tablo 3’de 
verilmiştir.

Tablo 3. Olay Tarihinden 10 Gün Öncesi ve 10 Gün Sonrası İçin Hesaplanan Ortalama 
Anormal Getiriler, tsd İstatistiği Değerleri, p-Değerleri (SİG.) ve Kümülatif Ortalama 
Anormal Getiriler

Olay Günleri AAR tsd istatistiği  
değeri

p-değeri 
(Sig.) CAAR

-10 -0,001 1,023 0,319 -0,002
-9 0,003 -0,055 0,956 0,002
-8 0,000 -0,062 0,951 0,002
-7 0,003 -1,207 0,242 0,005
-6 -0,003 2,155 0,044 0,002
-5 0,006 0,434 0,669 0,008
-4 0,004 0,636 0,532 0,012
-3 0,002 0,417 0,681 0,014
-2 0,010 2,043 0,054 0,024
-1 0,016 -1,126 0,274 0,040
0 0,010 -0,053 0,958 0,050
1 -0,003 0,832 0,415 0,047
2 0,001 0,101 0,921 0,047
3 0,003 -0,535 0,599 0,050
4 -0,001 -0,391 0,700 0,050
5 0,014 1,620 0,121 0,064
6 0,006 0,165 0,871 0,069
7 0,004 -0,711 0,485 0,074
8 -0,007 0,225 0,824 0,067
9 -0,002 -0,414 0,683 0,065

10 -0,004 0,520 0,609 0,060
Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.
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Tablo 3 incelendiğinde, kümülatif orta-
lama anormal getirilerin (CAARd) değerleri 
şirketlerin yatırım duyurularının, o şirket-
lerin pay getirileri üzerinde bir etkisi oldu-
ğunu ifade etmektedir. Kümülatif ortalama 
anormal getirilerde, olay tarihinden önceki 
5. günden başlayarak olay tarihine kadar 
olan süreçte hızlı bir artış mevcuttur ve bu 
artış olay tarihinde de gözlenmektedir. Diğer 
yandan, olay tarihinden sonraki iki günde 
ise duyurunun etkisi azalmaktadır. Tabloda 
en yüksek anormal getirinin olay gününden 
1 gün önce (-1. günde) oluştuğu görülmek-
tedir. Ancak bu sonuç 0.10 anlamlılık dü-
zeyinde p-değeri > 0.10 olması nedeniyle 
anlamlı olarak bulunmamıştır. Tablo 3’deki 
sonuçlara göre yatırım duyuruları için ista-
tistiksel olarak anlamlı olan anormal getiri-
ler, duyuru günü öncesindeki 2 gün önce ve 
6 gün önce (-2. günde ve -6. günde) gerçek-
leşmiştir. Olay günü öncesinde yüksek geti-
riler elde edilmesi de içeriden öğrenenlerin 
ticaretinin varlığına ilişkin bir kanıt olarak 
değerlendirilebilir.  

Yatırımın duyurulduğu tarih olan olay 
günü esas alınmak şartıyla -10,+10 olay 
penceresinde her bir gün için anormal ge-
tiriler hesaplanmış ve ortalamaları alınarak 
Şekil 3’de sunulmuştur.

Tablo 3’de elde edilen sonuçlar ile oluş-
turulan Şekil 3’de yatırım duyurusunun 
yapıldığı günde (olay gününde) anlamlı ve 
yüksek düzeyde anormal getirinin gerçek-
leşmediği görülmektedir.

Tablo 4. Olay Tarihinden 10 Gün 
Öncesi ve 10 Gün Sonrası İçin Hesaplanan 
Kümülatif Ortalama Anormal Getiriler

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.

Şekil 3. -10/+10 Olay Aralığında Günlere Göre AAR Değerlerinin Seyri

Dönem CAAR

       CAAR(-10,10) 0,061

       CAAR(-10,-1) 0,041

       CAAR(1,10) 0,010

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.
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Tablo 4’de yatırım duyurularıyla ilgili 
belirli olay aralıkları için hesaplanan kü-
mülatif ortalama anormal getiriler (CAAR) 
gösterilmiştir. Bu kümülatif ortalama anor-
mal getiriler; olay öncesi (pre-event),  olay 
sonrası (post-event) ve bütün olay dönemi  
(the whole event period) olmak üzere Tab-
lo 4’de verilmiştir. Olay penceresi boyun-
ca oluşan yüzde 6,1 toplam getirinin yüz-
de 4,1’lik gibi önemli bir kısmı olay günü 
öncesinde ve yüzde 1,0’lık kısmı da olay 
gününde oluşmuştur. Olaydan sonraki gün-
lerde ise yalnızca yüzde 1,0 toplam getiri 
gözlenmiştir. 

Çalışmada baz alınan firmaların kümüla-
tif ortalama anormal getirilerinin olay tarihi-
ne olan duyarlılığı Şekil 4’de sunulmuştur.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, Ka-
derli ve Demir (2009) ile Özbebek ve diğer-
leri (2011) çalışmalarının sonuçlarıyla kı-
yaslandığında benzerliklerin ve farklılıkların 
mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Kaderli ve 
Demir (2009) çalışmalarında, yatırım kararı 

aldıklarını 2008 yılı içinde kamuya duyuran 
firmaları belirlemişler ve bu duyurularının 
pay getirileri üzerindeki etkisini olay çalış-
ması yöntemiyle ölçmüşlerdir. Bu çalışma-
da çimento şirketlerinden bazıları Kimya, 
Petrol, Kauçuk ve Plastik Sektörü içinde bu 
çalışmada yer almıştır. Bu çalışmada ulaş-
tığımız sonuçlarla benzer olarak Kaderli 
ve Demir (2009) çalışmaları sonucunda, 
İMKB’de yatırım kararı duyurularının ilgi-
li firmaların pay getirilerini olumlu yönde 
etkilediğini ve piyasanın yarı kuvvetli etkin 
olmadığını ifade etmişlerdir. Özbebek ve 
diğerleri (2011) ise 2007-2011 dönemi içe-
risinde İMKB şirketleri (Mali sektör şirket-
leri hariç) önemli sermaye harcamalarının 
kamuya duyurulmasına yönelik İMKB’nin 
tepkisini olay çalışması yöntemiyle ince-
lemişlerdir. Bu çalışmada ulaştığımız so-
nuçlardan farklı olarak çalışma sonucunda 
duyuruların, pay fiyatını ve firma getirisini 
pozitif yönde etkilemediği ve sonuçların 
hissedar değer maksimizasyon hipotezini 
desteklemediği bilgisine ulaşılmıştır.

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları.

Şekil 4. -10/+10 Olay Aralığında Günlere Göre CAAR Değerlerinin Seyri
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Zayıf veya yarı-güçlü form testlerinin 
verileri, kamuya açık bilgilerden elde edi-
lir. Bunun nedeni, herhangi bir yatırımcı-
nın, kamuya duyurulan bilgileri kullanarak 
normal-üstü getiri sağlayamayacağı varsayı-
mıdır. Güçlü formda piyasa etkinliğinde ise 
kamuya duyurulmamış bilgilerin, normal-
üstü getiri sağlayıp sağlayamadığı test edilir. 
Kamuya duyurulmamış, özel bilgilere ancak 
şirketin ortakları, yöneticileri ve çalışanları 
ulaşabilirler. Özel bilgiye ulaşan yönetici ve 
çalışanlar, firmalarının paylarında normal-
üstü getiri elde edebiliyorlar ise o piyasanın 
güçlü formda etkin olduğu varsayımı redde-
dilmiş olur. Güçlü formda etkin bir piyasada 
içeriden öğrenenlerin (insiders) normal-üstü 
getiri sağlayamaması beklenir. İçerden öğ-
renenlerin ulaştıkları özel bilgi hızlı biçim-
de kamuya ulaşır. Böylelikle bilgi fiyatlara 
yansır ve içerden öğrenenler, özel bilgiden 
ek bir getiri sağlayamazlar (Karan, 2004, 
s.279).

Her iki olay penceresi (-5,+5 ve -10,+10) 
için de hesaplanan anormal getirilere, tsd is-
tatistiği değerine ve p-değerine (Sig.) ilişkin 
test sonuçları ve kümülatif anormal geti-
rilere ait veriler incelendiğinde, olay tarihi 
öncesinde ilgili payların pozitif getirilerinin 
mevcut olması yatırım haberlerinin kamu-
ya duyurulmadan önce ilk sahip olan kişi-
ler tarafından kullanıldığını göstermekte-
dir. Benzer bulgulara Uludağ ve Gülbudak 
(1997), Del Brio ve diğerleri (2003), Cheuk, 
Fan ve So (2006), Müslümov (2008), Bhana 
(2008), Lynn ve Shaikh (2011), Akben Sel-
çuk ve Altıok Yılmaz (2011), Çakır ve Gül-
can (2012), Kandır (2013), Genç ve Coşkun 
(2013) ve Eyüboğlu ve Bulut (2016) çalış-
malarında da ulaşılmıştır.

5. Sonuç

Bu çalışmanın amacı, BİST’de işlem gö-
ren ve enerji sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların “yatırım kararı” aldıklarına iliş-
kin kamuya yapılan açıklanmaların ardın-
dan bu açıklamaların ilgili firmaların pay 
getirileri üzerinde herhangi bir etkiye sahip 
olup olmadığının, olay çalışması yöntemiyle 
incelenmesi ve böylece piyasanın yarı güçlü 
formda etkinliğinin test edilmesidir. Türki-
ye’de yatırımcılar şirketlerle ilgili bu tür bil-
gilere Kamuyu Aydınlatma Platformu ara-
cılığı ile ulaşabilmektedir. Çalışmada enerji 
sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin KAP 
aracılığıyla yaptıkları, 2005 ve 2015 arasın-
daki döneme ait 21 yatırım duyurusu ince-
lenmiştir. Kamuya duyurulma tarihinden 
(olay tarihi) -5,+5 ve -10,+10 olay pencere-
leri için günlük getiri oranları hesaplanmış-
tır. Çalışmada kısa dönemi ifade eden -5,+5 
olay penceresinin baz alınmasının nedeni 
tahmin edilen parametrelerin firmaya özgü 
diğer olaylardan etkilenmemesidir. Kısa dö-
nemli olay penceresi baz alınarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda olaylar hakkındaki 
bilgilerin duyuru tarihi öncesi öğrenilme-
si olasılığı bulunduğundan, olay penceresi 
bu duruma çözüm olarak daha uzun yani 
-10,+10 olarak belirlenmiştir. Şirketlerin 
yatırım duyuru tarihleri etrafındaki günler-
de piyasanın yatırım duyurularına yönelik 
olan tepkisini ölçmek amacıyla anormal ve 
kümülatif anormal getiriler hesaplanmıştır. 
Anormal getirilerin hesaplanmasında, piya-
sa modeli olarak da adlandırılan Sharpe mo-
delinden yararlanılmıştır.

Çalışmaya konu olan firmalardan elde 
edilen veriler doğrultusunda şirketlerin ya-
tırım duyurularının pay getirilerine etkisi 
olduğu tespit edilmiş ve bu durum piyasa-
nın etkinliği hakkında da bilgi vermiştir. 
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Çalışmada elde edilen yatırım duyurusu-
nun yapıldığı tarihte, bu tarihin öncesinde 
ve sonrasında da önemli düzeyde anormal 
getiri gerçekleşmediği için enerji sektörün-
de faaliyet gösteren şirketlerin yatırım du-
yurularının pay getirileri üzerinde herhangi 
bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
veriler, piyasanın yarı güçlü formda etkin 
olduğunun önemli bir göstergesidir. Kümü-
latif ortalama anormal getiriler; olay öncesi, 
olay sonrası ve bütün olay dönemi olmak 
üzere üç farklı dönem için hesaplanmıştır. 
-5,+5 olay penceresi boyunca oluşan yüzde 
6,2 toplam getirinin yüzde 3,8’lik önemli bir 
kısmı olay günü öncesinde ve yüzde 1,0’lık 
kısmı da olay gününde oluşmuştur. Olay-
dan sonraki günlerde ise yalnızca yüzde 
1,4 toplam getiri gözlenmiştir. -10/+10 olay 
penceresi boyunca oluşan yüzde 6,1 toplam 
getirinin yüzde 4,1’lik gibi önemli bir kısmı 
olay günü öncesinde ve yüzde 1,0’lık kısmı 
da olay gününde oluşmuştur. Olaydan son-
raki günlerde ise yalnızca yüzde 1,0 toplam 
getiri gözlenmiştir. Çalışmada elde edilen 
sonuçlar incelendiğinde yatırım duyularının 
bir gün öncesinde ortalama anormal getiri-
nin anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 
olay penceresi genişletildiğinde yatırım du-
yuruları öncesindeki ikinci ve altıncı günler-
de ortaya çıkan anormal getirilerin anlamlı 
olması ve olay tarihinden önceki günlerde 
artış gösteren kümülatif anormal getiri de-

ğerleri, içeriden öğrenenlerin ticaretine iliş-
kin bir kanıt olarak yorumlanabilir.

Elde edilen bulgulara göre istatistiksel 
bakımdan anlamlı olan değerlerin her iki 
olay penceresinde de olayın duyurulduğu 
günün öncesinde oluştuğu gözlenmektedir. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar, bu günlerde 
yatırım yapanların daha çok kâr elde edebi-
leceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, Borsa 
İstanbul’un yarı kuvvetli formda etkin olma-
dığını ortaya koymuştur.

Bu çalışmanın finans literatürüne ve fi-
nansal piyasa katılımcılarına önemli yararlar 
sağlaması beklenmektedir. Öncelikle, elde 
edilen bulgular piyasa etkinliği konusunda 
önemli bilgiler sunmaktadır. Böylece, gerek 
enerji sektörü ve gerekse diğer sektörlerde 
yatırım yapmayı planlayan bireysel ve ku-
rumsal yatırımcılar bu çalışmanın sonuç-
larından yararlanabilecektir. Anormal pay 
getirilerinin yatırım duyurularından hemen 
önce ortaya çıkması pay yatırımcıları için 
yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli 
bir bilgidir. Bu çalışmada incelenen yatırım 
duyuruları yalnızca enerji sektöründeki fir-
maların kararlarına yöneliktir. Çalışmamız, 
diğer sektörlerdeki şirketlerin yatırım duyu-
rularının pay getirilerine olan etkisini ince-
lemek isteyen araştırmacılar için bir örnek 
oluşturabilecektir. 
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ÖZ
Yaratıcı Sınıf İçerisinde Yer Alan Mesleklerde Kadınların Durumu: Türkiye Üzerine Bir 
İnceleme

«Yeni Ekonomi» nin temelini oluşturan Richard Florida’nın «yaratıcı sınıf» fikri, bireylerin 
yaşam alanlarının ve ekonomik durumlarının nerede ve nasıl gelişeceği, potansiyel olarak 
nasıl büyüyeceği hakkında önemli tartışmalar başlatmıştır. Yaratıcı sınıf, bir sonraki neslin 
ekonomik geleceği için bir miras gibidir. Her toplum, farklılığa karşı hoşgörüyü arttırmak, 
teknoloji düzeyini yükseltmek, istihdam ve ekonomik fırsatlar için insan yeteneklerini geliş-
tirmek üzere kendi yaratıcı sınıfını oluşturmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadınla-
rın yaratıcı sınıf içerisindeki durumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Ülkemizde 
kadınlar, çalışabilir yaş aralığındaki nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğu halde, eğitim, is-
tihdam, çalışma süresi ve kazanç değişkenleri itibariyle erkeklerin oldukça gerisinde kalmak-
tadır. Yaratıcı sınıf ve alt kırılımlarında da hem ülke genelinde hem de il seviyesinde benzer 
sonuçlar gözlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de, yaratıcı sınıf içerisinde olduğu kadar genel 
işgücü piyasasında da kadın - erkek eşitliğinden bahsedebilmek için oldukça uzun yol kate-
dilmesi gerektiği söylenebilir. Bu durum kadınların yapabilirlikleri önünde önemli bir engel 
iken bölgesel ekonomik gelişmeyi de yavaşlatmaktadır. 

JEL Sınıflaması: J20, R11, R23, O10

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Sınıf, İstihdam, Bölgesel Ekonomik Gelişmişlik, Türkiye 

ABSTRACT
The Status of Women in the “Creative Class” Professions: A Review on Turkey 

The idea of a “creative class” of Richard Florida, has initiated important debate on where and 
how individuals’ living spaces, and economic conditions will evolve, unfold and potentially 
prosper. It is like a testament for the next economic age of development. Each society should 
create its own creative class by increasing tolerance to diversity, raising the level of techno-
logy to develop human capabilities for employment and economic opportunities. The purpose 
of this study is to evaluate the situation of women in creative class in Turkey comparatively. 
In our country, while women make up roughly half of the working age population, they are 
far behind men in terms of their employment, working hours, earnings and education level. 
Similar results are observed both in the national and the provincial level for creative class 
and its subdivisions. It can be said that it has a long way to go before we can call it equal in 
labour market as well as within the creative class. While this is a major obstacle to women’s 
capabilities, it also slows down regional economic development. 
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İRİŞ

Geçmişte bilim ve sanatla ilişki-
lendirilen yaratıcılık, günümüzde 

her alanda bir toplumun sahip olduğu en 
değerli yeterliliklerden biri haline gelmiştir. 
Ekonomiden politikaya, sosyal medyadan 
bilgisayar grafikerliğine, tıbbi araştırmalar-
dan kentsel planlamaya kadar bir güç kay-
nağı olan yaratıcılık, mevcut iş ortamlarında 
katma değeri yüksek bir unsur olmuştur.

Yaratıcılığa farklı bir bakış açısı kazan-
dırarak, yaratıcı ve yenilikçi işlerde çalışan, 
bu çalışmaları nedeniyle gelir elde eden ki-
şilerden oluşan yaratıcı sınıf tanımlamasını 
literatüre kazandıran Florida’nın araştırma-
larıdır. Florida (2012), tanımlamayı nite-
lik düzeyine veya endüstrilere göre değil, 
mesleklere göre yapmıştır. Ona göre yaratıcı 

sınıf, farklı endüstri ve sektörlerden kişileri 
içine alan, ekonomik işlevleri yeni fikir, yeni 
teknoloji ve yeni içerik yaratmak olan çalı-
şanlardan oluşan bir topluluktur.

Yaratıcı sınıf Florida’nın meslek sınıf-
landırmasında “çekirdek yaratıcılar”, “pro-
fesyonel yaratıcılar” ve “çalışan bohemler” 
olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Çekirdek 
yaratıcı sınıflandırmasında; yeni teknoloji, 
fikir ya da içerik üretebilen kişiler bulun-
maktadır. İş yönetimi, finans, hukuk, sağlık 
ile ilgili meslek gruplarında çalışanlar ise 
profesyonel yaratıcılar sınıfına girmektedir. 
Bohemler ise, kültürel ve sanatsal işlerle 
meşgul olanlardır. Yaratıcı sınıfta yer alan 
meslekler, ortalamanın üzerinde ücret ka-
zandırırken; işsizlik karşısında savunmasız-
lıkları da düşüktür.

Türkiye’de yaratıcı sınıf mesleklerde ça-
lışanlardan oluşan yaratıcı sınıfın, genel is-
tihdam içerisindeki payının düşük olduğu, 
bu sınıf içerisinde de kadınların erkeklerin 
gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Kadın iş-
gücünün çalışma hayatına dahil edilmesi, 
ekonomik kalkınmada önemli bir etkendir. 

G

Yaratıcı Sınıf İçerisinde Yer Alan Mesleklerde  
Kadınların Durumu: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
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Kadınlar bir toplumun ön planda olmayan 
fakat o toplumun ilerlemesinde önemli etki-
leri olan üyeleridir. Toplumda kadın ne kadar 
etkin ve üretken ise toplum o ölçüde geliş-
miş olacaktır. Bu nedenle kadın işgücünün 
yapısı ve kadın istihdamının önemi artmış-
tır. Kadınların daha yüksek ücretli ve eğitim 
düzeyi gerektiren yaratıcı mesleklerde temsil 
edilmesi mevcut kadın aleyhine olan ücret 
eşitsizliğini giderecek ve kadınlar arasında 
gözlenen yoksulluğu da azaltacaktır.

Bu çalışmada, Türkiye’de kadınların is-
tihdam edildikleri mesleki konumlarından 
yola çıkılarak, işgücü piyasasında ve işgücü-
nün elit safları olarak nitelendirilen yaratı-
cı sınıf içerisindeki durumu erkeklerle kar-
şılaştırılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) İşgücü ve Kazanç Yapısı Araştır-
ması sonuçları ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) 4/a kapsamında çalışanların istihdam 
verileri kullanılmıştır. Veriler, yaratıcı sınıf 
meslek grubundaki kadınların istihdam ve 
ücret düzeyleri, ülke geneli ve 81 il bazın-
da incelenmiş, işgücü piyasası ve yaratıcı 
meslekler bağlamında kadın istihdamının 
yoğunlaştığı iller tespit edilmiştir. Çalışma-
dan elde edilen kadınların ne ölçüde yara-
tıcı mesleklere entegre olduklarına ve ya-
ratıcı sınıf kadınların hangi bölge ve illerde 
yoğunlaştığına ilişkin sonuçlar, bu grubun 
ülke genelinde yayılmasına yönelik işgücü 
planlamasına ve nitelikli kadın istihdamının 
artırılarak bölgesel ekonomik kalkınmayı 
hızlandıracak politikalarının geliştirilmesi-
ne uygun bir veri tabanı üretilmesine imkan 
sağlayacaktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, yaratıcı sınıf 
ve bölgesel ekonomik kalkınmadaki önemi 
üzerinde yoğunlaşan teorik ve ampirik lite-
ratür özetlenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye 

işgücü piyasasında kadının statüsü hakkında 
genel olarak bilgi verilmiştir. Üçüncü bö-
lümde, yaratıcı sınıf içinde kadının durumu 
yaratıcı meslekler ayrımında (mühendislik, 
mimarlık; iş ve yönetim; bilim ve teknolo-
ji; sanat, kültür ve eğlence; hukuk; sağlık; 
eğitim) konu edilmiştir. Dördüncü bölümde, 
kadınların genel ve yaratıcı mesleklerdeki 
istihdamına ilişkin istatistikler iller bazında 
sunulurken, sonuç kısmında temel bulgula-
rın özeti yapılmış ve çalışmanın kısıtlarından 
bahsedilerek önermelerde bulunulmuştur.

1. Literatür

1.1. Yaratıcı Sınıf ve Bölgesel Ekono-
mik Gelişmişlik Üzerine Yapılan Çalış-
malar

Rekabetin giderek keskinleştiği günü-
müz ekonomilerinde, yaratıcılığı harekete 
geçirme yeteneği, şirketler için muazzam 
bir rekabet avantajı kaynağıdır. Bu amaçla 
pek çok şirketin, yenilikçiliği ve ekonomik 
büyümeyi destekleyen yetenekli insanlardan 
faydalanmak üzere, yeteneğin yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerde ve illerde kümelendi-
ği görülmektedir. Belli bölge ya da kentlerin 
diğerlerine göre neden daha fazla geliştiğini 
açıklayan literatür, çalışmada; beşeri serma-
ye ve yaratıcı sermaye (yaratıcı sınıf) olarak 
adlandırılan iki temel teori kapsamında ele 
alınmıştır.

1.1.1. Beşeri Sermaye Yaklaşımı

Beşeri sermaye teorisinin savunucuları, 
bölgesel büyümenin anahtarının iş yapmanın 
maliyetini düşüren faktörler değil, bölgenin 
sahip olduğu yüksek eğitimli ve üretken in-
san donanımı olduğunu savunmaktadır.

Jacobs (1984), şehirlerin yaratıcı insan-
ları çekmek için benzersiz bir konuma yer-
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leştirildiğini ve bu sayede ekonomik büyü-
meyi desteklediğini ortaya koyarken, Lucas 
(1988), beşeri sermayenin kümelenmesin-
den doğan üretkenlik etkilerini, bölgesel 
ekonomik büyümedeki kritik faktör olarak 
görmektedir. Beşeri sermayenin zenginliği 
ile ilişkili üretkenlik etkileri olmazsa kent-
lerin ekonomik açıdan var olamayacağını 
iddia etmektedir. Bu çalışmaların etkisinde 
kalan ulusal ekonomik büyümeye ilişkin di-
ğer çalışmalar ise, ülkelerin ekonomik başa-
rısı ile eğitim seviyesi olarak ölçülen beşe-
ri sermaye arasında net bir bağlantı ortaya 
koymuştur. Bu bağlantıya, ABD için yapılan 
bölgesel çalışmalarda da rastlanmaktadır. 
Farklı akademisyenler tarafından yapılan 
deneysel bir dizi çalışma, beşeri sermaye-
nin bölgesel büyümedeki merkezi faktör 
olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır (Rauch, 
1993; Glaeser, 1998, 2000; Simon ve Nar-
dinelli, 1996; Simon, 1998; Mathur, 1999). 
Glaeser›e göre, beşeri sermayenin kümelen-
mesi, firmaların belli bölgelerde yığılmala-
rının nihai sebebidir ve firmalar, müşteriler 
ve tedarikçi ağlarından gelen avantajları 
kullanmak için değil, ortak emek havuzun-
dan kaynaklanan avantajları elde etmek için 
bölgesel yoğunlaşmaya gitmektedir. Glen-
don (1998) ise araştırmasında, 20. yüzyılda 
kent büyümeleri ile kentlerin sahip oldukla-
rı beşeri sermaye seviyesi arasında var olan 
kuvvetli ilişkiyi vurgulamıştır. Buna göre, 
yetenekli insan sayısının arttığı yerler daha 
hızlı büyüyerek bölgeye daha fazla yetenek 
çekmeyi başarmıştır.

1.1.2. Yaratıcı Sermaye Yaklaşımı

Richard Florida, bölgesel gelişmişlik li-
teratürüne beşeri sermaye teorisinden belli 
noktalarda ayrılan yeni bir bakış açısı getir-
miştir. Florida’ya göre arzu edilen ve eko-
nomik refah yaratan topluluk türleri bugün 

geçmişte olduklarından farklıdır. Daha ön-
ceki yıllarda önemli olan sıkı sosyal ağlarla 
örülü toplumsal yapılanmaların bugün artık 
önemini yitirdiğini söylemektedir (Florida, 
2005).

Florida, birbirine yakın, bağlı bir toplu-
luk ve toplum olma anlamına gelen gele-
neksel kavramların, ekonomik büyümeyi ve 
yeniliği engelleme eğiliminde olduklarını 
iddia etmektedir. Florida’nın bakış açısına 
göre, yaratıcı sermaye teorisi, beşeri serma-
ye teorisinden de farklıdır. Ekonomistler ve 
sosyal bilimciler daha çok firmaların yerle-
şim yerlerini seçerken nasıl davrandıklarını 
açıklamaya çalışırken, şahısların bunu nasıl 
yaptıklarını açıklamayı ihmal etmişlerdir. 
Bu noktada, Florida’nın teorisini beşeri ser-
maye teorisinden ayıran iki önemli unsur, 
bölgesel ve kentsel ekonomik büyümenin 
anahtarı olarak yaratıcı insanların ve onla-
rın lokasyon kararlarını şekillendiren temel 
faktörlerin tanımlanmasıdır. Bu teoriye göre 
kişiler, kariyer tercihlerini ve coğrafi yer de-
ğişikliğini standart teorilerin önerdiği gibi 
yapmazlar. Yaratıcı insanlar işleri takip et-
memekte, bunun yerine yenilikçi, çeşitlilik 
arz eden ve hoşgörü seviyesi yüksek olan 
yerlerde kümelenerek yaratıcı sınıfı oluş-
turmakta ve bölgenin ekonomik büyümesini 
güçlendirmektedirler.

Yaratıcı Sınıf

Yaratıcı sınıf denildiğinde, kültür ve sa-
nat endüstrileri ile yaratıcı olarak tanımlana-
bilecek diğer endüstriler akla gelmektedir. 
Yaratıcı sınıfı oluşturan bireyler ise ekono-
mik işlevleri yeni fikirler, yeni teknolojiler 
ve yeni içerikler yaratmak olan insanlardır. 
Yaratıcı sınıf olarak tanımlanan bu sınıfın en 
ayırt edici özelliği, üyelerinin “anlamlı yeni 
formlar yaratmak” olan işlerle uğraşmaları-



120 T‹SK AKADEM‹ • 2017 / I

dır. Bu bireyler, bilim, mühendislik, mimar-
lık ve tasarım, eğitim, sanat, müzik ve eğ-
lence sektörlerinde çalışanlardır ve “Süper 
Yaratıcı Çekirdeğin” üyelerini oluştururlar. 
Ayrıca, yaratıcı sınıf Florida’nın deyimi ile 
“yaratıcı profesyonelleri” de içermektedir. 
Bunlar, işletme, finans, hukuk ve sağlık sek-
töründe çalışan, önemli bağımsız kararlar 
alabilmeyi, yüksek eğitim gibi niteliklere 
sahip olmayı gerektiren işlerle meşgul ki-
şilerdir. Süper yaratıcı çekirdek doğrudan 
yeni ürün ve fikirlerin ortaya çıkarılması ile 
meşgul olurken, yaratıcı profesyoneller ise 
bilgiyi uygulayarak sorunları çözmeye ça-
lışan sınıftır (Florida, 2002, s.69, 74, 328). 
Görüldüğü gibi yaratıcı sınıf homojen bir 
grup değildir ve bu sınıfı, farklı endüstri ve 
sektörlerden kişileri içine alan geniş bir yel-
paze olarak tanımlamak da mümkündür.

Yaratıcı sınıfa ait olmayı belirleyen çok 
çeşitli mesleki ve sosyal faktör bulunmakta-
dır. Bu sınıfta yer alabilmek, eğitim, sosyal 
ve kültürel çeşitliliğin yanısıra, bağımsız 
karar alma, yeni fikirler, yeni teknolojiler ve 
yeni içerikler oluşturma becerilerini de ge-
rektirmektedir. Bu haliyle Florida’nın yara-
tıcı sınıf fikri, beşeri sermayenin genişletil-
miş boyutu olarak da kabul edilebilir.

İllerin Kalkınmasında Yaratıcı Sınıfın 
Önemi

Ekonomik büyümenin belirli bölgeler, 
şehirler veya mahalleler tarafından yönlen-
dirildiği ve yayıldığı ekonomistler ve coğ-
rafyacılar tarafından kabul edilmektedir. 
Yapılan çok sayıda araştırma, yeteneklerin 
ekonomik coğrafyasının, istihdam olanak-
larının ve maddi teşviklerin bir fonksiyonu 
olduğunu ileri sürmektedir. Beşeri sermaye 
teorisinin savunucularına göre bölgesel bü-
yümenin anahtarı, iş yapma maliyetini azalt-

mak değil yüksek eğitimli ve üretken insan 
donanımına sahip olmaktır.

Yeteneğin ya da beşeri sermayenin şehir-
lerarasındaki eşitsiz dağılımı, bazı şehir ve 
bölgelerin ekonomik gelişmede neden başa-
rılı olduğunu, diğerlerinin ise neden geride 
kaldığını açıklamaktadır. İşgücü maliyeti ve 
kalitesinin firmaların kuruluş yeri seçimle-
rini etkileyen önemli bir faktör olmasından 
hareketle, işgücünün bölgesel dağılımı her 
dönem ilgi çeken bir konu olmuştur. Ullman 
(1958), bölge gelişimine ve bölgesel yoğun-
laşmaya ilişkin çalışmasında yetenek veya 
insan sermayesinin rolünden bahsederken; 
Jacobs (1984), yetenekli ve yaratıcı insanları 
çekmek ve harekete geçirmek konusunda şe-
hirlerin üstlendiği role dikkat çekmiştir. Lu-
cas (1988) ise, şehirlerin ve bölgelerin büyü-
me ve gelişmesinin arkasındaki itici gücün, 
yetenekli insanların veya beşeri sermayenin 
kümelenmesiyle ilişkilendirilen verimlilik 
kazanımları olduğunu ileri sürmüştür. 

Literatürde, yaratıcı sınıfa dâhil mes-
leklerdeki istihdamın daha yoğun olduğu 
şehir ve bölgelerin, daha yüksek gelir ve 
daha yüksek ekonomik istikrar sergilediği-
ni ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır 
(Arora, Florida, Gates ve Kamlet, 2000; 
McGranahan ve Wojan, 2007; Boschma ve 
Fritsch, 2009). Bu çalışmaların çıkarımla-
rına bakıldığında denilebilir ki, her toplum 
büyük oranda yaratıcı sınıf çalışanlarına sa-
hip olmak isteyecektir. Çünkü yaratıcı sınıf 
çalışanları işçi sınıfı ve hizmet sınıfı çalışan-
larına göre yüksek satınalma gücüne sahip 
olmalarının yanısıra daha yüksek ücretler 
kazanmaktadırlar ve daha yüksek vergiler 
ödemekte, sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç 
duymaktadırlar.

Bireylerin rahatlıkla yer değiştirebildiği 
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bir dünyada, yaratıcı sınıfın yerleşmek üze-
re hangi sebeplerle bazı şehirleri diğerlerine 
göre neden daha fazla tercih ettiği sorusuna 
cevap arayan çok sayıda araştırmada, sunu-
lan yaşam imkânlarının, eğlence ve hayat 
tarzlarının da kentlerin firmaları ve yetenek-
li insanları cezbetme yeteneklerini belirle-
yen önemli unsurlar olduğu vurgulanmıştır 
(Glaeser, Kolko and Saiz, 2001; Lloyd and 
Clark 2001; Florida, 2002a, 2012; Florida, 
Mellander ve Stolarick, 2008).

Westlund, Caledoni & Lundberg (2007), 
kentsel alanların yaratıcı sınıfa çekici gel-
mesinde etkili olan faktörlerin bir listesine 
çalışmalarında yer vermişlerdir. Buna göre 
yaratıcı sınıf için bir bölgede aşağıdaki fak-
törlerin bulunması gerekir:

•	 İş hareketliliğini kolaylaştıran büyük, 
yoğun bir işgücü piyasası,

•	 Geniş eğlence faaliyetlerine sahip bir 
yaşam tarzı, 

•	 Farklı fikirlere, yaşam biçimlerine, 
kültürlere ve etnik gruplara karşı hoş-
görü,

•	 Bölgenin ya da mekânın kültürel öz-
günlüğü,

•	 Diğer kimlik biçimleri azaldığında 
önemi artan bölge ya da mekân kimliği.

Bir topluluk veya bölge sıralanan bu ko-
şullara sahipse «yaratıcı sınıf» bu yerleri 
yerleşmek üzere seçecek ve o bölgede eko-
nomik büyümeye neden olacaktır. 

Birçok araştırmacı, sosyolog ve akade-
misyen tarafından, yerleşim yerlerinin eko-
nomik ve sosyal hayattaki önemi üzerine 
teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler, işletme-
lerin kümelenme eğilimi ve ekonomik faa-
liyetin lokasyonunu oluşturması nedeniyle 
önemini hala korumaktadır ve özünde eko-

nomist Marshall›ın (1920, s.230) firmaların 
üretimde verimlilik hedefledikleri için yı-
ğınların etrafında kümelendiklerini söyle-
yen teorisine dayanmaktadır. Porter (1998, 
2000a, 2000b) tarafından daha da geliştirilen 
bu görüş, akademik çevrede ve ekonomik 
kalkınma uygulamasında birçok destekçiye 
sahip olmuştur. Bazı uzmanlar, kümelenme 
nedeniyle firmalar arasında oluşan yakın 
ilişkinin ve sıkı bağlantıların verimlilik artı-
şına yol açtığına inanmaktadır. Diğerleri ise, 
aynı mekânı paylaşmanın olumlu faydaları-
nı, yayılma etkisi ile açıklamaktadır (Jaffe, 
1989; Audretsch ve Feldman, 1996; Feld-
man, 2000). 

Florida (2002a, 2002b, 2005, 2012), ya-
ratıcı insanların bölgesel dağılımını ve bu 
dağılımın ekonomik büyüme etkisini açık-
lamaya çalışırken, ekonomik gelişmenin 3T 
[teknoloji (technology), yetenek (talent) ve 
hoşgörü (tolerance)] ile ilişkisinden bahset-
mektedir. Yaratıcılık ve yaratıcı sınıf üyele-
ri, bu kritik faktörlerin üçüne de sahip olan 
yerlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bu üç 
unsurun her biri coğrafi dağılım üzerinde et-
kilidir ancak tek başına yeterli değildir. Ya-
ratıcı insanları bölgeye çekebilmek için, ye-
nilik yaratarak ekonomik kalkınmayı teşvik 
etmek gerekir. Florida, toleransı, tüm etnik 
gruplara, ırklara ve yaşamın her kesiminde 
bireylere açık olma, kapsayıcılık ve çeşitlilik 
olarak tanımlamaktadır. Yeteneği, lisans ve 
üzeri eğitim derecesine sahip olma; teknolo-
jiyi ise bir bölgede yenilik ve ileri teknoloji 
yoğunlaşmasının bir fonksiyonu olarak ifa-
de etmektedir. Florida’nın çalışmaları, yete-
nekli bireylerin hoşgörülü çalışma ve sosyal 
ortamlar sunan yerlere doğru çekildiğini ve 
teknoloji, hoşgörü ve yetenek arasında güçlü 
bir istatistiki ilişkinin varlığını göstermekte-
dir (Florida ve Gates, 2001; Florida, 2002a; 
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2006; 2012; Florida, Mellander ve Stolarick, 
2008). Bu çalışmaların yanısıra literatürde, 
yaratıcı sınıfa dâhil mesleklerdeki istihda-
mın daha yoğun olduğu şehir ve bölgelerin, 
daha yüksek gelir ve daha yüksek ekonomik 
istikrar sergilediğini ortaya koyan çalışma-
lar da bulunmaktadır (Arora, Florida, Gates 
ve Kamlet, 2000; McGranahan ve Wojan, 
2007; Boschma ve Fritsch, 2009).

Yaratıcı Sınıf İçerisinde Kadınlar

Yaratıcı sınıf içinde kadınların temsiliye-
tinin daha fazla olması ve hatta erkeklerin 
seviyesine ulaşması her toplumun arzu ettiği 
bir durumdur. Yukarıda tanımlaması yapılan 
yaratıcı meslekler diğer sınıf mesleklerle kar-
şılaştırıldığında daha yüksek ücret, daha yük-
sek beşeri sermaye donanımı anlamına geldi-
ğinden, kadınların bu mesleklerde daha fazla 
yer alması daha yüksek ücret elde ettikleri ve 
eğitime daha fazla yatırım yaptıkları anlamı-
na gelmektedir. Bu durumun cinsiyete bağlı 
ücret eşitsizliğini, kadın yoksulluğunu azal-
tacağı, kadının toplumdaki, ailedeki ekono-
mik ve sosyal statüsünü artıracağı ve eğitime 
daha çok yatırım yapacağı ve bu sayede ülke, 
bölge ve il seviyesinde sosyal kalkınma hız 
kazandıracağı beklenmektedir. Bu nedenle 
kadınların yaratıcı mesleklere ve kurumlara, 
ülke genelinde ve il bazında ne derece bütün-
leştiği ve bu alanda erkeklerle aynı seviyede 
olup olmadıklarını bilmek gerekmektedir.

Literatürde kadınların işgücü içerisin-
deki durumlarını ve istihdama katılımlarını 
etkileyen unsurları analiz edip yorumlayan 
birçok çalışma vardır. Türkiye ile ilgili ya-
pılmış bu çalışmaların pek çoğunda kadınla-
rın işgücü piyasasındaki yerini belirlemeye 
yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Cinsiyete 
dayalı mesleki ayrışma, büro işleri gibi iş-
lerde kadınların vasıflı işlerde ise erkeklerin 

çalışması gibi kadınların ve erkeklerin farklı 
mesleklerde aşırı temsil edilmesi ile ortaya 
çıkar.

Cinsiyete göre mesleki ayrışmanın uzun 
dönemdir mevcut olduğu bilinmektedir. 
Doğal olarak, Florida’nın meslek sınıflan-
dırması da bu ayrışmadan etkilenmiştir. Ka-
dının hizmet sınıfı mesleklerde, erkeklerin 
işçi sınıfı mesleklerde orantısız bir şekilde 
temsil edilmeleri sebebiyle yönetim ve tek-
nik alanlar gibi erkek egemen mesleklere 
kadınların dahil olmaya başlamasına rağ-
men yaratıcı sınıf mesleklerde dahi belli dü-
zeyde cinsiyete göre ayrışma yer almaktadır. 
Bu eğilimler kadının aile reisi olduğu aile-
ler de diğer gruplara göre yoksulluğun daha 
yüksek oranda gözlenmesine sebep olarak 
yoksulluğun feminizasyonuna süreklilik ka-
zandırmaktadır (Pearce, 1978). 

Aynı beşeri sermaye donanımına sahip 
olan kadın ve erkeklerin yaratıcı meslekler-
de aynı iş pozisyonlarda yer alması beklen-
mektedir. Ancak, kadınların işgücüne katılı-
mında yaşanılan bölgenin kültürü ve coğrafi 
konumunun da etkili olduğuna, bölgesel kal-
kınmada önemli rol oynayan, “yaratıcı” ola-
rak nitelendirilen mesleklerde istihdam ve 
kadınların bu sınıf mesleklerdeki durumuna 
yönelik araştırmalar yok denecek kadar az-
dır. Bu çalışmanın Türkiye’de bu konudaki 
mevcut literatüre farklı bir bakış açısı geti-
receği düşünülmektedir.

2. Kadınların İşgücü Piyasasındaki 
Durumu

Kadınların yaratıcı olarak nitelendirilen 
mesleklerdeki durumunun analizine geçme-
den önce işgücü piyasasındaki göstergeleri-
nin erkeklerle karşılaştırmalı olarak ortaya 
konulması daha açıklayıcı olacaktır.
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Türkiye’de 1988-2015 arası dönemde 
cinsiyete göre iş gücüne katılım oranlarına 
bakıldığında işgücü piyasasında kadınla-
rın erkeklere kıyasla önemli ölçüde az yer 
aldıkları bir gerçektir1. 1990’lı yılların ba-
şında 15 yaş ve üzeri yaş grubu kadın nüfu-
su içinde %35,8 olarak gerçekleşen işgücü 
katılım oranı, 2000’li yılların başına kadar 
kadın aleyhine azalmaya devam etmiş 2008 
yılından sonrada düşükte olsa artış eğilimine 
girmiştir. 2015 yılına gelindiğinde ise Türki-
ye’de kadınların genel işgücüne katılım ora-
nı 15 yaş ve üzeri yaş grubu için %31,5 iken, 
erkeklerde %71,6 olmuştur. Veriler, Türki-
ye’de kadınların önemli bir kısmının iradi 
veya gayri-iradi olarak işgücü piyasasına 
katılmadığını ya da işgücü piyasasında gizli 
istihdamda olduğunu düşündürmektedir. İs-
tihdam açısından istatistiklere bakıldığında 
da kadın ve erkek arasındaki farkın uzun 
yıllar boyunca devam ettiği görülmektedir 2.

Ancak 2010 yılından sonra kadın istih-
dam oranının az da olsa artma eğiliminde 
olduğunu göstermektedir (Şekil 1).

2015 yılında 15-64 yaş aralığında yer alan 
nüfus içerisinde ise kadının payı %49,9’dur. 
Bu yaş grubundaki toplam nüfusun %56,1’i 
işgücünü oluşturmaktadır3. 15-64 yaş ara-
lığında işgücüne ait bazı verilerin cinsiyete 
göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

2015 yılında işgücünde kadınların payı 
(%31,1) erkeklerin payından (%68,9) ol-
dukça düşüktür. Aynı yıl işgücünün %89,5’i 
istihdam edilmiştir ve istihdamda kadınların 
payı %30,3 iken erkeklerin payı %69,7’dur.

Kadınlar arasında gözlenen işsizlik oranı 
ise (%12,9), erkek işsizlik oranına (%9,4) 
göre yaklaşık 3,5 puan daha yüksektir. Bu 
durum Türkiye’de daha fazla kadının aktif 
olarak iş aradığı şeklinde yorumlanabilir.

1 İşgücü, istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm 
nüfusu kapsar.
2 Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın 
arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak 
tanımlanır. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama 
ücret esas alınarak hesaplanabilmekte olup yıllık ortalama 
brüt ücret kullanılarak hesaplanır.
3 İşgücü, istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm 
nüfusu kapsar.

Şekil 1: Yıllar ve Cinsiyete Göre İstihdam (15+ yaş)

Kaynak: TÜİK Kurumsal olmayan nüfusun yıllar ve cinsiyete göre işgücü durumu raporu verilerinden hazırlanmıştır.
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Haftalık ortalama çalışma süresi açısın-
dan değerlendirildiğinde, kadın ve erkek 
işgücünün birbirine yakın sürelere sahip ol-
duğu görülmektedir. İşgücü piyasasında yarı 
zamanlı çalışan kadın oranı 2002 yılında 
%16,8 iken 2015 yılında %20,1’e ulaşmış-
tır (Şekil 2). Yarı zamanlı çalışan erkekle-
rin oranı ise %6,1’dir. Türkiye’de kadınları 
işgücü piyasasına dahil etmenin zor olduğu 
düşünülecek olursa, yarı zamanlı çalışan 
kadınların yüzdesinin artması olumlu bir 
gelişme olarak algılanmalıdır (Country Pro-
file, 2013). Ancak işgücünün tam zamanlı 
değil de yarı zamanlı olarak çalışması, ça-
lışanların eksik istihdam edildiğinin bir gös-
tergesidir. Eksik istihdam, işsizlik anlamına 
gelmemekle birlikte, işgücünün verimli de-
ğerlendirilmediğini göstermektedir.

TÜİK tarafından en son 2014 yılı için 
hazırlanan Kazanç Yapısı Araştırması’na 
göre, ortalama yıllık brüt kazanç kadınlar-
da 27.974 TL, erkeklerde ise 27.775 TL’dir 
(Şekil 2). Cinsiyete dayalı ücret farkı, çok 
düşük olsa da kadın ücretinin lehine geliş-
miştir4. Ancak kazanç, işgücünün sahip ol-
duğu eğitim düzeyine göre hesaplandığında, 
tüm eğitim basamakları için farkın erkek 
işgücü lehine gerçekleştiği görülmektedir. 

Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık orta-
lama brüt kazancı yüksekokul ve üstü eğitim 
düzeyine sahip olanlar elde etmektedir. Bu 
eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt ka-
zanç erkeklerde 55.633 TL, kadınlarda ise 
45.483 TL olmuştur (TÜİK, 2014). Ayrıca, 
kazanç düzeyleri meslek grubu (ISCO 08) 
bazında incelendiğinde, ücretli çalışanların 
kazançlarının yaş grubu, kıdem yılı ve özel-
likle eğitim kazanımı ile doğru orantılı ola-
rak yükseldiği gözlenmektedir.

TÜİK tarafından yayınlanan Kazanç 
Yapısı Araştırması; ücret ve kazançların 
düzeyi, yapısı ve gelişimi konusunda, üc-
retli çalışanların özellikleri ayrımında bilgi 
derlemek amacıyla 2006 yılından itibaren 
AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak dört yıl-
lık aralıklarla uygulanmaya başlanmıştır. 
Sonuçlarından faydalandığımız 2014 Ka-
zanç Yapısı Araştırması; 2014 Kasım ayı 
ve yıllık bilgileri referans alınarak 2015 yı-
lında, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Fa-
aliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE 
Rev.2) göre B-N ve P-S sektörleri (sanayi, 

4 Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın 
arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak 
tanımlanır. Bu gösterge, saatlik, aylık veya yıllık ortalama 
ücret esas alınarak hesaplanabilmekte olup yıllık ortalama 
brüt ücret kullanılarak hesaplanır.

Yarı Zamanlı Çalı ma (%) 

Ort. Çalı ma Saati (Haftalık) 

sizlik (%) 

stihdamdaki Payı (%) 

 Gücündeki Payı (%) 

20.1 

44.6 

12.9 

30.3 

31.1 

6.1 

44.8 

9.4 

69.7 

68.9 

Erkek Kadın
Lise ve Dengi Kazanımı (%) 

Yüksek Ö renim Kazanımı (%) 

Yüksek Ö renim stihdamı (%) 

Ort. Yıllık Brüt Kazanç (TL) 

15.6 

13.1 

61.0 

27.974 

23.5 

17.9 

82.6 

27.775 

Şekil 2: Mavi Yakalı Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2014)

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.
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inşaat ve hizmet) kapsanarak örnekleme 
yöntemi ile seçilen 17 bin 137 işyerinde 
uygulanmıştır. Araştırmada, işyerinde üc-
ret karşılığı çalışan kişiler kapsanmıştır. 
Araştırmada kapsanan sektörlerde kadın-
lar, ücretli çalışanların % 27,4 ünü oluştur-
maktadır. Bu çalışmada TÜİK’in Kazanç 
Yapısı Araştırması sonuçlarını kullanarak 
yapmış olduğumuz ücret karşılaştırmala-
rında, güven aralıklarına ulaşılamadığı için 
farklılıkların istatiksel olarak anlamlı oldu-
ğu varsayılmıştır.

İşgücünün eğitim kazanımlarına ait is-
tatistikler incelendiğinde, ortaöğretim ve 
üniversite mezunu kadınların sayısında son 
yıllarda bir artış görülmekle birlikte, 2015 
yılı için Türkiye›de kadınlar hala lise ve 
dengi kazanımı açısından %15,6 ile erkek 
akranlarının (%23,5) çok gerisinde kal-
maktadır (Şekil 2). Yükseköğrenim kaza-
nımı açısından ise kadın (%13,1) ve erkek 
(%17,9) arasında erkeklerin lehine oluşan 
fark nispeten daha düşüktür. Ayrıca, 2015 
yılında yükseköğrenim görmüş kadınlar ve 
erkekler arasındaki istihdam oranları farkı 
nispeten daha düşük seyretmektedir (Şekil 

2). Türkiye’de kadınların yükseköğrenim 
görme oranı 2000 yılından (%5,4) 2015 yı-
lına (%13,1) 7,7 puan yükselmiştir (Şekil 
2). Türkiye’de erkeğin lehine olan bu eği-
tim farkı önemli ölçüde kültürel faktörlere 
bağlanmaktadır. Yükseköğretimden kay-
naklı ücret artışının göreceli olarak düşük 
olması da başka bir neden olarak gösterile-
bilir (IZA, 2010).

Mesleki Sınıflandırmaya Göre Kadın 
İstihdamı

Çalışanları; mavi yakalı çalışan sınıf, 
hizmet sınıfı, yaratıcı sınıf ve tarım sınıfı 
olmak üzere kapsamı Florida (2012) tara-
fından belirlenen dört temel meslek sınıfı 
içerisinde gruplandırmak mümkündür. Bu 
sınıflandırmayı esas alarak kadınların işgü-
cü dağılımları incelendiğinde ilgi çekici so-
nuçlara ulaşılmaktadır.

Yüksek nitelik gerektirmeyen işlerde zihin 
gücüne oranla daha fazla beden gücüne da-
yalı olarak çalışanlar, mavi yakalı çalışanlar 
sınıfını oluşturmaktadır. Büro hizmetlerinde 
çalışanlar, hizmet ve satış elemanları, temiz-
likçiler ve yardımcıları, yiyecek hazırlama 

Şekil 3: Mavi Yakalı Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2014)

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

stihdamdaki Payı (%) 

Ortalama yıllık brüt kazanç (TL) 

Ortalama Çalı ma Saatleri (Haftalık) 

11.63 

18.494 

44.9 

88.37 

21.224 

44.9 

Erkek Kadın 
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yardımcıları, satış ve hizmet çalışanları ile di-
ğer temizlik ve nitelik gerektirmeyen işlerde 
çalışanlar, hizmet sınıfında, tarımsal faaliyet-
lerde beden gücünden yararlanılan çalışanlar 
da tarım sınıfında yer almaktadır. Yaratıcı sı-
nıfta ise yaratıcı ve yenilikçi işlerde çalışan, 
yüksek niteliğe sahip ve bu çalışmaları nede-
niyle gelir elde eden kişiler bulunmaktadır.

TÜİK’in 2014 yılı istihdam ve kazanç 
istatistiklerine göre, mavi yakalı çalışanlar 
toplam çalışanların yaklaşık %23,54’ünü 
oluşturmaktadır. Kadınların yaklaşık 
%11,2’si bu grupta istihdam edilirken, orta-
lama yıllık brüt kazançları da 18.494 TL ile 

erkeklerden 2.730 TL düşüktür (Şekil 3).

Hizmet grubunda çalışanlar ise toplam is-
tihdamın yaklaşık %40,07’sini oluşturmak-
tadır. Kadınların bu grupta %35,2 istihdam 
oranı ile erkeklerin oldukça altında kalmak-
tadır. Kadınların aleyhine olan kazanç farkı, 
bu sınıfta çalışanlar için de söz konusudur 
(Şekil 4).

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri 
çalışanları ise toplam istihdamın %16,7’sini 
oluştururken, kadın çalışanların oranı 
%40,5’tir ve ortalama yıllık kazançları er-
keklerden yine daha düşüktür (Şekil 5).

Şekil 4: Hizmet Sınıfında Çalışanların Cinsiyete Göre Durumu (2014)

Şekil 5: Tarımda Çalışanların Cinsiyete Göre Durumu (2014)

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

stihdamdaki Payı (%) 

Ortalama yıllık brüt kazanç (TL) 

Ortalama Çalı ma Saatleri (Haftalık) 

35.17 

17.642 

45.3 

64.83 

19.488 

45.0 

Erkek Kadın 

stihdamdaki Payı (%) 

Ortalama yıllık brüt kazanç (TL) 

Ortalama Çalı ma Saatleri (Haftalık) 

40.47 

17.231 

44.1 

59.53 

19.701 

44.5 

Erkek Kadın 
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Şekil 6: Yaratıcı Sınıfın Cinsiyete Göre Durumu

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

stihdamdaki Payı (%) 

Ortalama Yıllık Brüt Kazanç (TL) 

Ortalama Çalı ma Saatleri (Haftalık) 

30.78 

55.627 

44.1 

69.22 

62.263 

44.5 

Erkek Kadın 

3. Kadının Yaratıcı Sınıf İçindeki  
Durumu 

Daha yüksek nitelik ve kazanç gerekti-
ren yaratıcı sınıf kadın çalışanların durumu, 
TÜİK ve SGK 4/a kapsamında çalışanların 
verilerine göre ayrı ayrı incelenmiştir. 

3.1. TÜİK Verilerine Göre Kadının 
Yaratıcı Sınıf İçindeki Durumu

TÜİK 2014 meslek grubu dağılımlı istih-
dam verilerine göre, istihdamdakilerin yak-
laşık %19,7’sini yaratıcı sınıf mesleklerde 
çalışanlar oluşturmaktadır. 

Şekil 6, ISCO 08 2 haneli meslek sınıf-
landırmasına göre yaratıcı sınıfın cinsiyet 
durumuna ilişkin genel bir görünüm sun-
maktadır. TÜİK mesleki istihdam verileri-
nin ISCO 08’e göre en fazla 2 haneli mes-

lek kodları kullanılarak hazırlanmış olması, 
yaratıcı sınıfı alt kırılımları ile birlikte il 
bazında inceleme olanağı vermemektedir. 
Verilere göre kadınlar yaratıcı sınıf istihda-
mının %30,78’ini oluşturmaktadır. Haftalık 
çalışma saatleri bakımından çok az bir fark-
la erkeklerin gerisinde kalan kadınların, ya-
ratıcı mesleklerdeki yıllık ortalama kazancı 
erkeklerden yaklaşık %12 oranında daha 
düşüktür. 

Yaratıcı sınıfı oluşturan meslek grupla-
rının cinsiyet ayrımında yıllık ortalama ka-
zanç değerlerine bakıldığında, kazanç far-
kının devam ettiği görülmektedir (Şekil 7). 
Meslek grupları ele alındığında, sağlık ala-
nında istihdam edilen kadınlar erkeklerden 
daha fazla olmasına karşılık daha az kazan-
maktadır.
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Şekil 7: Meslek Gruplarına ve Cinsiyet Göre Ortalama Yıllık Brüt Kazanç Durumu

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

Yöneticiler 

Bilim ve mühendislik profesyonelleri 

Bilim ve mühendislik yardımcı profesyonelleri 

Sa lık profesyonelleri 

Yardımcı sa lık profesyonelleri 

E itim 

 ve idare ile ilgili profesyonelleri 

 ve idare ile ilgili yardımcı profesyoneller 

Bilgi ve ileti im teknolojisi profesyonelleri 

Bilgi ve ileti im teknisyenleri 

Hukuk, sosyal ve kültür profesyonelleri 

Hukuk, sosyal, kültür yardımcı profesyoneller 

83,893 

48,397 

28,723 

57,448 

28,123 

40,933 

52,492 

34,890 

78,574 

40,201 

64,476 

37,074 

87,670 

62,019 

39,131 

89,590 

26,021 

50,050 

62,447 

32,041 

77,905 

39,143 

56,800 

39,159 !"#$#% &'()*%

Hukuk alanında işgücünün %50’sinden 
fazlasını kadınlar oluştururken, kazanç iti-
bariyle de erkeklerin üzerinde kalmaktadır. 
İşgücü içinde en yüksek yüzdeye sahip ol-
dukları eğitim-öğretim alanındaki meslek-
lerde ise kadınların erkeklerden %8 daha az 
kazandığı görülmektedir. İş ve idare ile ilgili 
mesleklerde de kadınlar erkeklerden yak-
laşık olarak %8,1 daha az kazanmaktadır. 
Kazanç farkının erkekler lehine en yüksek 
olduğu meslek grupları sırasıyla bilim ve 
mühendislik ile sağlık iken, cinsiyetler arası 
kazanç farkının minimum olduğu meslekler 
bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili meslek-
lerdir. TÜİK’in 2014 brüt yıllık kazanç veri-
lerine göre, bilgi ve iletişim teknolojisi ala-
nında istihdamda erkeklerin gerisinde kalan 
kadınlar, erkeklerden küçük bir farkla daha 
fazla kazanmaktadır.

Ücretler, beceri ve çabanın bir sonucu 
olması nedeniyle cinsiyet ayrımının öte-
sinde farklı unsurları yansıtmaktadır. Bu 

unsurlardan biri eğitim seviyesindeki ka-
dın-erkek farklılıklarıdır. Ancak çalışma 
kapsamında yaratıcı mesleklerde yer alan 
kadınların eğitim seviyesi ile ilgili verilere 
ulaşılamamıştır. Çalışmanın önceki bölüm-
lerinde yararlanılan istatistiklere bakılarak 
kadınların eğitim seviyelerinin erkeklerden 
düşük olduğu söylenebilse de, eğitime göre 
cinsiyet farklılığının en yüksek olduğu mes-
leğin hangisi olduğunu söylemek mümkün 
olmamaktadır.

İstatistiklerden derlenen ve Şekil 8’de yer 
alan bilgiler, Türkiye’de kadınların erkekler-
le benzer çalışma sürelerine tabi olduğunu 
göstermektedir. Üstelik sağlık gibi bazı mes-
lek sınıflarında kadınların çok az bir farkla 
da olsa erkeklerden daha fazla çalıştıkları 
gözlenmektedir. Çalışma saatleri bakımın-
dan cinsiyet farkının en az gözlendiği mes-
lek kategorisi, bilim ve mühendislik ile ilgili 
profesyonel meslek mensupları ile bilgi ve 
iletişim teknolojisine yönelik mesleklerdir. 
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Şekil 8: Meslek Gruplarına ve Cinsiyete Göre Haftalık Çalışma Saatleri (2014)

Kaynak: TÜİK İşgücü Durumu Raporu ve TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması verilerinden hazırlanmıştır.

Yöneticiler 

Bilim ve mühendislik profesyonelleri 

Bilim ve mühendislik yardımcı profesyonelleri 

Sa lık profesyonelleri 

Yardımcı sa lık profesyonelleri 

E itim 

 ve idare ile ilgili profesyonelleri 

 ve idare ile ilgili yardımcı profesyoneller 

Bilgi ve ileti im teknolojisi profesyonelleri 

Bilgi ve ileti im teknisyenleri 

Hukuk, sosyal ve kültür profesyonelleri 

Hukuk, sosyal, kültür yardımcı profesyoneller 

44.2 

44.7 

44.8 

45.0 

44.9 

41.6 

44.2 

44.2 

44.2 

44.7 

44.4 

44.6 

44.5 

44.6 

45.0 

44.9 

44.7 

42.9 

44.2 

44.6 

44.3 

44.7 

45.1 

44.7 Erkek Kadın

3.2. SGK Verilerine Göre Kadının  
Yaratıcı Sınıf İçindeki Durumu

TUİK istihdam verilerinden yaratıcı sı-
nıfı oluşturan mesleklerin alt kırılımlarına 
Türkiye geneli ve il bazında ulaşılamaması 
ve ISCO-08 meslek sınıflandırması 4 haneli 
meslek kodlarının da sadece sözleşmeli aktif 
çalışanlar (4/a) için tasnif edilmesi nedeniy-
le, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde TUİK 
istihdam verileri yerine SGK 4/a istihdam 
verileri kullanılmıştır. SGK istihdam verile-
rinin, TÜİK istihdam verilerinden farkı tüm 
kayıtlı çalışanları, çalıştıkları işkolları ile 
birlikte kapsamasıdır.

Çalışmanın kaynağını NUTS2 bölge sı-
nıflandırması (26 bölge) ve 81 il bazında, 
ISCO-08 meslek kodlarına göre gruplandı-
rılmış ve kayıt altına alınmış resmi istihdam 
rakamlarından SGK tarafından oluşturulan 
veri seti oluşturmuştur. 2015 yılında 4/a 
kapsamında kayda alınan tüm çalışanlar, 
ISCO-08 meslek kodları yardımıyla Flori-
da’nın yaratıcı sınıf tanımlaması temel alı-

narak bohemler, çekirdek yaratıcılar, profes-
yonel yaratıcılar ve diğer çalışanlar olarak 4 
gruba ayrıştırılmıştır. Bohem, çekirdek ya-
ratıcı ve profesyonel yaratıcıların toplamı da 
yaratıcı sınıfı oluşturmuştur. Yapılan grup-
lamanın ardından yaratıcı sınıfı oluşturan 
mesleklerin istihdam dağılımları, illere ve 
cinsiyete göre incelenmiştir. Bu gruplamada 
kullanılan ve yazarların, Florida’nın “Yara-
tıcı Sınıf” tezine yapılmış eleştirileri dikka-
te alarak hazırladıkları yaratıcı sınıf meslek 
tablosu, Ek Tablo A1’de verilmiştir.

SGK 4/a verileri dikkate alındığında, 
2001 ve 2015 yılları arasında zorunlu sigor-
talı çalışanlar arasında kadın istihdamının 
%19,9’dan %27,6’ya yükseldiği, erkek is-
tihdamının ise %80,1’den %72,4’e geriledi-
ği görülmektedir (Şekil 9). Aktif sözleşmeli 
çalışan kadınlar ve erkekler arasındaki derin 
fark devam etmektedir. Erkek istihdamında 
2000’li yıllarda başlayan düşüş, aynı dönem-
de kadın istihdamındaki artışla birleştiğinde 
iki kesim arasındaki fark özellikle 2006 yı-
lından sonra daralma eğilimine girmiştir.
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Şekil 9: Aktif Sözleşmeli Çalışanların Yıllara ve Cinsiyete Göre Durumu

Kaynak: 2001-2015 yılları arası SGK (4/a) yıllık istatistikleri kullanılmıştır.
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Şekil 10: Yaratıcı Sınıf ve Alt Kırılımlarında Cinsiyete Göre İstihdam

Kaynak: 2015 yılı SGK (4/a) yıllık istatistiklerinden ISCO-08 meslek kodları kullanılarak Florida’nın Yaratıcı Sınıf 
Tanımlamaları doğrultusunda yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Toplam Yaratıcı Sınıf 

Profesyonel Yaratıcı 
Sınıf 

Süper Yaratıcı Çekirdek 

30.7 

28.4 

33.61 

69.3 

71.6 

66.39 

Erkek Kadın 

SGK verilerine göre 2015 yılı için ça-
lışanların %30,7’sini kadınlar, %69,3’ünü 
erkekler oluşturmaktadır. Aktif sözleşmeli 
toplam çalışanların sadece %23,9’u yaratıcı 
sınıfta yer alırken, bu sınıfın %30,7’si ka-
dınlar % 69,3’ü erkeklerden oluşmaktadır 
(Şekil 10). Çalışmada kullanılan SGK veri 
setine göre, aktif sigortalı çalışan kadınla-

rın %28’i yaratıcı sınıfta yer alırken, aktif 
çalışan erkeklerin %22,6’sı yaratıcı sınıf 
mesleklerde çalışmaktadır. Yaratıcı sınıfın 
iki önemli alt sınıfı olan “süper yaratıcı çe-
kirdek” ve “profesyonel yaratıcı” sınıfa ait 
istihdam dağılımları Şekil 10’da verilmiştir 
İki sınıflandırmada da çalışanların %50’sin-
den fazlasının erkek olduğu gözlenmektedir. 



131Yaratıcı Sınıf İçerisinde Yer Alan Mesleklerde Kadınların Durumu: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Şekil 11: Yaratıcı Sınıf Mesleklerin Cinsiyete Göre Durumu

Kaynak: ISCO-08 Meslek kodları kullanılarak hazırlanmış SGK verilerinden, Florida’nın Yaratıcı Sınıf Tanımlamaları 
doğrultusunda yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Mimarlık Mühendislik 

Sanat Tasarım, Medya, E lence ve Spor 

 ve Finans 

Bilgisayar ve Matematik 

E itim 

Sa lık 

Hukuk 

Ya am, Fizik ve Sosyal Bilimler 

Yönetim 

21.19 

29.30 

37.19 

23.39 

60.68 

49.57 

53.21 

39.40 

25.47 

78.81 

70.70 

62.81 

76.61 

39.32 

50.43 

46.79 

60.60 

74.53 
Erkek Kadın  

Yaratıcı sınıfı oluşturan meslekler için 
(bilgisayar ve matematik; mimarlık ve mü-
hendislik; yaşam, fizik ve sosyal bilimler; 
sanat, tasarım, medya, eğlence ve spor; 
yönetim; hukuk; iş idaresi; eğitim; sağlık) 
istihdamın cinsiyete göre dağılımı, Şekil 
11’de verilmiştir. Erkeklerin meslek kate-
gorilerinin (mimarlık ve mühendislik, bilgi-
sayar ve matematik, yönetim, bilim) büyük 
bir kısmını işgal ettikleri görülmektedir. Ka-
dınlar eğitim (% 61) ve hukuk (%53,2) gibi 
alanlarda daha baskın gelirken, sağlık ala-
nında erkeklerle yakın bir istihdam oranına 
(% 49,6’a %50,4) sahiptir.

4. Yaratıcı Sınıf Kadınların İllere Göre 
Dağılımı

İnsanlar günümüzde sadece kültür ve 
tavırları, siyasi partiler ve favori siyaset 
adayları ile değil, beşeri sermaye seviyeleri, 
teknoloji okuryazarlık düzeyleri, beceri se-
viyeleri, çalışma ve gelir türleri, konut de-
ğerleri ve hatta göreli refah ya da mutluluk 
ölçümleri ile kodlanmaktadır. Araştırmalar, 
farklılığın ekonomik büyümedeki önemini 

gösterirken, farklılıklara açık, hoşgörüye sa-
hip, yetenek ve teknolojinin yoğunlaştığı şe-
hirlerin kadınların ekonomik anlamda daha 
çok şey başarabileceği şehirler olacağını 
akla getirmektedir.

Bu başlık altında verilen istihdam veri-
leri SGK 4/a kapsamında aktif çalışanlara 
ait verilerdir. Ekler Tablo A2, 81 ilde 15-64 
yaş aralığındaki nüfusun ve aktif sigorta-
lı çalışanların cinsiyet ayrımlı yüzdelerini 
göstermektedir. 81 ilin aktif sigortalı çalı-
şanları içinde hiçbir ilde kadınlar erkekler-
den daha fazla paya sahip değildir. Edirne 
%35,3 ile kadının istihdamdan aldığı payın 
en yüksek olduğu il iken, bu ili sırasıyla 
Denizli (%32,9), İzmir (%31,3), İstanbul 
(%31), Kırklareli (%31,1), Düzce (%30,9), 
Antalya (%28,9), Tekirdağ (%30) ve Bursa 
(%29,9) takip etmektedir. Kadın istihdam 
payının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla 
Şırnak (%13,3), Siirt (%13,9) ve Mardin’dir 
(%12,8). Kadın ve erkek istihdam farkının 
en yüksek olduğu ilin de Şırnak olduğu gö-
rülmektedir. Türkiye genelinde aktif sigor-
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talı istihdam edilen kadınların %34’ü İstan-
bul’da iken, bu ili sırasıyla Ankara (%8,46), 
İzmir (%7,48), Bursa (%5,45) ve Antalya 
(%4,81) izlemektedir.

Hiçbir ilde kadınların ortalama günlük 
brüt ücreti erkeklerden daha yüksek değil-
dir. 2015 yılı SGK verileri baz alındığında, 
kadınların günlük ortalama brüt ücretinin en 
yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul (80,34 
TL), Kocaeli (74,27 TL), Ankara (69,71 
TL), İzmir (63,37 TL), Antalya (61,93 TL), 
Tekirdağ (61,77 TL), Bursa (61,69 TL), Ma-
nisa (60,15 TL), Gaziantep (59,87 TL) ve 
Eskişehir (59,73 TL) iken, en düşük olduğu 
3 il sırasıyla Sinop (43,39 TL), Kilis (48,40 
TL) ve Ardahan’dır (48,71 TL). En iyi ve en 
kötü iller arasındaki ücret farkının bu denli 
fazla olmasının başlıca nedeninin, çoğu ka-
dının düşük ücretli işlerde istihdam edilmesi 
veya tam zamanlı istihdamdaki payının az 
olması gibi mesleki yapılanmadaki farklılık-
lar olabileceği düşünülmektedir.

Eğitim düzeyi, illerin gelişmişlik düze-
yini gösteren önemli göstergelerden biridir. 
TÜİK’den NUTS I, II ve III düzeyleri için cin-
siyete göre eğitim düzeylerine ilişkin veri elde 
edilemediğinden, il düzeyinde ortalama eği-
tim düzeylerinin hesaplanmasında Kabalcı ve 
Metin (2012) tarafından yapılan çalışmadan 
faydalanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre, kadın eğitim düzeyinin en yüksek ve en 
düşük olduğu iller Tablo 1’de gösterilmiştir.

Farklı yaş grupları için TÜİK 2011 yılı 
ulusal eğitim verileri kullanılarak eğitim 
düzeyi verilerinin elde edildiği bu çalışma 
sonuçlarına göre, kadın eğitim düzeyinin en 
yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara, Eskişe-
hir, İzmir ve İstanbul, en düşük olan iller ise 
Ağrı, Urfa, Muş ve Şırnak’tır. Kadın ve er-
kek nüfusun eğitimde kalma süresi açısından 
farkın en yüksek olduğu ilin ise Siirt olduğu 
belirlenmiştir. Bu ilde erkekler 7,8 yıl, kadın-
lar ise sadece 4,5 yıl eğitimde kalmaktadır.

Florida’nın (2012) çalışmalarında yer 
alan ve yaratıcı sınıfın alt kırılımları ola-
rak belirlenen “süper yaratıcı çekirdek” ve 
“profesyonel yaratıcı” sınıflar, il düzeyi ve 
cinsiyet ayrımı bağlamında incelendiğinde, 
yaratıcı istihdam konusunda farklı sonuçlara 
ulaşılmaktadır.

SGK istihdam verilerine bakıldığında 
aktif sigortalı çalışanlar içerisinde yaratıcı 
kadınların oranının %7,4 olduğu, yaratıcı 
erkeklerin oranının ise %17 olduğu görül-
mektedir. Yaratıcı sınıf kadınların istihdam-
daki payının en yüksek olduğu iller sırasıy-
la Edirne (%44,5), Denizli (%40,6), Düzce 
(%35,4) ve Sinop’tur (%34,9). En düşük ol-
duğu iller ise sırasıyla Şırnak, Bingöl, Muş 
ve Ağrı’dır (Ekler Tablo A3).

“Süper yaratıcı çekirdek” sınıflandırması-
na göre, kadının istihdamdan aldığı payın en 
yüksek olduğu iller sırasıyla Edirne (%58,7), 

Tablo 1: 15–64 Yaş Arası Kadınların Ortalama Eğitim Süresi En Yüksek ve En Düşük İller

İl Adı Ort. Eğitim Süresi (yıl)   İl Adı Ort. Eğitim Süresi (yıl)
Ankara 8,6   Ağrı 3,6

Eskişehir 8,2   Urfa 3,7

İzmir 8,0   Muş 3,8

İstanbul 7,8   Şırnak 3,9
Kaynak: Kabalcı ve Metin, (2012).
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Denizli (%52,0), Sinop (%44,7) ve Tokat 
(%43,2) iken, en düşük olduğu iller sırasıyla 
Ağrı (%19,1), Kayseri (%20,1), Şırnak (%20
,4) ve Gaziantep’tir (%20,8). Edirne, ilk defa 
bu sınıflandırmaya göre istihdamda erkek-
lerden daha fazla pay almaktadır.

Profesyonel yaratıcılar sınıflandırmasın-
da, kadının istihdamdaki payının en yüksek 
olduğu iller sırasıyla İstanbul (%33,5), An-

talya (%30,8), Aydın (%30,2), Mersin (% 
29,3) ve Antalya (% 29,3) iken, en düşük 
olan iller sırasıyla Muş (%6,7), Şırnak (%8), 
Bingöl (%8,3) ve Hakkari’dir (%9,3). 

Yaratıcı sınıf meslek kırılımlarında incelen-
diğinde, illerdeki istihdam oranları sıralaması-
nın daha farklı olduğu göze çarpmaktadır. Tab-
lo 2’de yaratıcı sınıf mesleklerde istihdamın 
cinsiyete göre il bazında dağılımları verilmiştir.

Tablo 2: Meslek Gruplarının Cinsiyete Göre İl Bazında Dağılımı (%)
  İlk 5 İl Son 5 İl
Meslek Grubu İl E (%) K (%) İl E (%) K (%)

Mimarlık-Mühendislik

Antalya 74,07 25,93 Ağrı 91,97 8,03

İstanbul 76,17 23,83 Siirt 92,31 7,69

Muğla 76,65 23,35 Bingöl 92,95 7,05

Trabzon 76,66 23,34 Iğdır 93,55 6,45

Aydın 77,23 22,77 Şırnak 94,01 5,99

Sanat, Tasarım, Medya, Eğlence, 
Spor

Edirne 36,36 63,64 Elazığ 88,53 11,47

Denizli 45,29 54,71 Gaziantep 88,61 11,39

Sinop 53,32 46,68 Çankırı 89,84 10,16

Giresun 55,51 44,49 Erzurum 90,17 9,83

Hakkari 55,63 44,37 Kırıkkale 90,22 9,78

Bilgisayar ve Matematik

Kars 22,22 77,78 Kırşehir 93,55 6,45

Ardahan 35,38 64,62 Nevşehir 93,75 6,25

Aydın 36,04 63,96 Bitlis 94,29 5,71

Bolu 43,73 56,27 Bingöl 100,00 0,00

Tokat 48,68 51,32 Hakkari 100,00 0,00

Eğitim

İzmir 31,61 68,39 Van 65,79 34,21

Rize 32,61 67,39 Bitlis 67,27 32,73

Bursa 32,90 67,10 Şırnak 68,04 31,96

Kocaeli 33,96 66,04 Hakkari 68,85 31,15

Ankara 34,30 65,70 Ağrı 72,52 27,48

Sağlık

Eskişehir 41,09 58,91 Gümüşhane 71,53 28,47

Isparta 41,54 58,46 Muş 72,18 27,82

Aydın 45,20 54,80 Erzincan 73,05 26,95

İstanbul 45,93 54,07 Hakkari 78,10 21,90

Muğla 46,54 53,46 Şırnak 79,61 20,39

Hukuk

Burdur 29,31 70,69 Batman 79,71 20,29

Bolu 36,05 63,95 Bitlis 81,82 18,18

Kars 37,04 62,96 Ağrı 84,09 15,91

Giresun 37,10 62,90 Hakkari 94,12 5,88

Tekirdağ 37,17 62,83 Bayburt 100,00 0,00

Kaynak: ISCO-08 Meslek kodları kullanılarak hazırlanmış SGK verilerinden, Florida’nın Yaratıcı Sınıf Tanımlamaları doğ-
rultusunda yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Mimarlık ve mühendislik alanında kadın 
istihdamının en yüksek olduğu iller sırasıyla 
Antalya (%25,9), İstanbul (%23,8), Muğla 
(%23,4), Trabzon’dur (%23,3). Kadın istih-
damının en düşük olduğu iller ise sırasıyla 
Şırnak, Iğdır, Bingöl ve Siirt’tir.

Sanat, tasarım, medya, eğlence ve spor 
alanındaki yaratıcı meslekler incelendiğin-
de ise ilin istihdamında kadın istihdamı-
nın en yüksek olduğu iller sırasıyla Edirne 
(%63,6), Denizli (%54,7), Sinop (%46,7) ve 
Giresun’dur (%44,5).

Bilgisayar ve matematik alanında ise 
Kars (%77,8), Ardahan (%64,6), Aydın 
(%63,9), Bolu (%56,3), Tokat (%51,3) ve 
Bartın’da (%50,6) kadınların payı erkekler-
den daha yüksektir.

Eğitim alanında 65 ilde kadının istih-
damdaki payı erkek istihdamından fazladır. 
Kadının istihdamdaki payının en yüksek 
olduğu iller sırasıyla İzmir (%68,4), Rize 
(%67,4), Bursa (%67), Kocaeli (%66), An-
kara’dır (%65,7).

Sağlık alanında 14 ilde, hukuk alanında 
ise 23 ilde kadınların istihdamdaki payı er-
keklerden daha fazladır. Sağlık alanında er-
keklere göre kadın istihdamının en yüksek 
olduğu üç il Eskişehir, Isparta ve Aydın iken, 
hukuk alanında Burdur, Bolu ve Kars’tır.

Ekler Tablo A4’de yaratıcı sınıf çalışan 
kadınların 81 il içinde en fazla bulunduğu 
beş il sıralı olarak verilmiştir. İstanbul’un 
meslek kırılımları dahil her bir yaratıcı sı-
nıflandırma için birinci sırada yer aldığı ve 
yaratıcı kadınların yaklaşık yarısının bu ilde 
bulunduğu söylenebilir. Bir bölgeyi yaratıcı 
sınıf için çekici hale getiren teknoloji, farklı-
lıklara açık olma ve yetenek gibi üç faktörün 
de İstanbul’da diğer illere göre daha fazla 

bulunduğu dikkate alınırsa, sonuç şaşırtıcı 
görülmemelidir.

Yine her iki meslek alanında toplam 
kadın istihdamının %31’i tek başına İstan-
bul’da bulunurken, Ankara, Antalya, İzmir, 
Bursa ve Antalya kadınların bu alanda en 
çok yoğunlaştığı diğer illerdir (Ekler Tablo 
A4). Görüldüğü gibi, il düzeyinde de kadın-
lar yaratıcı sınıf işgücü piyasasında erkekle-
rin gerisinde kalmaktadırlar. 

İstanbul ili yaratıcı kadın istihdamından 
en yüksek payı alan il olsa da ildeki toplam 
istihdamdan aldığı pay incelendiğinde Edir-
ne ilinin öne geçtiği ve İstanbul’un 5. sıraya 
gerilediği görülmektedir (Ekler Tablo A3). 
Diğer taraftan, söz konusu yaratıcı sınıfta-
ki kadınların %41’i İstanbul, %9’u Ankara, 
%7’si İzmir, %5’i Bursa ve %4’ü Antalya’yı 
çalışmak üzere tercih etmişlerdir

Kadın istihdamının hangi mesleklerde 
yoğunlaştığını belirlemeye yönelik yapılan 
bir diğer karşılaştırma, Ekler Tablo A5 ve 
A6’da sunulmuştur. Kadınların işgücüne 
az katıldıkları illerde cinsiyetler arasında-
ki oransal farklılık büyük olmaktadır. Bu 
tablolar, özellikle kadınların işgücüne az 
katıldıkları illerde cinsiyetleri kendi içinde 
değerlendirerek istihdamın düşük olduğu 
illerde kadınların hangi mesleklerde yoğun-
laştığını görebilmek için düzenlenmiştir. 

Ekler Tablo A5, ildeki yaratıcı sınıfın 
ildeki aktif çalışan içindeki paylarını 81 il 
geneli için profesyonel yaratıcılar ve süper 
çekirdek yaratıcılar ve toplam yaratıcı sınıf 
detayında göstermektedir. İlin aktif çalışan 
kadın nüfusu içinde kadın yaratıcı sınıfın en 
yüksek orana sahip olduğu 5 il sırasıyla Siirt 
(%34,49), İstanbul (%33,99), Edirne (33,35), 
Mardin (%33,15) ve Bayburt (%32,35)’tur. 
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Aktif olarak çalışan kadınlar ve erkekler 
kendi içlerinde değerlendirildiklerinde; aktif 
çalışan kadınların yaratıcı, süper yaratıcı ve 
profesyonel yaratıcı mesleklerdeki payları-
nın birçok ilimizde erkeklerin payından daha 
yüksek olduğu gözlenmektedir.

Ekler Tablo A6, işgücüne katılımın dü-
şük olduğu 81 ildeki mesleki yoğunlaşmayı 
göstermektedir. Tablo 3 ise kadınların aktif 
çalışan nüfus içindeki en yüksek ve düşük 
oranlara sahip olduğu meslek gruplarını iller 
bazında göstermektedir. Kadınların özellik-

le “Sanat, Tasarım, Medya, Eğlence, Spor”, 
“Eğitim” ve “Sağlık” meslek gruplarında 
daha fazla yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu 
görünüm, ağırlıklı olarak kadınların hizmet 
ağırlıklı işlerde (service class) erkeklerin ise 
işçi sınıfında (working class) istihdam edil-
dikleri savını desteklemektedir.

Yaratıcı mesleklerde istihdam edilenlerin 
il düzeyinde ve cinsiyet ayrımında ortalama 
ücretlerini hesaplayabilecek veri mevcut ol-
madığından bu konuda bilgi verilemeyecektir. 

Tablo 3: Meslek Gruplarının İl Bazında Cinsiyet Ayrımlı Aktif Çalışan İçindeki Dağılımı (%)
  İlk 5 İl Son 5 İl
Meslek Grubu İl K(%) E (%) İl K (%) E (%)

Mimarlık-Mühendislik

Ankara 2,88 3,88 Denizli 0,69 1,29
Kocaeli 2,46 2,79 Tunceli 0,67 1,72
Ardahan 2,09 2,36 Düzce 0,60 1,23
Bayburt 1,97 2,34 Sinop 0,56 1,32
Gümüşhane 1,97 3,00 Iğdır 0,45 1,17

Sanat, Tasarım, Medya, 
Eğlence, Spor

Edirne 21,65 6,08 Osmaniye 1,60 2,91
Denizli 17,27 6,78 Erzurum 1,48 2,64
Sinop 14,40 6,38 Bingöl 1,48 1,45
Kastamonu 13,09 7,19 Elazığ 1,39 2,26
Düzce 12,57 7,22 Çankırı 1,32 3,27

Bilgisayar ve Matematik

Kars 6,52 0,35 Kırşehir 0,05 0,15
Ardahan 3,51 0,34 Burdur 0,04 0,09
Tokat 2,03 0,59 Nevşehir 0,02 0,10
Aydın 1,27 0,29 Bingöl 0,00 0,10
Çankırı 1,26 0,44 Hakkari 0,00 0,13

Eğitim

Muş 14,22 3,12 Bilecik 2,85 0,54
Siirt 12,78 2,15 Kırklareli 2,45 0,69
Bayburt 12,49 1,24 Düzce 2,31 0,60
Ağrı 11,90 3,96 Bolu 2,30 0,52
Iğdır 11,73 2,34 Tekirdağ 2,07 0,53

Sağlık

Siirt 9,47 1,70 Gümüşhane 1,87 1,03
Van 9,27 1,84 Ardahan 1,75 0,65
Şanlıurfa 7,58 2,43 Düzce 1,55 0,86
Gaziantep 6,50 1,34 Hakkari 1,19 0,89
Osmaniye 6,42 1,93 Tunceli 1,04 0,65

Hukuk

Şırnak 1,06 0,22 Amasya 0,18 0,09
Iğdır 0,85 0,16 Bitlis 0,15 0,11
Ankara 0,76 0,24 Adıyaman 0,13 0,11
İstanbul 0,69 0,23 Hakkari 0,05 0,17
İzmir 0,60 0,17 Bayburt 0,00 0,10

Kaynak: ISCO-08 Meslek kodları kullanılarak hazırlanmış SGK verilerinden, Florida’nın Yaratıcı Sınıf Tanımlamaları 

doğrultusunda yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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5. Sonuç ve Öneriler

Günümüz Türkiye işgücü piyasasında 
kadınlar geçmişe nazaran daha büyük paya 
sahip olmalarına ve aktif nüfusun (15-64 
yaş aralığındaki nüfusun) yaklaşık yarısını 
oluşturmalarına rağmen işgücü ve istihdam 
içerisinde önemli ölçüde erkeklerin gerisin-
de kalmaktadır. Çalışmada hem ülke geneli 
hem de 81 il için işgücü piyasasında yaratıcı 
sınıf olarak nitelendirilen mesleklerde yer 
alan kadınların durumu analiz edilmiş, ka-
dın çalışanların ücretleri ve çalışma saatleri 
erkeklerle karşılaştırmalı olarak değerlendi-
rilmiştir.

2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sis-
temine (ADNKS) göre Türkiye’nin nüfusu 
toplam 78.741.053 kişidir. Çalışma çağında-
ki nüfus olarak tanımlanan 15-64 yaş arası 
nüfus ise, toplam nüfusun yüzde 62,39’u 
oranındadır. Çalışabilecek durumdaki nü-
fus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi 
olan zorunlu sigortalı olarak çalışan nüfusun 
çalışma çağındaki nüfusa oranı ise yüzde 
42,28’dir. Zorunlu sigortalı olarak çalışan 
nüfusun yüzde 71,26’sı 4/a (SSK), kapsa-
mında istihdam edilmektedir. 2015 yılı ve-
rilerine göre 4/a kapsamında istihdam edilen 
çalışanların yüzde 21,25’lik kısmını yaratıcı 
sınıf oluşturmaktadır. Yaratıcı sınıfın yakla-
şık yüzde 31’i ise kadınlardan oluşmaktadır. 
İstanbul istihdamda tüm yaratıcı meslek sı-
nıflandırmaları için yaratıcı sınıf kadınla-
rının en yoğun olduğu il olarak ortaya çık-
maktadır. İstanbul’u takip eden diğer iller 
ise Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dır.

Elde edilen veriler doğrultusunda, İstan-
bul yüzde 41,4 lük payı ile yaratıcı kadın-
ları barındırmasına rağmen il kendi içinde 
değerlendirildiğinde tüm yaratıcı sınıflar 
(Süper çekirdek yaratıcı, profesyonel yara-

tıcılar) için kadınların erkeklerin gerisin-
de kaldığı ve yaratıcı sınıfın ancak yüzde 
34’ünün kadınlardan oluştuğu gözlenmiştir.

İller kendi içlerinde değerlendirildiğinde 
ise Edirne, Denizli, Düzce ve Sinop illeri öne 
çıkmakta, yaratıcı kadınların bu illerde diğer 
illere göre daha yüksek istihdam payına sa-
hip oldukları ve özellikle “Sanat, Tasarım, 
Medya, Eğlence, Spor”, “Eğitim” ve “Sağ-
lık” meslek gruplarında daha fazla yoğun-
laştıkları belirlenmiştir. Yaratıcı sınıfta daha 
detaylı alt kırılımlar incelense bile kadınların 
bu meslekler dışında toplam istihdamdan al-
dıkları pay itibarıyla çoğu ilde yine erkekle-
rin gerisinde kaldığı gözlenmiştir.

Bulgular, Türkiye’de günümüzün bil-
gi odaklı yaratıcı ekonomisinin kadınların 
değil erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ça-
lışma alanı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kadınlar genel işgücü piyasalarında oldu-
ğu gibi yaratıcı sınıf işgücü piyasasında da 
istihdamdaki payları itibariyle erkeklerin 
oldukça gerisinde kalmaktadır. Konu, mes-
lek grupları bazında değerlendirildiğinde de 
benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu bulgu-
lardan hareketle, daha fazla kadının işgücü-
ne katılımlarının sağlanması yönünde des-
teklenmeleri gerekir.

Kadınlar Türkiye’de ağırlıklı olarak eği-
tim sağlık gibi mesleklerde yoğunlaşsalar da 
tüm ülke genelinde, erkek çalışanlar temel 
mesleklerde ve belli yaratıcı sınıf meslekler-
de kadınlardan daha fazla kazanmaktadırlar. 
Kadın erkek arasındaki kazanç farkının eği-
tim, nitelik ve çalışma saatleri kontrol edilse 
dahi süreceği düşünülmektedir. Ancak, ya-
ratıcı sınıfta yer alan kadınların düşük nite-
lik gerektiren işlerde çalışan kadınlara göre 
daha fazla kazandığı ve daha yüksek eğitim 
seviyesine sahip oldukları da görülmektedir.
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Kadınlar ve erkekler kendi içlerinde de-
ğerlendirildiğinde ise yaratıcı kadınların 
ilin aktif kadın nüfusu içindeki dağılımı 
değişmekte ve hesaplanan dağılımlarda 
aktif çalışan kadınların erkeklere göre daha 
büyük ölçüde yaratıcı mesleklerde temsil 
edildiği gözlenmektedir. Bu yönteme göre 
kadınların, mühendislik-mimarlık, bilgisa-
yar-matematik gibi mesleklerdeki temsi-
liyetinin erkeklerden daha düşük olduğu, 
hukuk; sağlık; eğitim; sanat, tasarım, med-
ya, eğlence ve spor gibi mesleklerde daha 
yüksek paya sahip oldukları söylenebilir. 
Dağılım hesaplamaları farklı yöntemlere 
göre yapılsa da Türkiye’de genel işgücü 
piyasasında olduğu gibi yaratıcı sınıf içe-
risinde de kadın ve erkek eşitliğinden bah-
sedebilmek için oldukça uzun bir yol kat 
edilmesi gerekmektedir.

Kadının “yaratıcı” olarak nitelendirilen 
katma değeri yüksek mesleklerde istihda-
mının düşük düzeyde gerçekleşmesi, hem 
kadınların yapabilirliklerinin ortaya konul-
masına hem de kalkınmanın tüm topluma 
yayılmasına engel teşkil etmektedir. Ça-
lışmadan elde edilen yaratıcı sınıf kadın-
ların hangi bölge ve illerde yoğunlaştığına 
ilişkin sonuçlar, bu grubun ülke genelinde 
yayılmasına yönelik işgücü planlamasına 
ve nitelikli kadın istihdamının artırılarak 
bölgesel ekonomik kalkınmayı hızlandıra-
cak politikalarının geliştirilmesine uygun 
bir veri tabanı üretilmesine imkan sağla-
yacaktır. 

Bu çalışmanın en önemli kısıtını kulla-
nılan verilerin derlenmesi oluşturmuştur. 
Hangi illerin yaratıcı mesleklerdeki ka-
dınların çokça bulunduğu iller olduğunu 
söyleyebilmek için il düzeyinde ISCO-08 
kodlarına göre düzenlenmiş istihdam veri-
lerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu verilerin 

aynı zamanda cinsiyet, kazanç, eğitim ve 
mesleki deneyim gibi detay bilgileri de 
içermesi gerekmektedir. Ancak, Türki-
ye’de resmi kurumlar tarafından sayılan 
detayları içeren geçmiş dönemleri de kap-
sayan bir veri seti yoktur. Türkiye›de iş-
gücüne dair yıllardır tartışma konusu olan 
gerçek verilerin istihdam yaratan işletme-
lerden ortak standartlar çerçevesinde doğ-
ru ve eksiksiz bir şekilde toplanarak SGK 
kayıtlarına geçirilmesi ve entegre edilmesi 
konuyla ilgili istatistiklerin güvenilirliği-
ni artıracaktır. Özellikle ISCO-08 meslek 
kodlarını hatalı kullanan ya da kullanma-
yan işletmelerin belirlenerek bu hataların 
düzeltilmesi konuyla ilgili yapılacak çalış-
malar için kolaylık olacaktır. Bu çalışma-
lar, kamunun elindeki verilerin sağlama-
sının yapılmasına yol açacağı gibi önemli 
sosyal politikaların geliştirilmesine de kat-
kıda bulunacaktır. Konuyla ilgili farklı 
veriler politikaların üretilmesini, etkin bir 
planlama yapılmasını da engellemektedir.

Toplumun sahip olduğu sosyal, beşeri 
ya da yaratıcı sermaye kaynağını ekono-
minin yükseltilmesi ve kalkınmanın tüm 
bölgelere yayılması amaçları ile uzlaştıra-
bilmek için, bu kaynağın doğru bir şekilde 
tespit edilip, geliştirilmesi ve yönlendiril-
mesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, sa-
hip olunan işgücünün güçlü ve zayıf yön-
lerine bakılıp avantajları vurgulanmalıdır. 
Her toplum tüm yönleri ile çok gelişmiş 
değildir. Fakat Florida’nın da vurguladığı 
üzere toplumlar, farklılığa karşı hoşgörüyü 
arttırmak, toplum için teknoloji düzeyini 
yükseltmek, istihdam ve ekonomik fırsat-
lar yaratmak için insan yeteneklerini geliş-
tirmek üzere kendi benzersiz kültürel, be-
şeri ve sosyal sermayesini oluşturabilirler. 
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141Yaratıcı Sınıf İçerisinde Yer Alan Mesleklerde Kadınların Durumu: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Ekler:

Tablo A1: Yaratıcı Meslek Gruplandırması

Yaratıcı Meslek Grupları Meslekler (ISCO-08)

Süper Yaratıcı Çekirdek Fizik ve yer bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları (211), Matematikçiler, istatistikçiler 
ve aktüerler (212), Yaşam bilimleri ile ilgili profesyonel meslek mensupları (213), Mühendislik ile 
ilgili profesyonel meslek mensupları (214), Elektroteknoloji mühendisleri (215), Mimarlar, plan-
lamacılar, harita mühendisleri ve tasarımcılar (Tasarımcılar hariç) (216), Üniversite ve yükseköğ-
retim öğretim elemanları (231), Mesleki eğitim öğretmenleri (232), Ortaöğretim (ortaokul ve lise) 
öğretmenleri (233), İlkokul ve okul öncesi öğretmenleri (234), Eğitim ile ilgili diğer profesyonel 
meslek mensupları (235), Yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri (251), Veri tabanı ve 
bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları (252), Kütüphaneciler, arşivciler ve kü-
ratörler (262), Sosyal ve din ile ilgili profesyonel meslek mensupları (din profesyonelleri hariç) 
(263), Filolog, Mütercim, Tercüman, Seslendirme Çevirmeni, İşaret Dili Çevirmeni (2643), Tütün 
Teknolojisi Mühendisi (7516.13) 

Tasarımcılar,Stilistler ve Dekoratörler, Grafikerler (2163, 2166), Usta Öğreticiler (2350,2360), Ya-
zarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar (2641;2642;2643), Yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları: 
Heykeltraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar, besteciler, müzisyenler, şarkıcılar, koreograflar, dans-
çılar, film, sahne vb. aktörler ve yönetmenler (265), Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları 
(342), Sanat, kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (3431; 3432;3433;3434;3445), 

Telekomünikasyon ve yayın teknisyenleri (ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri, 3521), 
Turist Rehberleri (5113.02;5113.03), Sahne ve stüdyo makyözleri, Baş perukçular (Sahne-Stüdyo) 
(5141.03;5142.04), Mankenler ve Modeller (5241), Sahne ve stüdyo marangozları, Sahne aksesuar-
cısı, Butaforcu (Sahne) (7115), El sanatları çalışanları; Müzik aleti yapımcıları, Mücevher ustaları 
vb. (7312;7313;7316; 7318;7319), Gravürcüler (7321), Işıkçı-Sahne, Stüdyo vb.(7411), Dekoratif 
ahşap işçiliği ustaları (7522), Modelistler, Sahne ve Stüdyo Kostümcüleri, Sahne Terzileri, El Sa-
natları ustaları vb.(7531; 732;733)

Profesyonel Yaratıcılar Kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticiler (111), Genel müdürler ve başkanlar (özel sektör) (112), İş 
hizmetleri ve idaresi ile ilgili müdürler (121), Tıp doktorları (221), Veterinerler (225), Diğer sağlık 
profesyonelleri (226), Satış, pazarlama ve iş geliştirme ile ilgili müdürler (122), Tarım, ormancılık 
ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürleri (131), İmalat, madencilik, inşaat ve dağıtım müdürleri (132), 
Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmet müdürleri (133), Profesyonel hizmet müdürleri (134), Otel, lo-
kanta ve restoran müdürleri (141), Perakende ve toptan ticaret müdürleri (142), Diğer hizmet mü-
dürleri (143), ARGE Elemanı (2163.33), Hemşirelik ve ebelik profesyonelleri (222), Geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp profesyonelleri (223), Paramedikal uygulayıcılar (224), Diğer sağlık profesyonel-
leri (226), Eğitim ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları (236), Finans ile ilgili profesyonel 
meslek mensupları (241), Yönetim ile ilgili profesyonel meslek mensupları (242), Satış, pazarla-
ma ve halkla ilişkiler ile ilgili profesyonel meslek mensupları (243), Hukuk ile ilgili profesyonel 
meslek mensupları (261), Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri (311), Maden, imalat ve 
inşaat süpervizörleri (312), İşlem kontrol teknisyenleri (313), Yaşam bilimleri teknisyenleri ve ilgili 
yardımcı profesyonel meslek mensupları (314), Gemi ve hava taşıtı kontrolörleri ve teknisyenleri 
(315), Tıp teknisyenleri ve eczacılık teknisyenleri (321), Hemşirelik ve ebelik yardımcı profesyo-
nelleri (322), Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yardımcı profesyonelleri (323), Veteriner teknisyenleri 
ve yardımcıları (324), Diğer yardımcı sağlık profesyonelleri (325), Finans ve matematiksel işler ile 
ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (331), Satış ve satın alma temsilcileri ve aracıları 
(brokerler) (332), İş hizmetleri aracıları (333), İdari ve belli bir alanda uzmanlaşmış sekreterler 
(334), Düzenleyici devlet ile ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları (335), Hu-
kuk, sosyal ve din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (341), Sanat, kültür ve mutfak 
ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (Sadece 3435.04; 3435.05; 3435.06), Bilgi ve 
iletişim teknolojileri işletim ve kullanıcı destek teknisyenleri (351), Telekomünikasyon ve yayın 
teknisyenleri (352), Müşteri danışma elemanları (422), Malzeme kayıtları ve taşımacılık ile ilgili 
büro elemanları (432), Aşçılar (512)

Not: ISCO-08 Meslek kodları kullanılarak hazırlanmış SGK verilerinden, Florida’nın Yaratıcı Sınıf Tanımlamaları doğrultusunda 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Tablo A4: Yaratıcı Sınıf Kadınların İllere Göre Dağılımı

İlk 5 İl İlk 5 İl İlk 5 İl

İl Kadın (%) İl Kadın (%) İl
Kadın 
(%)

Yaratıcı Sınıf 
(Toplam)

İstanbul 41,39

Mimarlık ve 
Mühendislik

İstanbul 32,53

İş ve 
Finans

İstanbul 52,53

Ankara 9,09 Ankara 17,04 Ankara 8,44

İzmir 7,05 İzmir 6,03 İzmir 6,73

Bursa 4,97 Bursa 5,11 Antalya 4,43

Antalya 3,82 Kocaeli 5,00 Bursa 3,89

Süper Yaratıcı 
Çekirdek

İstanbul 37,98

Bilgisayar ve 
Matematik

İstanbul 50,81

Eğitim

İstanbul 31,32

Ankara 8,93 Ankara 13,94 Ankara 12,32

İzmir 7,16 İzmir 4,74 İzmir 7,35

Bursa 6,06 Kocaeli 3,64 Bursa 4,57

Antalya 3,45 İçel 3,13 Antalya 3,27

Profesyonel 
Yaratıcılar

İstanbul 44,56

Yaşam, Fizik 
ve Sosyal Bi-

limler

İstanbul 31,76

Hukuk

İstanbul 45,11

Ankara 9,24 Ankara 13,61 Ankara 12,21

İzmir 6,96 İzmir 8,70 İzmir 8,62

Antalya 4,15 Antalya 4,05 Bursa 3,55

Bursa 3,96 Bursa 3,74 Antalya 3,29

Bohem 
Çalışanlar

(Sanat, Tasa-
rım, Medya, 
Eğlence ve 

Spor)

İstanbul 42,45

Yönetim

İstanbul 50,52

Sağlık

İstanbul 30,72

Bursa 7,38 Ankara 8,79 Ankara 9,67

İzmir 7,17 İzmir 6,69 İzmir 6,74

Ankara 4,68 Antalya 4,16 Antalya 4,56

Denizli 4,23 Bursa 3,55 Bursa 3,79

Kaynak: SGK 2015, 4/a kapsamında istihdam edilenlerin verilerinden ISCO-08 meslek kodları kullanılarak Florida’nın 

Yaratıcı Sınıf tanımlamaları doğrultusunda yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
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Tablo A5: Yaratıcı sınıfın İl Bazında Cinsiyet Ayrımlı Aktif Çalışan İçindeki Dağılımı Tablosu (4/a)

İl E (%) K (%) E (%) K (%) E (%) K (%) İl E (%) K (%) E (%) K (%) E (%) K (%)
Adana 12,71 15,81 8,24 12,07 20,95 27,88 Konya 12,16 12,27 7,05 10,42 19,21 22,68
Adıyaman 8,14 7,53 7,38 13,21 15,52 20,74 Kütahya 9,14 9,17 7,43 14,86 16,57 24,03
Afyon 8,68 10,71 5,39 11,14 14,07 21,85 Malatya 8,24 10,46 7,89 12,91 16,12 23,37
Ağrı 8,48 11,39 8,93 16,75 17,41 28,14 Manisa 10,40 9,46 7,18 8,78 17,58 18,25
Amasya 8,72 7,58 7,12 17,03 15,84 24,61 Kahramanmaraş10,50 13,67 6,91 12,22 17,42 25,90
Ankara 14,60 15,81 10,89 14,23 25,49 30,03 Mardin 12,24 13,29 6,24 19,86 18,48 33,15
Antalya 11,84 12,47 8,88 9,66 20,72 22,13 Muğla 10,38 10,69 7,58 8,78 17,96 19,48
Artvin 10,41 9,36 6,43 10,83 16,84 20,19 Muş 13,89 7,99 7,40 23,09 21,29 31,08
Aydın 10,30 11,15 6,94 9,98 17,24 21,13 Nevşehir 9,55 8,37 5,56 10,71 15,11 19,08
Balıkesir 11,56 9,62 7,57 9,15 19,13 18,77 Niğde 7,51 9,85 6,82 8,29 14,33 18,14
Bilecik 8,79 7,34 7,51 10,04 16,30 17,38 Ordu 11,81 11,94 7,04 11,38 18,85 23,32
Bingöl 12,67 7,43 6,25 14,44 18,92 21,87 Rize 10,75 10,14 6,89 11,85 17,63 21,99
Bitlis 8,25 8,36 8,48 16,80 16,73 25,16 Sakarya 10,30 8,79 7,19 11,71 17,50 20,50
Bolu 9,34 7,68 8,26 14,98 17,60 22,66 Samsun 12,91 12,03 6,92 10,55 19,82 22,58
Burdur 7,92 6,44 5,39 7,01 13,31 13,46 Siirt 12,20 16,31 6,37 18,18 18,57 34,49
Bursa 11,22 10,51 10,26 14,97 21,49 25,48 Sinop 7,93 4,73 8,82 18,40 16,75 23,13
Çanakkale 12,47 8,22 6,30 8,35 18,77 16,58 Sivas 10,70 10,33 6,72 15,47 17,41 25,80
Çankırı 10,09 8,48 6,48 7,76 16,57 16,24 Tekirdağ 11,35 10,30 8,62 13,37 19,98 23,67
Çorum 10,92 10,68 7,36 14,23 18,28 24,91 Tokat 10,74 10,31 6,56 16,40 17,30 26,70
Denizli 11,62 8,97 9,24 21,14 20,86 30,11 Trabzon 12,17 13,19 6,55 10,73 18,71 23,92
Diyarbakır 10,31 13,44 6,45 11,95 16,75 25,39 Tunceli 8,14 5,73 5,88 10,54 14,03 16,27
Edirne 11,49 7,41 8,99 25,95 20,48 33,35 Şanlıurfa 9,62 14,20 6,25 14,28 15,87 28,48
Elazığ 9,47 10,39 5,53 9,40 15,00 19,79 Uşak 10,20 7,66 8,78 14,14 18,98 21,79
Erzincan 12,66 8,79 5,95 10,16 18,61 18,95 Van 10,76 17,77 6,23 13,73 16,99 31,50
Erzurum 15,60 11,77 6,14 11,56 21,74 23,33 Yozgat 9,03 7,88 5,88 13,22 14,92 21,10
Eskişehir 11,02 10,46 7,78 13,57 18,81 24,03 Zonguldak 8,61 10,25 8,83 14,15 17,44 24,40
Gaziantep 9,90 16,21 9,84 14,03 19,74 30,24 Aksaray 10,28 13,29 6,93 11,16 17,22 24,45
Giresun 11,42 9,12 7,21 13,57 18,63 22,68 Bayburt 9,00 8,26 6,96 24,09 15,96 32,35
Gümüşhane 8,13 6,08 7,92 13,85 16,06 19,94 Karaman 8,85 5,01 5,18 6,41 14,03 11,42
Hakkari 9,34 4,56 5,81 11,61 15,15 16,17 Kırıkkale 11,29 11,39 10,61 14,87 21,90 26,26
Hatay 14,50 14,22 7,35 12,18 21,84 26,41 Batman 10,48 9,66 6,32 11,41 16,80 21,07
Isparta 11,52 11,64 6,83 9,24 18,35 20,88 Şırnak 9,56 10,55 4,20 13,62 13,76 24,17
İçel 11,25 15,38 7,29 10,36 18,54 25,74 Bartın 10,72 7,16 8,22 13,18 18,93 20,33
İstanbul 16,48 18,95 12,69 15,04 29,17 33,99 Ardahan 14,04 14,94 6,50 9,77 20,54 24,71
İzmir 14,61 13,45 9,10 12,89 23,71 26,35 Iğdır 10,96 14,17 5,06 15,14 16,02 29,31
Kars 10,34 17,87 6,15 9,64 16,49 27,51 Yalova 10,74 11,04 6,72 11,86 17,46 22,90
Kastamonu 11,07 8,45 10,08 18,97 21,16 27,42 Karabük 10,66 9,83 7,13 14,44 17,79 24,27
Kayseri 9,11 12,77 10,09 10,89 19,20 23,66 Kilis 8,29 8,11 7,77 16,09 16,06 24,20
Kırklareli 11,37 8,89 9,77 15,27 21,14 24,17 Osmaniye 11,03 15,28 6,50 11,76 17,53 27,03
Kırşehir 7,50 8,40 6,96 10,01 14,47 18,41 Düzce 9,41 8,18 9,45 15,96 18,86 24,13
Kocaeli 13,15 14,63 7,84 10,40 20,99 25,03
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Tablo A6: Meslek Gruplarının İl Bazında Cinsiyet Ayrımlı Aktif Çalışan İçindeki Dağılımı Tablosu (4/a)

İL K E K E K E K E K E K E
Adana 1,24 1,59 4,48 5,25 0,22 0,28 5,79 1,00 5,18 1,69 0,56 0,18
Adıyaman 1,46 1,34 8,01 4,69 0,12 0,10 3,49 1,10 3,60 1,24 0,13 0,11
Afyon 1,14 1,18 4,75 3,19 0,26 0,16 4,89 0,78 4,59 1,28 0,38 0,10
Ağrı 1,23 1,77 2,96 2,64 0,15 0,22 11,90 3,96 5,62 1,33 0,36 0,24
Amasya 1,15 1,50 10,84 4,40 0,08 0,14 4,71 1,00 2,42 1,04 0,18 0,09
Ankara 2,88 3,88 3,84 4,99 0,96 1,13 6,17 1,19 3,94 1,29 0,76 0,24
Antalya 0,93 1,12 5,41 6,72 0,16 0,38 2,88 0,70 3,26 1,24 0,36 0,11
Artvin 1,68 2,45 3,21 2,69 0,06 0,12 5,67 0,91 2,13 0,73 0,42 0,13
Aydın 0,90 1,22 4,38 4,50 1,27 0,29 3,94 0,92 3,80 1,25 0,34 0,11
Balıkesir 1,00 1,57 4,43 4,72 0,12 0,19 3,39 0,84 2,54 1,17 0,33 0,13
Bilecik 1,28 1,95 5,29 4,49 0,16 0,21 2,85 0,54 2,04 1,05 0,23 0,14
Bingöl 0,96 1,95 1,48 1,45 0,00 0,10 11,41 2,36 1,88 0,64 0,52 0,10
Bitlis 1,09 1,53 5,56 3,38 0,07 0,20 9,89 3,31 3,53 1,43 0,15 0,11
Bolu 0,91 1,72 10,34 5,54 1,20 0,35 2,30 0,52 3,19 1,29 0,36 0,08
Burdur 1,07 1,69 2,55 2,64 0,04 0,09 3,26 0,92 2,32 0,99 0,51 0,06
Bursa 1,34 2,00 9,40 6,87 0,28 0,41 3,55 0,72 2,40 0,99 0,34 0,12
Çanakkale 1,03 1,79 3,34 3,38 0,12 0,17 3,54 0,78 2,19 1,09 0,28 0,08
Çankırı 1,67 2,12 1,32 3,27 1,26 0,44 3,97 0,71 2,81 1,10 0,31 0,09
Çorum 1,06 1,38 8,41 4,66 0,15 0,20 4,25 1,05 3,18 1,22 0,41 0,13
Denizli 0,69 1,29 17,27 6,78 0,12 0,30 2,88 0,85 2,48 1,17 0,31 0,13
Diyarbakır 1,76 1,54 2,47 3,06 0,18 0,17 6,64 1,42 4,70 1,46 0,51 0,20
Edirne 0,76 1,55 21,65 6,08 0,13 0,35 3,10 0,85 2,82 1,40 0,32 0,13
Elazığ 1,45 1,62 1,39 2,26 0,14 0,21 5,86 1,21 5,02 1,53 0,28 0,12
Erzincan 1,20 2,20 1,78 2,20 0,53 0,20 6,89 1,24 2,00 1,21 0,41 0,12
Erzurum 1,47 1,67 1,48 2,64 0,14 0,27 8,17 1,45 3,49 1,01 0,46 0,18
Eskişehir 1,87 2,34 7,92 4,10 0,19 0,36 3,17 0,69 3,42 0,87 0,47 0,17
Gaziantep 1,41 1,23 5,03 7,19 0,31 0,21 6,60 1,10 6,50 1,34 0,51 0,14
Giresun 0,91 1,52 8,96 4,34 0,21 0,23 3,26 1,01 3,74 1,50 0,32 0,07
Gümüşhane 1,97 3,00 4,16 3,59 0,37 0,26 7,32 0,92 1,87 1,03 0,18 0,08
Hakkari 1,45 2,31 7,15 1,89 0,00 0,13 2,95 1,37 1,19 0,89 0,05 0,17
Hatay 1,37 1,58 3,23 4,22 0,36 0,24 6,98 1,23 5,41 1,55 0,43 0,12
Isparta 1,01 1,54 2,87 3,69 0,09 0,30 4,93 1,26 5,64 1,45 0,24 0,10
İçel 1,14 1,37 4,33 4,47 1,25 0,41 4,31 1,08 5,09 1,58 0,46 0,15
İstanbul 1,37 1,92 8,67 8,73 0,87 1,34 3,90 1,01 3,11 1,16 0,69 0,23
İzmir 1,15 1,80 6,66 5,83 0,37 0,58 4,16 0,86 3,10 1,46 0,60 0,17
Kars 1,80 2,09 2,28 2,64 6,52 0,35 4,82 0,97 5,30 1,05 0,55 0,06
Kastamonu 1,32 1,81 13,09 7,19 0,15 0,19 4,19 0,76 3,26 1,15 0,56 0,18
Kayseri 1,55 1,46 4,23 7,26 0,17 0,28 4,53 1,00 4,61 1,10 0,48 0,14
Kırklareli 1,10 1,86 11,03 6,76 0,15 0,25 2,45 0,69 2,85 2,00 0,19 0,10
Kırşehir 1,61 1,77 3,48 4,08 0,05 0,15 4,68 0,95 2,97 1,17 0,37 0,07
Kocaeli 2,46 2,79 2,96 3,67 0,73 0,83 3,68 0,56 3,86 1,06 0,31 0,08
Konya 1,70 1,55 2,88 4,29 0,29 0,26 5,37 0,90 4,73 1,38 0,56 0,18
Kütahya 1,43 1,61 8,64 4,63 0,21 0,17 4,39 0,92 3,72 1,30 0,28 0,10
Malatya 1,39 1,48 5,14 4,66 0,11 0,24 5,87 1,36 5,11 1,34 0,35 0,13
Manisa 1,30 1,94 3,11 3,73 0,25 0,24 3,81 0,91 3,09 1,12 0,23 0,07
Kahramanmaraş 1,48 1,11 6,20 4,36 0,21 0,19 4,08 1,17 6,40 1,08 0,20 0,09
Mardin 1,75 1,23 6,31 2,70 1,19 0,23 11,00 1,99 3,96 1,14 0,47 0,15
Muğla 0,77 0,96 4,82 5,73 0,09 0,25 2,91 0,65 3,06 1,01 0,34 0,09
Muş 1,80 1,62 6,77 2,43 0,19 0,16 14,22 3,12 3,60 1,17 0,54 0,14
Nevşehir 0,85 1,02 4,91 3,40 0,02 0,10 4,71 1,00 3,33 1,10 0,22 0,12
Niğde 1,43 1,59 2,53 4,37 0,40 0,20 3,90 0,52 3,42 0,77 0,48 0,15
Ordu 0,97 1,39 6,98 4,30 0,16 0,28 3,23 1,07 5,23 2,08 0,37 0,12
Rize 0,96 1,45 2,62 3,97 0,89 0,29 7,90 1,12 3,43 1,21 0,29 0,09
Sakarya 1,31 1,89 5,17 3,97 0,19 0,32 4,64 0,84 2,40 0,96 0,26 0,10
Samsun 0,93 1,50 4,57 3,90 0,30 0,33 4,40 1,17 4,80 2,25 0,49 0,23
Siirt 1,34 1,82 2,83 1,98 1,07 0,31 12,78 2,15 9,47 1,70 0,53 0,12
Sinop 0,56 1,32 14,40 6,38 0,20 0,12 3,17 0,84 1,97 0,82 0,25 0,14
Sivas 1,92 1,92 6,81 3,46 0,23 0,23 6,14 0,87 4,53 1,46 0,27 0,08
Tekirdağ 1,06 1,76 9,32 5,71 0,24 0,32 2,07 0,53 2,31 1,24 0,21 0,05
Tokat 1,05 1,27 9,64 3,94 2,03 0,59 5,21 1,06 3,98 1,51 0,37 0,13
Trabzon 1,34 1,47 5,49 3,83 0,96 0,35 3,43 0,97 4,41 1,37 0,31 0,12
Tunceli 0,67 1,72 2,07 2,55 0,06 0,11 7,62 1,45 1,04 0,65 0,43 0,16
Şanlıurfa 1,88 1,22 4,99 3,05 0,71 0,28 6,57 1,49 7,58 2,43 0,35 0,16
Uşak 0,70 1,26 9,69 6,35 0,28 0,22 3,38 0,88 2,37 1,32 0,19 0,08
Van 1,72 1,38 4,25 2,58 0,11 0,20 7,20 1,98 9,27 1,84 0,29 0,14
Yozgat 1,48 1,67 4,23 2,90 0,07 0,18 7,23 1,00 3,00 1,04 0,47 0,13
Zonguldak 1,68 2,47 7,04 5,24 0,33 0,25 4,98 0,77 2,85 1,08 0,43 0,12
Aksaray 1,84 1,61 5,17 4,42 0,33 0,20 3,61 0,60 5,79 1,30 0,23 0,08
Bayburt 1,97 2,34 9,64 2,92 0,59 0,15 12,49 1,34 2,95 1,02 0,00 0,10
Karaman 0,73 1,52 2,40 2,53 0,15 0,14 3,03 0,90 2,25 1,20 0,23 0,15
Kırıkkale 1,53 2,16 3,28 6,73 0,19 0,14 9,42 1,39 5,32 1,61 0,38 0,12
Batman 1,41 1,46 3,33 2,53 0,11 0,17 5,94 1,78 4,48 1,58 0,23 0,18
Şırnak 1,00 1,24 3,95 1,42 0,12 0,10 7,78 1,31 3,07 0,94 1,06 0,22
Bartın 0,88 1,28 7,75 5,65 0,64 0,22 3,56 0,87 3,01 1,15 0,28 0,08
Ardahan 2,09 2,36 3,01 3,11 3,51 0,34 4,17 0,71 1,75 0,65 0,25 0,15
Iğdır 0,45 1,17 2,83 1,32 0,45 0,09 11,73 2,34 4,14 0,75 0,85 0,16
Yalova 1,18 1,88 5,87 3,80 0,18 0,27 4,19 0,67 3,56 1,41 0,29 0,06
Karabük 1,21 1,70 9,27 4,53 0,09 0,22 3,70 0,67 3,30 1,40 0,22 0,10
Kilis 1,51 1,83 2,72 3,95 0,18 0,22 10,65 1,52 2,96 1,41 0,54 0,17
Osmaniye 0,93 1,32 1,60 2,91 0,18 0,18 8,59 1,99 6,42 1,93 0,38 0,10
Düzce 0,60 1,23 12,57 7,22 0,21 0,22 2,31 0,60 1,55 0,86 0,21 0,12
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ÖZ
Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm 
Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmanın amacı, Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm 
sürelerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Çalışmada ayrıca 2008 finansal krizinin Türk imalat 
sektöründeki işletmelerin nakit dönüşüm sürelerini ölçek bazında etkileyip etkilemediği de incelenmek 
istenmiştir.  Bu amaç doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı 
imalat sektörüne ait sektör bilançolarında yer alan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin 1999-2014 
yılları arasındaki konsolide edilmiş bilanço ve gelir tabloları incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna 
göre Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süreleri 
istatistiksel açıdan birbirinden farklılık göstermektedir. Çalışmada, büyük ölçekli imalat işletmelerinin 
diğerlerinden daha düşük nakit dönüşüm süresine sahip olduğu ve imalat sektöründe ölçek küçüldükçe 
nakit dönüşüm süresinin uzadığı belirlenmiştir. Yapılan korelasyon testine göre, imalat sektöründe nakit 
dönüşüm süresi ile en güçlü ilişkiye sahip olan unsurların stok devir süresi ve alacak devir süresinin 
olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca küçük ve büyük ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
sürelerinin 2008 kriz dönemine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği yani bu işletmelerin 
nakit dönüşüm sürelerinin 2008 krizinden olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır.

JEL Sınıflaması: G01, G30

Anahtar Sözcükler: Nakit Dönüşüm Süresi, Türk İmalat Sektörü, Sektör Bilançoları, Finansal Kriz

ABSTRACT
A Comparative Analysis of Cash Conversion Cycles of the Small, Medium and Large Scale 
Enterprises in Turkish Manufacturing Sector

The aim of this study is analyzing the cash conversion cycles of the small, medium and large scale 
enterprises in the Turkish manufacturing sector. In this study it is also purposed to investigate if 2008 
financial crisis has an effect on scale based cash conversion cycle of the enterprises in the Turkish 
manufacturing sector. For this purpose, the consolidated balance sheets and the income statements of the 
small, medium and large scale enterprises given in the Company Accounts Data of the Manufacturing 
Sector Document released by the Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) have been examined. 
According to the results of the study, the cash conversion cycles of the small, medium and large scale 
enterprises in Turkish manufacturing sector show statistical differences from each other. It has been 
determined in the study that the large scale manufacturing enterprises have lower cash conversion 
cycles than the other enterprises; and as the scale decreased in the manufacturing sector, the cash 
conversion cycle increased. According to the correlation test, it has been determined that the elements 
that have the strongest relation between the cash conversion cycle in the manufacturing sector are 
the inventory turnover period and accounts receivables turnover period. It has also been determined 
in the study that the cash conversion cycles of the small and large scale enterprises show statistical 
significant differences when compared with 2008 crisis; in other words, the cash conversion cycles of 
these enterprises were influenced negatively by 2008 crisis.

JEL Classification: G01, G30

Keywords: Cash Conversion Cycle, Turkish Manufacturing Sector, Company Accounts, Financial Crisis
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GİRİŞ

Günümüz yoğun rekabet ortamın-
da işletmelerin üretimde kesintiye 

uğramadan faaliyet göstermeleri, likidite 
risklerini azaltmaları, kredi değerlilikleri-
ni arttırmaları, kriz anında finansal yönden 
güçlü kalabilmeleri ve işletme değerlerini 
arttırabilmeleri için çalışma sermayesi yöne-
timi önem teşkil etmektedir (Akgüç, 2013, 
s.201). Çalışma sermayesi, bir şirketin faa-
liyete başlayabilmesi ve faaliyetlerini sürdü-
rebilmesi için kullanılan likit özelliğe sahip 
varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalar 
olarak tanımlanmaktadır (Karadeniz, 2012, 
s.123). Özellikle imalat işletmelerinde, üre-
timin aksamaması için çalışma sermayesi 

ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi 
hayati önem arz etmektedir. Çünkü yaşa-
nacak beklenmedik bir gelişme ile günlük 
ödemelerin yapılamaması, işletmenin faali-
yetlerinin durmasına yol açabilir.

Özellikle son yıllarda yaşanan finansal 
krizlerde çalışma sermayesi yeterli olma-
yan birçok işletmenin önemli riskler altına 
girdiği ve hatta birçoğunun faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kaldığı bilinmektedir. 
Şirketlerde genel olarak etkin bir çalışma 
sermayesi planlamasında ve özellikle başa-
rılı bir nakit yönetiminin olup olmadığının 
kontrolünün yapılmasında en fazla öneri-
len ölçüt nakit dönüşüm süresidir (Sakarya, 
2008, s.228; Karadeniz, 2012, s.123). Nakit 
dönüşüm süresi, stokta geçen süre ile ticari 
alacakların tahsilinde geçen sürelerin topla-
mından, ticari borçların ödenme süresinin 
çıkarılmasıyla bulunur (Yılgör 2012, s.165).  
Nakit dönüşüm süresi bir işletmenin nakdi-
nin ne kadar sürede işletmeye geri döndüğü-
nü gösterir.

I.

Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve  
Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm 
Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi
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İmalat sektörünün, katma değer yarat-
ması, istihdamı arttırması ve ihracata katkı 
yapmasının ülke zenginliklerinde ve geliş-
mişliklerinde etkili olduğu bilinir. Ancak 
özellikle Türk imalat sektöründe yaşanan 
yoğun rekabet ortamında karlılığın düşme-
siyle, işletmelerin varlıklarını devam ettir-
meleri zorlaşmaktadır. Bu bağlamda imalat 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri 
için satış verimliliklerine, aktif karlılıkları-
na, finansman yapılarına, maliyet ve gider 
unsurlarına dikkat etmeleri gerekmektedir  
(Koşan ve Karadeniz, 2013, s.59).

Bu çalışmada, Türk imalat sektöründeki 
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin nakit 
dönüşüm sürelerinin ölçek bazında karşılaş-
tırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın (TCMB) 1999-2014 yıl-
larına ait yayınladığı sektör bilançolarında yer 
alan Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve 
büyük ölçekli işletmelerin konsolide edilmiş 
bilanço ve gelir tabloları incelenmiştir. Ça-
lışma, ulaşılmak istenen amaçlar bağlamında 
altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikin-
ci bölümünde nakit dönüşüm süresine yönelik 
teorik kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın üçüncü bölümünde konuyla ilgili 
daha önce yapılmış çalışmaların özeti, dör-
düncü bölümde çalışmanın yöntemi hakkında 
bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın beşinci bö-
lümünde analizden elde edilen bulgulara yer 
verilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışma ile 
ilgili genel bir değerlendirme yapılarak sek-
törel ve alan yazına yönelik çıkarımlar sunul-
maya çalışılmıştır.

2. Nakit Dönüşüm Süresi Kavramı

Çalışma sermayesi, işletmenin günlük 
faaliyetlerini yerine getirebilmesi ve sabit 

varlıklarının çalışır durumda olmalarını sağ-
layabilmesi için gerekli olan sermaye mik-
tarını ifade etmektedir (Büyükşalvarcı ve 
Abdioğlu, 2010, s.49). Çalışma sermayesi, 
genel olarak bir işletmenin dönen varlıklar 
toplamı olarak bilinse de finans literatüründe 
dönen varlıklar toplamına brüt çalışma ser-
mayesi adı verilmektedir. Dönen varlıklar ile 
kısa vadeli borçlar arasındaki farka ise net 
çalışma sermayesi adı verilmektedir (Usta, 
1995, s.130). Çalışma sermayesi, sadece dö-
nen varlıkların yönetimi ile ilgili değil, aynı 
zamanda, kısa vadeli yabancı kaynaklarla 
dönen varlıklar arasındaki ilişkilerin yöne-
tilmesi ile de ilgilidir (Aydın, Başar ve Coş-
kun, 2011, s.133). Diğer bir ifadeyle çalışma 
sermayesi, işletmenin kısa vadeli borçlarını 
ödeyebilme gücünü ve günlük faaliyetlerin 
yerine getirilebilme düzeyini gösterir (Öz-
gülbaş ve Bayram, 2002 s.267).

Dönen varlıklar, kısa vadede (1 yıl içinde) 
nakde dönüşen veya tüketilen varlıklardır 
ve işletmenin faaliyet döneminde nakit ile 
başlayan süreç yine nakit ile sona ermekte-
dir (Brealey, Myers ve Marcus, 1997 s.522). 
İşletmenin faaliyet alanına göre finansal 
kaynaklardan sağlanan nakitlerin hammad-
deye, hammaddenin işlenerek yarı mamul 
ve mamule, mamullerin kredili satılması 
ile alacaklara, alacakların tahsil edilmesiyle 
tekrar nakde dönüşmesi çalışma sermayesi 
döngüsü veya faaliyet döngüsünü oluşturur 
(Ceylan ve Korkmaz, 2012, s.287). Çalışma 
sermayesi yönetiminde faaliyet döngüsünün 
bilinmesi kısa vadeli fon ihtiyacı ve kısa va-
deli finansman yönetiminde alınacak karar-
larda önem arz etmektedir (Büyükşalvarcı 
ve Abdioğlu, 2010, s.50). İşletmelerdeki fa-
aliyet döngüsünün zaman açısından uzunlu-
ğunun ölçülmesi ile etkinlik süresi (faaliyet 
çemberi) veya etkinlik oranı elde edilmekte-
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dir. Etkinlik süresi, hammaddenin işletmeye 
ulaşması ile satışlardan edinilen alacakların 
tahsil edildiği gün arasında geçen süreyi ifa-
de etmektedir (Karadeniz, 2012, s.125). 

Etkinlik süresi bir işletmenin dışarıdan 
yabancı kaynak veya öz kaynak yaratmadan 
nakde ihtiyaç içinde bulunacağı süreyi gös-
termektedir. Bu süre ne kadar kısa olursa, 
etkinlik o kadar artacaktır. Bu sürenin kısa-
lığı stok ve alacak yönetimindeki başarıya, 
sonuç olarak stok ve alacak devir hızının 
yüksek olmasına bağlıdır. Etkinlik süresinin 
hesaplanması aşağıdaki gibidir (Canbaş ve 
Vural, 2012, s.20):

Etkinlik Süresi  = Stok devir süresi +  
Alacakların devir süresi                                                (1)

İşletme faaliyetlerinden doğan nakit giriş 
ve çıkışları aynı vadede olmama riskini ta-
şır. Diğer bir ifadeyle hammade alımı için 
yapılan ödeme aynı andaki bir satış geliri ile 
çakışmayabilir (Berk, 2010, s.417). Ham-
madde için yapılan nakit ödeme günü ile 
alacakların nakit olarak tahsil edildiği gün 
arasında geçen süre nakit dönüşüm süresi 
olarak ifade edilmektedir (Moyer, Mcgui-
gan ve Rao, 2007 s.477). Söz konusu zaman 
diliminin olabildiğince kısa olması finansal 
performans açısından önemlidir. Çünkü iş-
letmelerde nakit dönüşüm süresinin uzun 
olması likidite riskini arttırdığı gibi karlılığı 
da düşüren bir sorun olarak kabul edilmek-
tedir (Yücel ve Kurt 2002; Deloof 2003; 
Falope ve Ajilore 2009). Bu nedenle işlet-
menin likidite yeterliliğinin açık bir şekilde 
anlaşılabilmesi için, nakit dönüşüm süresi 
analiz edilmelidir. Çünkü nakit dönüşüm sü-
resi, kısa vadeli borçlar ve dönen varlıklar 
üzerinde odaklanarak, işletme likiditesinin 
önemini gösterir (Sakarya, 2008, s.231).

Nakit dönüşüm süresi, stokta geçen süre 
ile ticari alacakların tahsilinde geçen süre-
lerin toplamından, ticari borçların ödenme 
süresinin çıkarılmasıyla bulunur (Yılgör, 
2012, s.165). Nakit dönüşüm süresinin he-
saplanma şekli aşağıda gösterilmektedir 
(Yücel ve Kurt, 2002; Megginson ve Smart, 
2006; Yılgör, 2012; Karadeniz, 2012):

Nakit Dönüşüm Süresi = (Stok De-
vir Süresi + Alacakların Devir Süresi)  
 - Ticari Borç Devir Süresi                                                  (2)

Yukarıdaki eşitlik incelendiğinde nakit 
dönüşüm süresinin hesaplanabilmesi için 
stok devir süresi, alacakların devir süresi 
ve ticari borç devir süresi bileşenlerinin he-
saplanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Stok devir süresinin hesaplanabilmesi için 
stok devir hızının bilinmesi gerekmektedir. 
Stok devir hızı, stokların bir dönemde kaç 
defa yenilendiğini gösterir. Stok devir hızı 
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Ercan 
ve Ban, 2010, s.41):

                               (3)

Stok devir hızı hesaplanan işletmenin 
stoklarının kaç günde bir devrettiğini bul-
mak için stok devir süresi hesaplanır. Stok 
devir süresi (stokta geçen süre), aşağıdaki 
gibi hesaplanmaktadır (Apak ve Demirel, 
2010, s.251):

Stok Devir Süresi (SDS) = (365 / Stok  
Devir Hızı)                                                                 (4)

Alacakların devir süresinin hesaplanabil-
mesi için alacak devir hızının hesaplanması 
gerekmektedir. Alacak devir hızı, alacakların 
yılda kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Ala-
cak devir hızı aşağıdaki gibi hesaplanabil-
mektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2012, s.289):

Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti
Stok Miktarı
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(5)

Alacak devir hızı hesaplanan işletmenin 
alacak devir süresi de hesaplanabilir. Ala-
cakların devir süresi, işletmenin ticari ala-
caklarını ortalama kaç günde tahsil ettiğini 
gösterir. Alacakların devir süresi aşağıdaki 
gibi hesaplanabilmektedir (Canbaş ve Vural, 
2012, s.19):

Alacak Devir Süresi (ADS) = (365 / Ala-
cak Devir Hızı)                                                         (6)

Ticari borç ödeme süresinin hesaplanabil-
mesi için ticari borç devir hızının hesaplan-
ması gerekir. Ticari borç devir hızı ise ticari 
borçların bir yılda kaç defa ödendiğini gös-
termektedir. Ticari borç devir hızı aşağıdaki 
gibi hesaplanmaktadır (Akgüç, 2013, s.59):

    (7)

Ticari borç devir hızı hesaplanan işlet-
menin ticari borç devir süresi hesaplanabilir. 
Ticari borç devir süresi, kredili alımlardan 
doğan işletmenin ticari borçlarını ne kadar 
sürede ödediğini göstermektedir. Ticari borç 
ödeme süresi aşağıdaki gibi hesaplanmakta-
dır (Berk, 2010, s.475):

Ticari Borç Devir Süresi (TBDS) = (365 / 
Ticari Borç Devir Hızı)                                        (8)

Nakit dönüşüm süresinin artması işlet-
menin finansman ihtiyacını arttırırken, er-
ken uyarı ölçüsü olarak da görülür. Nakit 
dönüşüm süresinin uzun olması, işletmenin 
stok devrinde veya alacak tahsilâtında so-
run yaşadığının göstergesi olabilir. Satıcıla-
ra ödeme süresinin uzaması ile bu sorunlar 
maskelenmiş olabilir (Sakarya, 2008; Ercan 
ve Ban, 2010; Karadeniz, 2012).

Çalışma sermayesi yatırımlarını en uy-

gun düzeyde tutarak nakit dönüşüm süresi-
ni azaltabilen işletmeler kur, likidite ve faiz 
risklerini azaltarak karlılıklarını ve işletme 
değerlerini arttırabilmektedirler (Ercan ve 
Ban, 2010, s.41). Öte yandan nakit dönüş 
süresinin gereğinden fazla kısalması ile iş-
letmenin mevcut finansal yükümlülüklerini 
karşılaması mümkün olmayacak ve işletme 
finansal sıkıntı ile karşı karşıya kalabile-
cektir. Bu nedenle, likidite ile stoklara ve 
diğer varlıklara bağlanan sermaye arasın-
da denge kurulması gerekmektedir (Çakır, 
2013, s.4951).

3. Literatür

Konuyla ilgili literatür tarandığında çe-
şitli sektörlerdeki işletmelerin nakit dönü-
şüm süresinin analiz edildiği çalışmalara 
rastlanmıştır.  Bu çalışmalar incelendiğinde 
gerçekleştirilen çalışmaların genel olarak 
çalışma sermayesi yönetimi ve nakit dönü-
şüm süresinin karlılık ve likidite düzeyinde-
ki etkilerinin ortaya çıkarılmasına yönelik 
oldukları görülmüştür.

Richards ve Laughlin (1980), likidite 
analizinde nakit dönüşüm süresinin önemini 
ortaya koyan çalışmalarında, halka açık bir 
imalat işletmesinin 1975-1978 dönemin-
deki verilerini incelemişlerdir. Çalışmanın 
amacına göre işletmelerin likidite oranları 
ve nakit dönüşüm süreleri hesaplanarak iki 
yöntemin sağladığı bilgilerin farklılığı tartı-
şılmıştır. Çalışmada likidite oranlarının sta-
tik yapıda olduğu ve gelecekteki nakit akış-
larını dikkate almadığı vurgulanırken nakit 
dönüşüm süresinin bu eksikliği gidermede 
yararlı olacağı vurgulanmıştır.

Fazzari ve Petersen (1993), işletmelerin 
çalışma sermayesi düzeyleri ile sabit varlık 
yatırımları arasındaki ilişkiyi ölçmüşlerdir. 

Alacak Devir Hızı = Net Satışlar
Ticari Alacaklar

Ticari Borç  
Devir Hızı  = Satılan Malın Maliyeti

Kısa Vadeli Ticari Borçlar
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Çalışmada özellikle kar payı dağıtımı yap-
mayan ABD imalat işletmelerinin 1970-
1979 yıllarındaki verileri incelenerek bu iş-
letmelerin mali kısıtlama altına girmelerinde 
çalışma sermayesinin kullanımı ve finanse 
edilmesinin rolü araştırılmıştır. Çalışmanın 
sonucuna göre yatırımların finansmanında 
ve nakit girişlerinin dalgalı oluşunda çalış-
ma sermayesinin hassas bir etkisinin olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca faaliyet döngüsünün 
dalgalı oluşunda en etkili çalışma sermayesi 
unsurunun stoklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Akgün (2002), İMKB’deki çimento iş-
letmelerinin 1995-2001 dönemine ait etkin-
lik süresi ve nakit dönüşüm süresi analizini 
gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonucunda, 
çimento şirketlerinin etkinlik süresinin olu-
şumunda stok devir süresinin alacak devir 
süresinden daha fazla katkı sağladığı ortaya 
çıkmıştır. Bunun sonucunda çalışmada, şir-
ketlerin stok yönetimine ağırlık vermeleri ve 
nakit dönüşüm süresini kısaltmak için ticari 
borçların vadesinin uzatılması önerilmiştir.

Deloof (2003), işletmelerin çalışma ser-
mayesi yönetimi ve kârlılıkları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleş-
tirdiği çalışmasında, 1009 Belçika firması-
nın 1992-1996 dönemine ait nakit dönüşüm 
süresi ve brüt faaliyet kârlarını hesaplamış-
tır. Çalışmanın sonucunda nakit dönüşüm 
süresi ile brüt faaliyet kârı arasında negatif 
yönde bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.

İşeri ve Chambers (2003), İMKB’de yer 
alan gıda, içki ve tütün sektöründeki üretim 
işletmeleri ile perakende ticaret sektörün-
de yer alan ve üretim yapmayıp alım satım 
faaliyetlerinde bulunan işletmelerin 1999-
2001 dönemine ait nakit dönüşüm sürele-
rini karşılaştırılmak amacıyla bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, gıda içki 

ve tütün sektöründen 25, perakende ticaret 
sektöründe ise 6 işletme analize dâhil edil-
miştir. Çalışma sonucuna göre, perakende 
sektöründe genellikle vadeli mal alınıp nakit 
satış yapılması nedeniyle, alacak tahsil süre-
lerinin üretim firmalarından çok daha düşük 
nakit dönüşüm süresine sahip oldukları ve 
ekonomik krizlerden daha az etkilendikleri 
belirtilmiştir.

Farris, Hutchison ve Hasty (2005), 5884 
hizmet ve imalat işletmesinin 1987-2001 
dönemindeki verilerini inceledikleri çalış-
malarında imalat ve hizmet sektörlerinin na-
kit dönüşüm süreleri arasındaki farklılığı in-
celemişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre, 
genel olarak hizmet sektörü imalat sektö-
rüne göre daha düşük nakit dönüşüm süresi 
ortalamasına sahiptir. Çalışma sonucunda, 
nakit dönüşüm süresinin tedarik zinciri için 
faydalı bilgiler sunduğu ve işletmelerin re-
kabet üstünlüğü kurmasında önemli olduğu 
vurgulanmıştır.

Özbayrak ve Akgün (2006), üretim sis-
temlerinde uygulanan planlama ve kontrol 
stratejilerinden itme ve çekme stratejileri-
nin nakit dönüşüm süresi üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Çalışmanın amacına göre 
malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) tabanlı 
itme ve tam zamanda üretim (JIT) tabanlı 
çekme stratejileri uygulanmıştır. Çalışma-
da benzetim (simülasyon) yöntemiyle üç 
ana üretim çizelgesi hazırlanmış ve bunların 
nakit dönüşüm süresi hesaplanmıştır. Ça-
lışmanın bulgularına bakıldığında, üretim 
sistemlerinden JIT tabanlı çekme stratejisin-
de, MRP tabanlı itme stratejisine göre ham-
maddenin nihai mala dönüşme süresinin 
daha kısa olduğu ve bunun da stok dönüşüm 
süresini dolayısıyla nakit dönüşüm süresi-
ni kısalttığı saptanmıştır. Ayrıca çalışmada 
yarı mamul hacmi ile nakit dönüşüm süresi 
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arasında çok yüksek pozitif korelasyon bu-
lunmuş ve üretim sürecinin uzamasının hem 
yönetim hem de finansal performansı azalt-
tığı sonucuna varılmıştır.

Sakarya (2008), İMKB’de işlem gören 
KOBİ niteliğindeki işletmelerin nakit yö-
netimlerinin etkinliğini araştırmak amacıy-
la bu işletmelerin 2003-2006 dönemindeki 
nakit dönüşüm sürelerini hesaplamış ve 
sektörel karşılaştırmalar gerçekleştirmiştir. 
Çalışmanın örneklemini 2006 yılı itibariyle 
KOBİ niteliği taşıyan 43 İMKB imalat işlet-
mesi oluşturmaktadır. Çalışmanın bulguları-
na bakıldığında, işletmelerin ortalama nakit 
dönüşüm süresinin 2003 yılında 73,92 gün 
olarak gerçekleşirken 2006 yılında 128,58 
güne yükseldiği belirlenmiştir. Çalışmada, 
işletmelerin ortalama nakit dönüşüm süresi-
nin uzamasında nakit ihtiyacının artmasının 
sebep olduğu vurgulanmıştır. Çalışma so-
nuçlarına bakıldığında 2003-2006 dönemin-
de İMKB’de işlem gören KOBİ niteliğin-
deki işletmelerin ortalama nakit dönüşüm 
süresinin en düşük olduğu sektörün Orman, 
Kâğıt ve Kâğıt ürünleri sektörü olduğu gö-
rülmektedir. En yüksek ortalama nakit dö-
nüşüm süresine sahip olan sektörün ise Gıda 
İçki ve Tütün sektörü olduğu belirlenmiştir.

Omağ (2009), Türkiye ve ABD gıda sek-
töründeki KOBİ’lerin nakit dönüşüm süre-
lerinin karşılaştırılmasını yapmayı amaçla-
mıştır. Çalışmada İMKB’de yer alan KOBİ 
statüsündeki dokuz gıda işletmesinin 2002-
2007 dönemine ait nakit dönüşüm süreleri 
ile ABD gıda sektöründeki perakendeciler 
birliğinin 2007 ve 2008 raporlarında yayın-
lanan KOBİ’lerin nakit dönüşüm süreleri kı-
yaslanmıştır. Çalışma sonucunda Türk gıda 
sektöründeki halka açık KOBİ’lerin nakit 
dönüşüm sürelerinin analize dâhil edilen 
ABD gıda işletmelerine kıyasla daha fazla 

dalgalanma gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ça-
lışmada Türkiye’deki KOBİ’lerin nakit yö-
netimi, tedarik zinciri ve alacak tahsilâtı ko-
nularına daha fazla önem vermesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

Uyar (2009), taş-toprak, tekstil ve ticaret 
sektörlerindeki halka açık işletmelerin nakit 
dönüşüm sürelerinin 2008 küresel ekonomik 
krizinden etkilenme durumunu araştırmıştır. 
Çalışmada halka açık işletmelerin 2007-2008 
yıllarına ait nakit dönüşüm süresi ve unsurla-
rı hesaplanarak bu yıllar arasındaki değişim 
yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre 
özellikle taş-toprak ve tekstil sektöründe-
ki işletmelerin nakit dönüşüm sürelerinin 
krizden olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. 
Bu sektörlerde nakit dönüşüm süresinin kriz 
döneminde artış göstermesinde en önemli 
iki unsurun ise stok ve alacak devir süresi-
nin uzaması olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
sektörler arasında kıyaslama yapılmış ve en 
uzun nakit dönüşüm süresine sahip sektörün 
tekstil sektörü olduğu ortaya çıkmıştır.

Ebben ve Johnson (2011), küçük ölçekli 
işletmelerin nakit dönüşüm süresinin likidite, 
yatırılan sermaye ve performans ile ilişkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada ABD’de faaliyet 
gösteren 879 imalat ve 833 perakende işlet-
mesinin Kauffman Financial and Business 
Research Database’de yer alan verileri ana-
liz edilmiştir.  Çalışmanın sonucunda, nakit 
dönüşüm süresinin likidite, yatırılan sermaye 
ve performans ile ilişkili olduğu, daha düşük 
nakit dönüşüm süresinin işletmelerin; per-
formansının artmasında daha likit durumda 
olmasında ve yatırılan sermayeden kazancın 
artmasında etkili olduğu vurgulanmıştır.

Attari ve Raza (2012), otomobil, çi-
mento, kimya ve gıda sektörlerinde faaliyet  
gösteren ve Pakistan borsasında işlem gören 
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işletmelerin 2006-2010 yılları arasındaki 
verilerini inceleyerek nakit dönüşüm süresi 
ile işletme büyüklüğü ve karlılık arasındaki 
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmanın bulgula-
rına göre en düşük ortalama nakit dönüşüm 
süresine sahip olan sektör -52,38 gün ile çi-
mento sektörü olurken, en yüksek ortalama 
nakit dönüşüm süresine sahip olan sektör 
73,72 gün ile otomobil sektörü olduğu or-
taya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına ba-
kıldığında nakit dönüşüm süresi ile işletme 
büyüklüğü ve karlılık arasında ters yönlü bir 
ilişkinin olduğu görülmektedir.

Karadeniz (2012), hisseleri İMKB’de 
işlem gören turizm işletmeleri ve TCMB 
sektör bilançolarında yer alan otel ve lo-
kantalar alt sektörünün 2002-2010 dönemi-
ne ait nakit dönüşüm sürelerini incelediği 
çalışmasında, turizm sektörünün ortalama 
-3,9 günlük, İMKB turizm şirketlerinin ise 
ortalama 156,8 günlük nakit dönüşüm süre-
sine sahip olduklarını saptamıştır. Buna göre 
Türk turizm sektörünün genelinin halka açık 
turizm şirketlerine göre daha düşük çalışma 
sermayesi ihtiyacına sahip olduğu ve halka 
açık turizm şirketlerinin nakit alacak ve stok 
yönetimine daha çok ağırlık vermeleri gerek-
tiği belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada nakit dö-
nüşüm süresini belirleyen en önemli unsurun 
stok devir süresi olduğu tespit edilmiştir.

Kök, Coşkun ve İspir (2013), sektörler 
için optimal bir çalışma sermayesi politika-
sının var olup olmadığını test etmek amacıy-
la gerçekleştirdikleri çalışmada, İMKB’deki 
7 farklı imalat sektörünün 1990-2009 döne-
mindeki nakit dönüşüm süresinin durağan-
lığını test etmişlerdir. Çalışmada nakit dö-
nüşüm süresinin durağanlık testi sonucuna 
göre, Metal Ana Sanayi sektörü hariç diğer 
sektörlerde nakit dönüşüm süresinin dura-
ğan olduğu, yani uzun dönemde sektörlerin 

nakit dönüşüm sürelerinin dengeye döndü-
ğü saptanmıştır. Böylece çalışmada her bir 
sektörün kendine özgü bir optimal çalışma 
sermayesi düzeyinin olduğu belirlenmiştir.

Gill, Biger ve Obradovich (2015), işlet-
melerin yönetim kurulunda bağımsız yöne-
ticilerin bulunması ile nakit dönüşüm süresi 
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla New 
York Borsası’nda işlem gören 189 Amerikan 
imalat işletmesinin 2009-2013 yılları arasın-
daki verileri üzerinde bir çalışma gerçekleş-
tirmişlerdir. Çalışmada imalat işletmelerinin 
yönetim kurullarında bağımsız yöneticilerin 
bulunmasının stok dönüşüm süresi ile nakit 
dönüşüm süresinin kısa olmasını sağladığı 
sonucuna varılmıştır.

Ege, Topaloğlu ve Karakozak (2016), 
BIST-50 endeksine giren ve sürekli olarak 
faaliyet gösteren işletmelerin nakit dönü-
şüm süresini hesaplamak ve değerlendirmek 
amacıyla 2005-2013 yılları arasında BIST-
50 Endeksi’nde hisse senetleri devamlı 
olarak faaliyet gösteren ve sağlıklı olarak 
verisine ulaşılabilen 27 işletmenin mali tab-
lolarını incelemişlerdir. Çalışma neticesinde 
analize dâhil edilen işletmelerin ortalama 
2005-2013 yıllarındaki nakit dönüşüm süre-
sinin her yıl negatif olarak gerçekleştiği ve 
söz konusu yıllar itibariyle dalgalanmalar 
gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna göre BIST-
50 işletmelerinin nakit yönetiminde başarılı 
oldukları ve çalışma sermayesi düzeylerinin 
de yeterli olduğu belirtilmiştir.

4. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada, Türk imalat sektöründeki 
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin na-
kit dönüşüm sürelerinin ölçek bazında karşı-
laştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca 
2008 küresel finansal krizinin Türk imalat 
sektöründeki işletmelerin nakit dönüşüm 
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sürelerini ölçek bazında etkileyip etkileme-
diği de incelenmek istenmiştir. Çalışmanın 
amaçlarına göre aşağıdaki hipotezler test 
edilmeye çalışılmıştır.

H1: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler stok devir süresi açı-
sından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H2: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler alacak devir süresi 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H3: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler ticari borç devir sü-
resi açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H4: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler nakit dönüşüm süresi 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H5: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
büyük ölçekli işletmeler stok devir süresi 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H6: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
büyük ölçekli işletmeler alacak devir süresi 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H7: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
büyük ölçekli işletmeler ticari borç devir sü-
resi açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H8: Türk imalat sektöründeki küçük ve 
büyük ölçekli işletmeler nakit dönüşüm sü-
resi açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H9: Türk imalat sektöründeki orta ve bü-
yük ölçekli işletmeler stok devir süresi açı-
sından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H10: Türk imalat sektöründeki orta ve 
büyük ölçekli işletmeler alacak devir süresi 
açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H11: Türk imalat sektöründeki orta ve 
büyük ölçekli işletmeler ticari borç devir sü-

resi açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H12: Türk imalat sektöründeki orta ve 
büyük ölçekli işletmeler nakit dönüşüm sü-
resi açısından anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H13: Türk imalat sektöründeki küçük 
ölçekli işletmelerin stok devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H14: Türk imalat sektöründeki küçük öl-
çekli işletmelerin alacak devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H15: Türk imalat sektöründeki küçük 
ölçekli işletmelerin ticari borç devir süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H16: Türk imalat sektöründeki küçük 
ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H17: Türk imalat sektöründeki orta öl-
çekli işletmelerin stok devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H18: Türk imalat sektöründeki orta öl-
çekli işletmelerin alacak devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H19: Türk imalat sektöründeki orta öl-
çekli işletmelerin ticari borç devir süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H20: Türk imalat sektöründeki orta öl-
çekli işletmelerin nakit dönüşüm süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.
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H21: Türk imalat sektöründeki büyük 
ölçekli işletmelerin stok devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H22: Türk imalat sektöründeki büyük öl-
çekli işletmelerin alacak devir süresi, 2008 
krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dönemi ara-
sında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H23: Türk imalat sektöründeki büyük 
ölçekli işletmelerin ticari borç devir süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

H24: Türk imalat sektöründeki büyük 
ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süresi, 
2008 krizi öncesi dönem ve 2008 kriz dö-
nemi arasında anlamlı bir farklılığa sahiptir.

Çalışmada, Türk imalat sektörü açısın-
dan finansal verilerin elde edilmesinin zor-
luğu da göz önüne alındığında sektörle ilgili 
en geniş finansal verilere sahip olduğu düşü-
nülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın (TCMB) 1999-2014 yıllarına ait sek-
tör bilançolarından yararlanılmıştır (TCMB 
Sektör Bilançoları, 2015). TCMB’nin 1999-
2014 yılları arasında yayınladığı imalat sek-
tör bilançolarında yer alan küçük, orta ve 
büyük ölçekli işletmelerinin konsolide edil-
miş bilanço ve gelir tabloları incelenmiştir. 
TCMB, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelere dair gelişmelerin takibi ve ilgi-
lilere kapsamlı ve düzenli bilgi sağlanması 
amacıyla, işletmelerin gönüllükleri esası-
na göre göndermiş oldukları yıllık finansal 
tablo verilerinden yararlanılarak hazırlanan 
“Sektör Bilançoları” çalışmasını yürütmekte 
ve dönemlere ait durumu sunmaktadır. Söz 
konusu çalışmada çeşitli sektörlerden bin-
lerce işletmeye ait veriler yer almakta ve bu 
veriler hem genele hem de büyüklüğe göre 

araştırmacıların kullanımına sunulmakta-
dır. TCMB, sektörleri ölçeklere ayırmada 
işletmelerin net satış tutarlarını dikkate al-
maktadır.  Bu bağlamda 1999-2014 yılları 
arasındaki analiz dönemini kapsayan sektör 
bilançolarında, imalat sektöründeki işletme-
ler, TCMB tarafından net satış tutarlarına 
göre küçük, orta ve büyük işletme olarak 
ayrıştırılmıştır.

İncelenen finansal tablolardan elde edi-
len verilerle Türk imalat sektörünün küçük, 
orta ve büyük olmak üzere her bir ölçek için 
1996-2014 yılları arasındaki stok devir süre-
si, alacak devir süresi, ticari borç devir sü-
resi ve nakit dönüşüm süresi hesaplamaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu hesaplamalar ile her 
bir sektör arasındaki farklılıklar istatistiksel 
olarak analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada, 
Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve bü-
yük ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süre-
si ve unsurlarının 2008 finansal krizi öncesi 
dönem ve kriz dönemi arasındaki farklılık 
da analiz edilmiştir. Bu analizde 2005-2007 
yılları kriz öncesi dönem, 2008-2010 yılla-
rı ise kriz dönemi olarak dikkate alınmıştır. 
Söz konusu farklılık analizleri parametrik 
olmayan yöntemlerden Mann-Whitney U 
testi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her bir 
ölçek için nakit dönüşüm süresi bileşenleri 
arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amacıyla 
korelasyon testi uygulanmıştır. Bu analizler 
SPSS (Statistical Package for Social Scien-
ces) for Windows 17.0 istatistik analiz prog-
ramı ile analiz edilmiştir.

5. Bulgular

Çalışmada TCMB sektör bilançolarında 
yer alan Türk imalat sektöründeki küçük, 
orta ve büyük ölçekli işletmelerin 1996-2014 
dönemine ait stok devir süresi (SDS), alacak 
devir süresi (ADS), ticari borç devir süresi 
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(TBDS) ve nakit dönüşüm süresi (NDS) her 
bir ölçek bazında hesaplanmıştır. Türk ima-
lat sektörünün ölçek bazında nakit dönüşüm 
süresi ve unsurlarına ait tanımlayıcı istatis-
tiksel sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’e bakıldığında stok devir süresi 
bağlamında Türk imalat sektöründeki en dü-
şük stok devir süresinin 67 gün, en yüksek 
stok devir süresinin ise 138,8 gün olduğu 
görülmektedir. Ortalama stok devir süresine 
bakıldığında, küçük, orta ve büyük ölçekli 
işletmelerin ortalama stok devir süreleri sı-
rasıyla; 107,5 gün, 88,8 gün ve 74,6 gün ola-
rak gerçekleşmiştir. Buna göre büyük ölçek-
li imalat işletmelerinin diğerlerine kıyasla 
stoklarını daha kısa sürede nakde çevirebil-
diği söylenebilir. Stok devir süresi bağlamın-
da standart sapmaya bakıldığında ise en yük-
sek sapmanın 11,6 ile küçük ölçekli imalat 
işletmelerinde olduğu görülmektedir. Buna 
göre küçük ölçekli imalat işletmelerinin stok 
devir süresinin yıldan yıla diğerlerine göre 
daha çok dalgalanma gösterdiği söylenebilir. 

Tablo 1’deki verilerden hareketle Türk 
imalat sektöründeki işletmeler, alacak devir 
süresi bağlamında incelendiğinde, en düşük 
alacak devir süresinin 54,6 gün, en yüksek 

alacak devir süresinin ise 120,4 gün olduğu 
görülmektedir. Ortalama alacak devir süresi-
ne bakıldığında, küçük, orta ve büyük ölçek-
li işletmelerin ortalama alacak devir süreleri 
sırasıyla; 83,9 gün, 74,8 gün ve 61,8 gün ola-
rak gerçekleşmiştir. Buna göre büyük ölçekli 
imalat işletmelerinin diğerlerine kıyasla daha 
kısa vadeli satış yaptığı söylenebilir. Alacak 
devir süresi bağlamında standart sapmaya 
bakıldığında ise en yüksek sapmanın 18,6 ile 
yine küçük ölçekli imalat işletmelerinde ol-
duğu görülmektedir. Buna göre küçük ölçek-
li imalat işletmelerinin alacak devir süresinin 
yıldan yıla diğerlerine göre daha çok dalga-
lanma gösterdiği söylenebilir. 

Tablo 1’de Türk imalat sektöründeki kü-
çük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin 1996-
2014 yılları itibariyle ticari borç devir sürele-
rine bakıldığında, en düşük ticari borç devir 
süresinin 44,6 gün, en yüksek ticari borç 
devir süresinin ise 98,3 gün olduğu görül-
mektedir. Ortalama ticari borç devir süresine 
bakıldığında, küçük, orta ve büyük ölçekli iş-
letmelerin ortalama ticari borç devir süreleri 
sırasıyla; 80,6 gün, 66,7 gün ve 56,9 gün ola-
rak gerçekleşmiştir. Buna göre küçük ölçekli 
imalat işletmelerinin diğerlerine kıyasla daha 

SDS ADS TBDS NDS SDS ADS TBDS NDS SDS ADS TBDS NDS
Minimum 93,8 54,6 67,6 68,3 80,5 63,4 56,8 86,3 67,0 56,1 44,6 68,8
Maximum 138,8 120,4 98,3 161,0 107,1 93,2 80,1 111,7 88,5 67,7 74,2 86,4
Ortalama 107,5 83,9 80,6 110,8 88,8 74,8 66,7 96,8 74,6 61,8 56,9 79,4
Standart 
Sapma 11,6 18,6 9,4 23,2 7,9 8,7 5,2 7,8 6,6 3,7 6,9 4,5

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK

Tablo 1. Türk İmalat Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm 
Süresi ve Unsurlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler
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Şekil 1: Türk İmalat Sektörünün 1996-2014 Yıllarına Ait Ölçek Bazında Stok Devir Süreleri

uzun vadeli ticari borç yoluna gittiği söyle-
nebilir. Ticari borç devir süresi bağlamında 
standart sapmaya bakıldığında ise en yüksek 
sapmanın 9,4 ile küçük ölçekli imalat işlet-
melerinde olduğu görülmektedir. Buna göre 
küçük ölçekli imalat işletmelerinin ticari borç 
devir süresinin yıldan yıla diğerlerine göre 
daha çok dalgalanma gösterdiği söylenebilir.

Tablo 1’de Türk imalat sektöründeki kü-
çük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin 1996-
2014 yılları itibariyle nakit dönüşüm sürele-
rine bakıldığında, en düşük nakit dönüşüm 
süresinin 44,6 gün, en yüksek nakit dönüşüm 
süresinin ise 161 gün olduğu görülmektedir. 
Ortalama nakit dönüşüm süresine bakıldığın-
da, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin 
ortalama nakit dönüşüm süreleri sırasıyla; 
110,8 gün, 96,8 gün ve 79,4 gün olarak ger-
çekleşmiştir. Buna göre büyük ölçekli imalat 
işletmelerinin diğerlerine daha az çalışma 
sermayesi gereksinimi duyduğu ve nakit çı-
kışlarının ortalama 80 günde işletmelere geri 
döndüğü söylenebilir. Nakit dönüşüm süresi 

bağlamında standart sapmaya bakıldığında 
ise en yüksek sapmanın 23,2 gibi çok yüksek 
düzeyde küçük ölçekli imalat işletmelerin-
de olduğu görülmektedir. Buna göre küçük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
süresinin yıldan yıla çok yüksek dalgalanma 
gösterdiği ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade 
ile küçük ölçekli imalat işletmelerinin faali-
yetlerini istikrarlı bir şekilde sürdüremediği 
ve iç veya dış unsurlardan yüksek düzeyde 
etkilendiği söylenebilir.

Türk imalat sektörünün 1996-2014 yılla-
rına ait ölçek bazında stok devir sürelerinin 
seyri şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1’de görüldüğü üzere 1996-2014 
yılları arasında büyük ölçekli imalat işlet-
melerin diğer işletmelere kıyasla daha düşük 
ortalama stok devir süresine ve dalgalanma-
ya sahip olması, bu işletmelerin stok yöneti-
minde daha başarılı olduklarını göstermek-
tedir. Küçük ölçekli imalat işletmelerinin 
ise 2000’li yıllara kadar orta ölçekli imalat 
işletmelerine yakın stok devir süresine sahip 
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Şekil 2: Türk İmalat Sektörünün 1996-2014 Yıllarına Ait Ölçek Bazında Alacak Devir Süreleri
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olduğu ancak özellikle 2001 ve 2008 yılla-
rından sonra bu sürenin giderek arttığı gö-
rülmektedir. Buna göre küçük ölçekli imalat 
işletmelerinin stok devir süresinin krizlerden 
olumsuz şekilde etkilendiği stoklarını elden 
çıkarmakta sıkıntılar yaşadığı söylenebilir.

Türk imalat sektörünün 1996-2014 yılla-
rına ait ölçek bazında alacak devir süreleri-
nin seyri şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2’ye göre Türk imalat sektöründeki 
büyük ölçekli işletmelerin alacaklarını diğer 
işletmelerden daha kısa sürede nakde çevir-
diği söylenebilir. Şekil 2’de görüldüğü üze-
re Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve 
büyük ölçekli işletmelerin alacak devir sü-
relerindeki dalgalanmalar birbirleri ile aynı 
yönde ancak farklı oranlarda gerçekleşmiş-
tir. En yüksek düzeyde alacak devir süresine 
sahip olan ve en çok dalgalanma gösteren 
küçük ölçekli imalat işletmelerinin genel 
olarak diğer işletmelerden daha uzun vade-
li satışa yöneldiği ve beklenmedik durum-
larda alacak tahsilâtında sıkıntılar yaşadığı 

söylenebilir. Orta ölçekli imalat işletmeleri 
ise küçük ölçekli işletmelere göre nispeten 
daha düşük alacak devir süresine sahip oldu-
ğu söylenebilir. Büyük ölçekli imalat işlet-
melerinin ise genel olarak 60 gün civarında 
alacak devir süresine sahip olduğu ve diğer 
işletmelerden daha az dalgalanma gösterdi-
ği görülmektedir. Şekil 2’de 2008 krizinden 
sonra Türk imalat sektörünün genelinde bir 
artışın meydana geldiği ve devam eden iki 
yılda da krizin etkisinin devam ettiği açıkça 
görülmektedir. Ancak Türk imalat sektörün-
de en yüksek artışın küçük ölçekli imalat iş-
letmelerinde meydana geldiği de şekil 2’den 
anlaşılmaktadır. Buna göre Türk imalat sek-
törünün 2008 krizinden olumsuz şekilde et-
kilendiği ve bu dönemde daha uzun vadeli 
satışların gerçekleştiği söylenebilir. Özellik-
le küçük ölçekli imalat işletmelerinin kriz 
gibi beklenmedik koşullara hazırlıklı olma-
dığı düşünülmektedir.

Türk imalat sektörünün 1996-2014 yılla-
rına ait ölçek bazında ticari borç devir süre-
lerinin gelişimi şekil 3’de verilmiştir.
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Şekil 3’de 1996-2014 yılları arasında 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin diğer 
işletmelere kıyasla daha düşük ticari borç 
devir süresine sahip olduğu görülmektedir. 
Buna göre büyük ölçekli imalat işletmeleri-
nin diğer işletmelere göre daha kısa vadeli 
ticari borca sahip olduğu söylenebilir. Şekil 
3’de görüldüğü üzere Türk imalat sektörün-
de ölçek küçüldükçe ticari borç devir süresi 
artmaktadır. Ancak Türk imalat sektörünün 
ortalama ticari borç devir süresi, ortalama 
alacak devir süresiyle birlikte değerlendi-
rildiğinde işletmelerin ticari borç devir sü-
resinin alacak devir süresinden kısa olduğu 
ve ticari borçlarının vadesini alacaklarının 
vadesine göre şekillendirdikleri söylenebilir.

Şekil 3’de 2008 krizinden sonra Türk 
imalat sektörünün genelinde ticari borç de-
vir süresinin arttığı ve devam eden iki yılda 
da krizin etkisinin devam ettiği görülmek-
tedir. İmalat işletmelerinin alacak devir sü-
resinin de 2008 yılından sonra aynı şekilde 
artış gösterdiği düşünüldüğünde işletmele-
rin alacaklarının vadesine göre borçlarının 
vadesini uzattığı söylenebilir. Buna göre 

Türk imalat sektörünün 2008 krizinden 
olumsuz şekilde etkilendiği ve bu dönemde 
daha uzun vadeli mal alışlarının gerçekleşti-
ği söylenebilir. 

Türk imalat sektörünün 1996-2014 yılla-
rına ait ölçek bazında nakit dönüşüm sürele-
ri şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4 incelendiğinde Türk imalat sek-
töründeki orta ve büyük ölçekli işletmele-
rin nakit dönüşüm sürelerinin 1996-2014 
yıllarında genel olarak dengeli bir düzeyde 
gerçekleştiği ancak küçük ölçekli işletmele-
rin yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği 
görülmektedir. Küçük ölçekli imalat işlet-
melerinin nakit dönüşüm süresinin özellikle 
2001 yılından sonra sürekli bir artış içinde 
olduğu ortaya çıkmıştır. Küçük ölçekli ima-
lat işletmelerinin nakit dönüşüm süresinin 
diğer işletmelere göre yüksek düzeyde ger-
çekleşmesi ve dalgalı bir seyir izlemesi, bu 
işletmelerin yüksek düzeyde çalışma serma-
yesi ihtiyacı içinde olduğunu göstermekte-
dir. Orta ölçekli imalat işletmelerinin nakit 
dönüşüm süresine bakıldığında yıllar itiba-
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Şekil 3: Türk İmalat Sektörünün 1996-2014 Yıllarına Ait Ölçek Bazında Ticari Borç Devir Süreleri
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riyle 90 ile 100 gün arasında gerçekleştiği 
görülmektedir. Ancak 2011 yılından sonra 
sürekli bir artış içine girerek 100 günün üze-
rine çıkmıştır. Buna göre orta ölçekli imalat 
işletmelerinin genel olarak 90 ile 100 gün-
lük çalışma sermayesi ihtiyacının olduğu 
ancak son yıllarda bu ihtiyacın arttığı söyle-
nebilir. Büyük ölçekli imalat işletmelerinin 
ise genel olarak 80 gün civarında bir çalışma 
sermayesi ihtiyacına gereksinim duyduğu ve 
bu sürenin fazla dalgalanma göstermemesi 
sebebiyle çalışma sermayesi yönetiminde 
başarılı olduğu söylenebilir. Türk imalat 
sektörünün nakit dönüşüm süresinin 2008 
krizinden sonra yine artış içerisinde olduğu 
ancak bu artışın küçük ve orta ölçekli işlet-
melerde daha yüksek olduğu şekil 4’den an-
laşılmaktadır. Buna göre Türk imalat sektö-
ründe özellikle küçük ve orta ölçekli imalat 
işletmelerinin 2008 krizinden olumsuz şe-
kilde etkilendiği söylenebilir. Ancak büyük 
ölçekli imalat işletmelerinde diğer işletme-
lerden çok daha az dalgalanmanın yaşanma-

sı, bu işletmelerin krizi iyi yönetebildiği ve 
likidite sıkıntısına düşmediğinin bir göster-
gesi olarak düşünülmektedir.

Tablo 2’de 1996-2014 dönemine ait Türk 
imalat sektörünün nakit dönüşüm süresi ve 
unsurlarının birbirleri ile ilişkisinin ölçek 
bazında analiz edilmesi için gerçekleştirilen 
korelasyon testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 2‘de yer alan korelasyon testi so-
nuçlarına bakıldığında küçük ölçekli imalat 
işletmelerinin nakit dönüşüm süresi ile stok 
devir süresi, alacak devir süresi ve ticari 
borç devir süresi arasında pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu ve bu işletmelerde nakit dö-
nüşüm süresinin en çok stok ve alacak devir 
süresine bağlı olarak değiştiği söylenebilir. 
Ayrıca devir sürelerinin birbirleri ile olan 
ilişkisine bakıldığında küçük ölçekli imalat 
işletmelerinde alacak devir süresi ile stok 
devir süresi ve ticari borç devir süresinin 
pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki içerisinde ol-
dukları görülmektedir. Buna göre küçük öl-
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Şekil 4: Türk İmalat Sektörünün 1996-2014 Yıllarına Ait Ölçek Bazında Nakit Dönüşüm Süreleri
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çekli imalat işletmelerinin stoklarının nakde 
dönüşme süresi uzadıkça kredili satışların 
vadesinin uzatıldığı ve bunun sonucunda ti-
cari borçların vadesi de uzatılarak nakit giriş 
ve çıkışları arasında vade uyumu yakalan-
maya çalışıldığı söylenebilir.

Orta ölçekli imalat işletmelerinin kore-
lasyon testi sonuçlarına göre nakit dönüşüm 
süresi ile stok, alacak ve ticari borç devir 
süreleri arasında pozitif yönlü ve zayıf bir 
ilişki vardır. Stok, alacak ve ticari borç devir 
sürelerinin birbirleri ile ilişkilerine bakıldı-
ğında stok devir süresi ile alacak devir süresi 
arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre orta öl-
çekli imalat işletmelerinin bazı yıllarda kre-
dili satışlarını arttırması ile stoklarını daha 
kısa sürede elden çıkardığı söylenebilir. 
Yine Tablo 2’ye bakıldığında stok devir sü-
resi ile ticari borç devir süresi arasında pozi-
tif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Buna göre orta ölçekli imalat işletmelerinin 
stoklarının nakde dönüşme süresinin artma-
sıyla ticari borçlarının vadesinin de arttığı 
söylenebilir.

Büyük ölçekli imalat işletmelerinin nakit 
dönüşüm süresi ve unsurlarının birbirleri ile 
ilişkisine bakıldığında bu işletmelerde nakit 
dönüşüm süresi ile stok devir süresi, alacak 

devir süresi ve ticari borç devir süresi ara-
sında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tes-
pit edilmiştir. Ayrıca büyük ölçekli imalat 
işletmeklerinin nakit dönüşüm süresinin en 
çok stok devir süresi ile ilişkili olduğu gö-
rülmektedir.  Buna göre nakit dönüşüm sü-
resinin şekillenmesinde en çok stok devir 
süresinin payının olduğu söylenebilir. Bü-
yük ölçekli imalat işletmelerinin devir süre-
lerinin birbirleri ile ilişkileri incelendiğinde 
en güçlü ilişkinin stok devir süresi ile ticari 
borç devir süresi arasında olduğu saptanmış-
tır. Bu bağlamda büyük ölçekli imalat işlet-
melerinin stoklarını elden çıkarmada güçlük 
yaşadığı dönemlerde ticari borçlarının vade-
sinin de bir miktar uzadığı söylenebilir. Bü-
yük ölçekli imalat işletmelerinin stok devir 
süresinin hem nakit dönüşüm süresi hem de 
ticari borç devir süresi ile güçlü ilişki içeri-
sinde olması nedeniyle, bu işletmelerin stok 
yönetimine ağırlık vermesi gerektiği söyle-
nebilir.

Çalışmanın temel amacını oluşturan 
Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve bü-
yük ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süre-
lerinin karşılaştırmalı olarak analiz edildiği 
çalışmada, öncelikle istatistiksel yöntemin 
seçilebilmesi için normal dağılım testi ya-
pılmıştır. Çalışmada analiz edilecek verile-
rin normal dağılım gösterip göstermediğini  

SDS ADS TBDS NDS SDS ADS TBDS NDS SDS ADS TBDS NDS
SDS 1,000 1,000 1,000
ADS 0,816 1,000 -0,388 1,000 0,482 1,000
TBDS 0,589 0,816 1,000 0,544 0,193 1,000 0,872 0,544 1,000
NDS 0,900 0,916 0,614 1,000 0,233 0,428 0,009 1,000 0,700 0,430 0,361 1,000

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK
KORELASYON

Tablo 2: Türk İmalat Sektörünün Ölçek Bazında Nakit Dönüşüm Süresi ile İlgili Korelasyon Matrisi
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SDS ADS TBDS NDS

Mann-Whitney U 31 128 25 110

Z -4,365 -1,533 -4,540 -2,058

p 0.000 0.125 0.000 0.040

Mann-Whitney U 0 38 5 19

Z -5,270 -4,160 -5,124 -4,715

p 0.000 0.000 0.000 0.000

Mann-Whitney U 28 14 40 1

Z -4,452 -4,861 -4,102 -5,240

p 0,000 0,000 0,000 0,000

Küçük / Orta

Küçük / Büyük

Orta / Büyük

Tablo 3: Türk İmalat Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönü-
şüm Süresi ve Unsurlarına Ait Farklılık Analizi

anlamak amacıyla Kolmogorov Smirnov testi 
uygulanmıştır (Kalaycı, 2014: 212). Yapılan  
testin sonucunda grupların p değerleri 
0,05’den küçük çıkmıştır.  Buna göre veri-
lerin normal dağılım göstermediği sonucuna 
varılmıştır. Böylece küçük, orta ve büyük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
süreleri arasındaki farklılık analizi için pa-
rametrik olmayan testlerden Mann-Whitney 
U testi uygulanmıştır. (Kalaycı, 2014: 99). 
Bu analizde gruplar sırasıyla ikişerli olarak 
karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde an-
lamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Türk imalat sektörünün ölçek bazında 1996-
2014 dönemine ait nakit dönüşüm süresi ve 
unsurlarının farklılık analizi sonuçları tablo 
3’de verilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde öncelikle küçük 
ölçekli imalat işletmeleri ile orta ölçekli 

imalat işletmelerinin farklılık analizi so-
nucunda stok devir süresi, ticari borç devir 
süresi ve nakit dönüşüm süresi bağlamında 
anlamlılık düzeyi (p) değerleri 0,000 ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre 
küçük ölçekli imalat işletmeleri ile orta öl-
çekli imalat işletmelerinin stok devir süresi, 
ticari borç devir süresi ve nakit dönüşüm sü-
resi bağlamında istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05). 
Dolayısıyla çalışmada kurulan hipotezler-
den H1, H3 ve H4 hipotezi kabul edilmiş-
tir. Küçük ölçekli imalat işletmeleri ile orta 
ölçekli imalat işletmelerinin alacak devir 
süresi bağlamında farklılık analizinin an-
lamlılık düzeyi (p) değeri 0,125 olarak ger-
çekleşmiştir. Buna göre alacak devir süresi 
bağlamında küçük ölçekli imalat işletmeleri 
ile orta ölçekli imalat işletmeleri arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur. Dolayısıyla ça-
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lışmada kurulan hipotezlerden H2 hipotezi 
reddedilmiştir.  Yine küçük ölçekli imalat 
işletmeleri ile büyük ölçekli imalat işletme-
lerinin farklılık analizi sonucunda stok devir 
süresi, alacak devir süresi ticari borç devir 
süresi ve nakit dönüşüm süresi bağlamında 
anlamlılık düzeyi (p) değerleri 0,000 ola-
rak gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre 
küçük ölçekli imalat işletmeleri ile büyük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
süresi ve unsurları bağlamında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılığın olduğu ortaya çı-
kıştır (p<0,05). Dolayısıyla çalışmada kuru-
lan hipotezlerden H5, H6, H7 ve H8 hipo-
tezleri kabul edilmiştir.

Çalışmada daha önce de belirtildiği üzere 
küçük ölçekli imalat işletmeleri, diğer işlet-
melere kıyasla daha yüksek devir sürelerine 
sahiptir. Buradan yola çıkılacak olursa kü-
çük ölçekli imalat işletmelerinin diğer işlet-
melerle rekabet edebilmek için mal alım ve 
satımlarını daha esnek vadelerle gerçekleş-
tirdiği ve bunun sonucunda daha yüksek ça-
lışma sermayesi düzeyine gereksinim duy-
duğu söylenebilir.

Orta ölçekli imalat işletmeleri ile büyük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
süresi ve unsurlarının farklılık analizine ba-
kıldığında anlamlılık düzeyi (p) değerleri 
0,000 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Buna göre orta ölçekli imalat işletmeleri ile 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin nakit 
dönüşüm süresi ve unsurları bağlamında is-
tatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu 
ortaya çıkmıştır (p<0,05). Dolayısıyla çalış-
mada kurulan hipotezlerden H9, H10, H11 
ve H12 hipotezleri kabul edilmiştir. Buradan 
yola çıkarak orta ölçekli imalat işletmeleri-
nin satışlarını arttırabilmek için vadeli satışa 
yöneldiği ve büyük ölçekli imalat işletmele-
rine kıyasla daha yüksek çalışma sermayesi 

düzeyine ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bü-
yük ölçekli imalat işletmeleri ise nakit, stok 
ve alacak yönetiminde diğer işletmelerden 
başarılı olduğu çalışmanın ilk bulgularında 
belirtilmiştir. Burada yapılan farklılık anali-
zi ile bu bulguların istatistiksel açıdan des-
teklendiği görülmektedir.

Çalışmanın alt amaçlarından olan Türk 
imalat sektöründeki küçük, orta ve büyük 
ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm süresi 
unsurlarının 2008 krizi öncesi dönem (2005-
2007) ve kriz dönemi (2008-2010) arasında-
ki farklılık analizi sonuçları tablo 4’de ve-
rilmiştir.

Tablo 4’e bakıldığında küçük ölçekli 
imalat işletmelerinin nakit dönüşüm süre-
si ve unsurlarının 2008 krizi öncesi dönem 
ile kriz dönemi arasında farklılık analizi 
sonucunda anlamlılık düzeyi (p) değerleri 
sırasıyla; 0,127; 0,050; 0,275; 0,050 olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre küçük 
ölçekli imalat işletmelerinin stok devir sü-
resi ve ticari borç devir süresinin 2008 krizi 
öncesi dönem ile kriz dönemi arasında ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olma-
dığı sonucuna varılmıştır (p>0,05). Dolayı-
sıyla çalışmada kurulan hipotezlerden H13 
ve H15 hipotezleri reddedilmiştir. Buna göre 
küçük ölçekli imalat işletmelerinin stok de-
vir süresi ve ticari borç devir süresinin 2008 
kriz döneminden etkilenmediği ve bu işlet-
melerin stoklarının nakde dönüşme süresi 
ve borçlarının ödenme süresi kriz öncesi 
döneme göre önemli bir farklılık gösterme-
diği belirlenmiştir. Ancak küçük ölçekli 
imalat işletmelerinde alacak devir süresi ile 
nakit dönüşüm süresinin 2008 krizi öncesi 
dönem ile kriz dönemi arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlen-
miştir (p<0,05). Dolayısıyla çalışmada ku-
rulan hipotezlerden H14 ve H16 hipotezleri 
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kabul edilmiştir.  Buna göre küçük ölçekli 
imalat işletmelerinin 2008 krizi döneminde 
alacaklarını tahsil etmede güçlükler yaşadığı 
ve daha uzun vadeli satışa yöneldiği bunun 
neticesinde de nakit dönüşüm süresinin de 
uzadığı söylenebilir. Daha önceki bulgular-
da verilen korelasyon testi verilerinde de gö-
rüldüğü üzere küçük ölçekli imalat işletme-
lerinin nakit dönüşüm süresini belirleyen en 
etkili unsurun alacak devir süresi olduğu bu 
bulguda da doğrulanmıştır.

Orta ölçekli imalat işletmelerinin nakit 
dönüşüm süresi ve unsurlarının 2008 krizi 
öncesi dönem ile kriz dönemi arasında fark-
lılık analizi sonucunda anlamlılık düzeyi 
(p) değerleri sırasıyla; 0,513; 0,127; 0,127; 
0,513 olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre 
orta ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönü-
şüm süresi ve unsurlarının kriz döneminde 
önemli bir farklılık göstermediği görülmek-
tedir (p>0,05). Dolayısıyla çalışmada kuru-
lan hipotezlerden H17, H18, H19 ve H20 
hipotezleri reddedilmiştir.  Bu bulguya göre 

2008 finansal krizinin orta ölçekli imalat iş-
letmelerinin nakit dönüşüm süresi ve unsur-
ları üzerinde etkisinin olmadığı söylenebilir.

Büyük ölçekli imalat işletmelerinin nakit 
dönüşüm süresi ve unsurlarının 2008 krizi 
öncesi dönem ile kriz dönemi arasında fark-
lılık analizi sonucunda anlamlılık düzeyi 
(p) değerleri sırasıyla; 0,050; 0,513; 0,513; 
0,050 olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara 
göre büyük ölçekli imalat işletmelerinin ala-
cak devir süresi ve ticari borç devir süresinin 
2008 krizi öncesi dönem ile kriz dönemi ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklı-
lığın olmadığı görülmektedir (p>0,05). Do-
layısıyla çalışmada kurulan hipotezlerden 
H22 ve H23 hipotezleri reddedilmiştir. Buna 
göre 2008 kriz döneminde büyük ölçekli 
imalat işletmelerinin alacaklarını nakde dö-
nüştürme süresi ve borçlarını ödeme süresi 
kriz öncesi dönemden önemli bir farklılık 
göstermemiştir. Yine tablo 4’e bakıldığında 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin stok de-
vir süresi ve nakit dönüşüm süresinin 2008 

SDS ADS TBDS NDS

Mann-Whitney U 1 0 2 0

Z -1,528 -1,964 -1,091 -1,964

p 0,127 0,050 0,275 0,050

Mann-Whitney U 3 1 1 3

Z -,655 -1,528 -1,528 -,655

p 0,513 0,127 0,127 0,513

Mann-Whitney U 0 3 3 0

Z -1,964 -,655 -,655 -1,964

p 0,050 0,513 0,513 0,050

Orta

Büyük

Küçük

2008 Kriz Etkisi

Tablo 4: Türk İmalat Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm 
Süresi Unsurlarının 2008 Krizi Öncesi Dönem ve Kriz Dönemi Arasındaki Farklılık Analizi
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krizi öncesi dönem ile kriz dönemi arasın-
da istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın 
olduğu görülmektedir (p<0,05). Dolayısıy-
la çalışmada kurulan hipotezlerden H21 ve 
H24 hipotezleri kabul edilmiştir.  Buna göre 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin 2008 
kriz döneminde stoklarını elden çıkarmada 
güçlük yaşadığı ve bunun sonucunda nakit 
dönüşüm süresinin de uzadığı söylenebilir. 
Yine daha önceki bulgularda verilen kore-
lasyon testi verilerinde de görüldüğü üzere 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin nakit dö-
nüşüm süresini belirleyen en etkili unsurun 
stok devir süresi olduğu bu bulguda da doğ-
rulanmıştır.

6.Sonuç

Nakit dönüşüm süresi, işletme faaliyetle-
rinin bir aksama yaşanmadan yerine getiri-
lebilmesi için işletmelere önemli veri sağlar. 
Özellikle imalat işletmelerinde, üretimde 
kullanılmak üzere yapılan günlük satın alma 
ve olası diğer giderlerin karşılanması için ge-
rekli çalışma sermayesinin doğru bir şekilde 
belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. 
Çünkü yaşanacak beklenmedik bir gelişme 
ile günlük ödemelerin yapılamaması, işlet-
menin faaliyetlerinin durmasına yol açabi-
lir. Özellikle son yıllarda yaşanan finansal 
krizlerde birçok işletmenin likidite sıkıntısı 
yaşaması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu-
ğu bilinmektedir. Öte yandan işletmelerin 
günlük ödemeleri için ihtiyaç duyduğu nakit 
miktarından daha fazlasını elinde tutması da 
işletme karlılığını olumsuz etkileyebilmek-
tedir. Bu nedenle işletmelerin finans yöneti-
cileri, işletme faaliyetlerinde gerçekleşecek 
nakit giriş ve çıkışları arasında vade ve mik-
tar uyumunun yakalanabilmesi için çalışma 
sermayesi yönetimine çok fazla zaman ayı-
rabilmektedirler.

Bu çalışmanın temel amacı, Türk imalat 
sektöründeki küçük, orta ve büyük ölçekli 
işletmelerin nakit dönüşüm sürelerinin karşı-
laştırmalı olarak analiz edilmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) 1999-2014 yılları ara-
sında yayınladığı sektör bilançolarında yer 
alan imalat sektörünün küçük, orta ve büyük 
ölçekli işletmelerinin konsolide edilmiş bilan-
ço ve gelir tabloları incelenmiştir. Çalışmada 
büyük ölçekli imalat işletmelerinin diğerle-
rine kıyasla daha düşük ortalama stok devir 
süresi, alacak devir süresi, ticari borç devir 
süresi ve nakit dönüşüm süresine sahip oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca orta ölçekli imalat 
işletmelerinin küçük ölçekli imalat işletme-
lerinden daha düşük ortalama stok devir sü-
resi, alacak devir süresi, ticari borç devir sü-
resi ve nakit dönüşüm süresine sahip olduğu 
saptanmıştır. Bu bağlamda Türk imalat sek-
töründeki işletmelerin ölçeği küçüldükçe ça-
lışma sermayesi ihtiyacının arttığı sonucuna 
varılmıştır. Çalışmada incelemeye konu olan 
1996-2014 dönemi boyunca nakit dönüşüm 
süresi bağlamında en çok dalgalanma göste-
ren grubun küçük ölçekli imalat işletmeleri 
olduğu saptanmıştır. Buna göre küçük ölçekli 
imalat işletmelerinin dış unsurlardan çok faz-
la etkilendiği ve istikrarlı bir üretim, satış ve 
tahsilat politikası izleyemediği söylenebilir. 

Çalışmada ayrıca Türk imalat işletmele-
rinin ölçek bazında nakit dönüşüm süresi ile 
unsurları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ya-
pılan korelasyon testi sonuçlarına göre küçük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
süresini en çok belirleyen unsurun alacak 
devir süresi olduğu, aynı zamanda nakit dö-
nüşüm süresi ile stok devir süresi arasında da 
pozitif yönlü güçlü ilişkinin olduğu görül-
müştür. Yine büyük ölçekli imalat işletme-
lerinin nakit dönüşüm süresini belirleyen en 
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etkili unsurun stok devir süresi olduğu ortaya 
çıkmıştır. Orta ölçekli imalat işletmelerinde 
ise nakit dönüşüm süresi ve unsurları arasın-
da pozitif yönlü zayıf ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Buradan yola çıkarak Türk imalat 
sektöründeki imalat işletmelerinin stok ve 
alacak yönetimine ağırlık vermeleri ve bu 
unsurların devir sürelerini azaltma yollarına 
gitmeleri önerilmektedir. Böylece Türk ima-
lat işletmelerinin nakit dönüşüm süresinin 
azalması ve daha düşük çalışma sermayesine 
ihtiyaç duyulması sağlanabilir.

Çalışmanın temel amacı doğrultusunda 
Türk imalat sektöründeki küçük, orta ve 
büyük ölçekli işletmelerin nakit dönüşüm 
süreleri ve unsurları arasındaki faklılık testi 
sonuçlarına göre küçük ölçekli imalat işlet-
meleri ile orta ölçekli imalat işletmelerinin 
alacak devir sürelerinin istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık göstermediği sonucun-
da varılmıştır. Bunun dışında küçük, orta 
ve büyük ölçekli imalat işletmelerinin stok 
devir süresi, alacak devir süresi, ticari borç 
devir süresi ve nakit dönüşüm süresi bağla-
mında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık-
ların olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Buna 
göre 1996-2014 yıllarında Türk imalat sek-
töründe büyük ölçekli imalat işletmelerinin 
diğer işletmelere kıyasla daha düşük çalış-
ma sermayesi ihtiyacı ile faaliyetlerini yü-
rüttüğü ve piyasadaki olumsuzluklara karşı 
daha dayanıklı olduğu sonucuna varılmıştır. 
Küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinin 
ise faaliyetlerinde aksaklıklar yaşamamaları 
için nakit dönüşüm sürelerini azaltmaları ve 
çalışma sermayesi yönetimini daha etkin bir 
şekilde yürütmeleri önerilmektedir.

Çalışmada Türk imalat sektöründeki kü-
çük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin nakit 

dönüşüm süresi ve unsurlarının 2008 krizin-
den etkilenip etkilenmediği de analiz edil-
miştir. Analiz sonucunda küçük ve büyük 
ölçekli imalat işletmelerinin nakit dönüşüm 
sürelerinin kriz dönemine göre anlamlı fark-
lılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Küçük öl-
çekli imalat işletmelerinde stok devir süresi-
nin, büyük ölçekli imalat işletmelerinde ise 
alacak devir süresinin 2008 küresel finansal 
krizi öncesi ve sonrasında anlamlı farklılığa 
sahip olduğu belirlenmiştir. Orta ölçekli ima-
lat işletmelerinde ise nakit dönüşüm süresinin 
yıllar itibariyle yüksek dalgalanma gösterme-
diği görülmüştür. Buradan yola çıkarak kriz 
dönemlerinde imalat işletmelerinin likidite 
sıkıntısı yaşadığı ve faaliyetlerini sürdüre-
bilmek için daha yüksek çalışma sermayesi-
ne ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu nedenle 
işletmelerin stok ve alacak yönetimine daha 
fazla önem vermeleri önerilmektedir.

Konuyla ilgili alan yazın bağlamında 
imalat sektöründe faaliyet gösteren işletme-
lerin nakit dönüşüm sürelerini ölçek bazında 
karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalış-
maya tarafımızca rastlanmamıştır. Çalışma 
sonuçlarının Türk imalat sektörünün ölçek 
bazında nakit dönüşüm süresi ve unsurla-
rının ortaya konması, eksikliklerinin tespit 
edilmesi ve ölçek bazlı karşılaştırmaya im-
kânı sunması açısından alan yazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma sınır-
lı bir süreyi kapsamaktadır. İleride yapılacak 
çalışmalarda daha kapsamlı bir süre ve daha 
geniş örneklem düzeyi ile analizler yapıla-
bilir. Bununla birlikte imalat sektörünün alt 
sektörleri ile hizmet sektörünün alt sektörleri 
arasında da uluslararası karşılaştırmalı nakit 
dönüşüm süresi analizini içeren araştırmala-
rın yapılmasının literatüre katkı sağlaması 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZ
Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisi İle Türkiye’de Gibson Paradoksunun 
Geçerliligi Analizi

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele sürecinde faiz oranlarının önemli bir rol 
üstlendikleri, genel kabul görmüş bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten hareketle çalışmada uzun 
dönem nominal faiz oranları ile fiyatlar genel düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
savunan Gibson paradoksunun geçerliliği Türkiye ekonomisi içi test edilmektedir. 1988:1-
2015:4 yıllarını kapsayan 3 aylık verilerin kullanıldığı ekonometrik analizde fiyat endeksi 
faiz oranları kullanılmış ve Sınır testi yardımı ile katsayılar tahmin edilmiştir. Sonuç olarak 
Türkiye ekonomisinde ilgili dönemler için Gibson paradoksunun geçerli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca var olan Gibson paradoksunun fiyatlar genel düzeyinden nominal faiz 
oranına doğru tek yönlü olduğu anlaşılmıştır.

JEL Sınıflandırması: E43, E52, E58

Anahtar Kelimeler: Nominal faiz oranı, fiyat düzeyi, Gibson çelişkisi, eş bütünleşme analizi, 
ARDL, sınır testi, kritik sınır değerleri.

ABSTRACT
Analaysing The Validity of Gibson Paradox By Nominal Interest Rate And General 
Price Level

Commonly it is accepted that interest rate is playing an important role for central banks 
when they struggle with inflation. The aim of this study is to examine Gibson paradox, 
which considers the strong positive correlation between the price level measured by a price 
index and the long-term nominal interest rate for the Turkish economy and to understand the 
theoretical thesis about the direction of long-term relationship. So, that consumer price index 
and three-month interest rate were used over the period 1988:1-2015:4 and ARDL test were 
applied. As a result of empirical analysis, the validity of Gibson paradox was approved. In 
addition, the long-run relationship has been detected to be one-way from general price level 
to nominal interest rate.

JEL Classification: E43, E52, E58

Keywords: Nominal interest rate, price level, Gibson paradox, cointegration analysis, ARDL, 
bounds testing, critical value bounds.
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İRİŞ

Finansal ve reel piyasalar üzerinde 
etkili olacak tüm bilgileri yansıtma 

kabiliyetinde olmalarından dolayı faiz oranla-
rı ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişki, 
iktisat biliminin net cevap aradığı konulardan 
biridir (Yapraklı ve Yurttançıkmaz, 2010:1). 
Öncesi klasik iktisatçılara kadar uzanan faiz 
oranı-fiyat ilişkisi tartışmalarında klasikler, 
paranın yansızlığı görüşünü savunmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle klasiklere göre uzun dö-
nemde para, reel değişkenler üzerinde etkisiz-
dir. Bu nedenle klasikler faizin para arzındaki 
değişimlerden yalnızca kısa dönemli etkile-
neceğini, uzun dönemde başlangıç seviyesine 
geri geleceğini savunmaktadır. Kısacası uzun 
dönemde faiz oranı fiyatlar genel seviyesi ba-
ğımsızdır (Yamak ve Tanrıöver, 2007 S. 2).

İngiliz banka sektöründen Alfred Herbert 
Gibson tarafından 1923 yılında fiyat düzeyi 
ile uzun dönem faiz oranları arasında güçlü 
bir pozitif ilişkinin varlığının ekonometrik 

olarak ortaya konması, iktisat literatüründe 
bu konuyla ilgili çalışmaların artmasına ne-
den olmuştur. Söz konusu çalışmaya ilk atıf, 
Keynes tarafından kaleme alınan para üze-
rine tezler (1930) başlıklı çalışmada Gibson 
Paradoksu (Gibson Çelişkisi) olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle Gibson paradok-
sunun teorik alt yapısı incelenecek, geniş li-
teratür taramasının ardından paradoks, Tür-
kiye ekonomisi için modern ekonometrik 
yöntemlerle analiz edilecektir. Çalışmada 
her iki kelimiin de aynı anlama gelmeleri 
nedeniyle paradoks ve çelişki kavramla-
rı birbiri yerine kullanılacak olup belli bir 
standardizasyona gidilmeyecektir. 

1.Gibson Paradoksunun Teorik Altyapısı

Literatürde Gibson paradoksu ile alakalı 
ilk teorik izahın Fisher (1930) tarafından ya-
pıldığını görebilmekteyiz. Fisher ;
𝑖𝑖 = 𝑟𝑟 + 𝜋𝜋!	                                                (1)                                                                                                                                

Şeklinde gösterdiği eşitlikte r, reel faiz 
oranını ifade ederken i, nominal faiz oranını 
ve  ise beklenen enflasyonu ifade etmekte-
dir. (1) no’lu eşitliğe göre nominal faiz oranı 
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ile beklenen enflasyon pozitif bir ilişkiye sa-
hiptir.  İleriki yıllarda yapılan ampirik ve te-
orik çalışmalar, Fisher eşitliğini yardımıyla 
nominal faiz oranının fiyatlar genel seviyesi 
ile ilişki içinde olduğunu ortaya koymuş-
tur.  Yani beklenen enflasyonun genel fiyat 
düzeyinin cari ve geçmiş dönem değerleri 
ile pozitif ilişki içinde olması durumunda 
nominal faiz oranı geçmiş dönem değerle-
ri ve genel fiyat düzeyinin cari değerleri ile 
pozitif ilişki içinde olacaktır (Tanrıöver ve 
Yamak, 186-187).

Keynes faiz oranlarının para talebi ta-
rafından belirlendiğini ileri sürmektedir.  
Merkez bankaları tarafından belirlenen para 
arzının yanında bireylerin likidite tercihle-
rine göre belirlenen para talebi, Keynes’in 
likidite teorisinin teorik altyapısını oluştur-
maktadır. Bu teoride bireyler ellerindeki li-
kiditeleri hisse senedi ya da tahvile yatırmak 
yerine nakit tutmayı tercih ederler. Keynes’e 
göre bireyler 3 nedenle para talebinde, diğer 
bir ifadeyle likidite tercihinde bulunurlar. 
Bunlar beklenmedik durumlar için (kaza, 
hastalık, olağanüstü durumlar) ihtiyat güdü-
sü, günlük işlemlerini gerçekleştirebilmek 
için muamele güdüsü ve her an karşılarına 
çıkabilecek finansal fırsatlardan faydalan-
mak için spekülasyon güdüsüdür.

Gibson (1920) tarafından İngiliz ekono-
misinde fiyatlar genel seviyesiyle uzun dö-
nemli tahvil faizi arasında aynı yönde kuv-
vetli bir ilişki bulunması (Gibson Çelişkisi), 
Keynes’in Likidite Tercihi Analizi ile uyum 
sağlamamaktadır. Çünkü Gibson’ın çalış-
masında para arzındaki genişlemeyi izleyen 
enflasyonla birlikte faizleri yükselmektedir. 
Bu duruma kayıtsız kalmayan Keynes, Gib-
son’ın görüşlerinin konjonktürel durumlara 
has olduğunu, para arzında meydana gele-
cek bir genişlemenin faiz düşürücü etkisinin 

olduğunu savunmaktadır. (Keynes, 1930: 
198-208). Bununla birlikte konjonktürel ge-
nişleme dönemlerinde karşılaşılan kredi ge-
nişlemesi, enflasyon artışı beklentisinin de 
etkisiyle faiz artışına neden olabilmektedir. 
Keynes bu durumun geçici olduğunu iddia 
ederek Gibson’ın açıklamasını bir paradoks 
olarak kabul etmiştir. 

1936 yılına gelindiğinde Gibson Çelişki-
si tartışmalarına dâhil olan Wicksell, teoriyi 
atın fiyatları ile ilişkilendirmiştir. Wicksell’e 
göre altın arzında meydana gelecek bir artış, 
fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne-
den olacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak 
da faiz oranları yükselecektir. Bu durumda 
Wicksell’ e göre faiz oranları ile fiyatlar 
arasında pozitif ilişki mevcuttur (Wicksell, 
1936, S. 32-35).

İleriki yıllardaki Fisher hipotezinin testi 
için yapılan teorik ve ampirik çalışmalar, 
Gibson paradoksunun araştırıldığı çalışma-
lar için altyapı oluşturma anlamında önem-
lidir. Sargent (1969), Gibson (1970), Lahiri 
(1976) adapte olan beklentiler hipotezi ile 
Fisher denkleminin geçerliliğini analiz ettik-
leri çalışmalarında, beklentiler için gecikme 
süresinin önemli ölçüde kısaldığı göstermiş-
ler ve bu çalışmalar sonraki yıllardaki Gib-
son paradoksu çalışmalarına ışık tutmuştur.  

Öte yandan Cagan ve Sargent, Gibson pa-
radoksu ile ilgili görüşlerini para çarpanı ile 
özdeşleştirmişlerdir. Bu görüşte borçlanma 
talebine paralel olarak para arzının artması 
durumunda Gibson Paradoksunun savunduğu 
gibi faiz ile fiyat arasında bir pozitif ilişki de-
ğil, para çarpanı ile fiyat seviyesi arasında bir 
pozitif ilişkiden bahsedilebileceği belirtilmek-
tedir. (Cagan, 1965, S. 255; Sargent, 1973, S. 
386-87)
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Parasalcı ekolün Gibson paradoksu yak-
laşımı Keynesyen yaklaşımla benzerlik gös-
termektedir. Friedman ve Schwartz’a göre 
fiyat ile faiz oranı arasında teorik anlamda 
bir ilişki olmayıp Gibson paradoksunun 
yalnızca uygulamalı bir bulgu olarak ola-
bileceğini iddia etmektedirler (Friedman ve 
Schwartz, 1976-288). 

Lee ve Petruzzi (1986) Gibson paradok-
sunu altın standardı periyodunda inceledik-
leri çalışmalarında genel fiyat düzeyini nis-
bî fiyat olarak nominal faiz oranını ise faiz 
oranı olarak göz önünde bulundurmuşlardır. 
Söz konusu çalışmada fiyat değişimi konu-
sunda piyasada sıfır beklenti olduğundan 
, reel ve nominal faiz oranı arasında kayda 
değer bir ilişki oluşmaktadır. Bu bağlamda 
reel faizde meydana gelecek bir artış, nomi-
nal faiz oranında doğrudan bir artışa neden 
olacaktır. Fiyat farklarından yararlanılarak 
elde edilen kazanç olarak da tanımlayabile-
ceğimiz arbitraj kavramını da çalışmaları-
na katan Lee ve Petruzzi ikilisine göre ya-
tırımcılar, finansal varlık ile altın arasında 
arbitraj yapma fırsatını yakalayabilecektir. 
Birkaç yıl sonra Barsky ve Summers (1988) 
tarafından kaleme alınan alışma da Lee ve 
Petruzzi’nin  (1986) çalışması le paralellik 
göstermekledir. Barsky ve Summers’a göre 
yatırım yapanlar altın pozisyonlarını finan-
sal varlıklarla değiştirmek suretiyle altının 
nisbî fiyatının düşmesine ve finansal varlık-
ların nisbi fiyatının artmasına neden olmak-
tadırlar.   Bu durumun sonucu olarak Lee 
ve Petruzzi’nin çalışmasında olduğu gibi 
Barsky ve Summers için de nominal faiz 
oranı ile fiyat seviyesi arasında te yönlü iliş-
ki mevcut olup ilişkinin yönü faiz oranından 
fiyata doğrudur. Ayrıca söz konusu ilişki al-
tın standardı periyodunda ve bu sisteme tabi 
olan ülkelerde geçerlidir. 

2.Literatür Taraması

Gibson paradoksu literatüre Gibson 
(1923) tarafından yapılan çalışma girmiştir. 
Söz konusu alışmada Gibson Bileşik Krallık 
için 1773-1923 yıllarını kapsayan çalışma-
sında tahvil faizleri ile fiyatlar genel sevi-
yesi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sonuçta 
uzun dönemde pozitif bir ilişkinin varlığına 
ulaşmıştır.

Fisher (1930) çalışmasında hem Birleşik 
Krallık ekonomisini 1820-1924 yılları için 
hem de Amerika Birleşik Devletleri ekono-
misini 1890- 1927 yılları için Gibson para-
doksunun varlığı açısından analiz etmiştir. 
Çalışmanın sonucunda Fiyat değişimi ile 
faiz arasında pozitif ilişkinin varlığına ulaş-
mıştır.

Cochran (1997) İngiltere (1730-1981), 
ABD (1800-1981) dönemleri için yaptıkları 
çalışmada regresyon analizini kullanmışlar 
ve değişkenler arasında herhangi bir ilişki-
nin varlığına ulaşamamışlardır. 

Friedman ve Schwartz (1982), Fisher 
etkisinin finansal piyasaların sahip olduğu 
etkinliğe ve para standardına göre değişe-
bileceği varsayımından hareketle yaptıkla-
rı çalışmalarında, altın standardında fisher 
eşitliği temel alındığında nominal faiz oranı 
ile genel fiyat düzeyi arasında pozitif iliş-
kinin varlığından söz edilebileceğine ulaş-
mışlardır. Bununla birlikte altın standardı 
sisteminde olmayan ekonomiler için genel 
fiyat düzeyi yalnızca piyasadaki mevcut 
olan altın sayısı ile ilişkilendirilmemektedir. 
Bundan dolayı iki değişken arasında her-
hangi bir ilişki olmadığından, Fisher eşitliği 
varsayımlarında nominal faiz oranı ile genel 
fiyat düzeyi arasında olası bir ilişkinin var-
lığından bahsetmek mümkün olmamaktadır.
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Barsky ve Summers (1988) İngiltere için 
Gibson çelişkisinin geçerliliğini 1730-1938 
yılları için test etmişlerdir. Basit regresyon 
analizini kullandıkları çalışmalarında fiyat-
lar genel seviyesi ile uzun dönem faiz ora-
nın sadece altın standardı döneminde pozitif 
ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Atkins ve Serletis (2002) çalışmalarında 
1880-1986 yılları için Kanada, ABD, İtalya, 
Norveç, İsveç, İngiltere için Gibson Para-
doksunun varlığını incelemişlerdir. Sınır 
testi ile yaptıkları çalışma sonucunda genel 
fiyat düzeyi ile fiyat arasında herhangi bir 
ilişkinin varlığına rastlanamamıştır.

Halıcıoğlu (2004) Türkiye ekonomisi 
için 1950-2002 yıllarını kapsayan çalışma-
larında faiz oranı ile fiyatlar genel seviyesi 
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını eş 
bütünleşme analizi ile irdelemiştir. Çalışma-
nın sonucunda değişkenler arasında herhan-
gi bir ilişkinin varlığına ulaşamamıştır.

Şimşek ve Kadılar (2008) uzun dönem-
li iç borçlanma faiz oranları le fiyat sevi-
yesi arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi 
için 1987-2004 yılları için test etmişlerdir. 
ARDL yönteminin kullanıldığı çalışmada 
incelenen dönemler için Gibson paradoksu 
Türkiye’de desteklenmiştir. 

Yapraklı ve Yurttançıkmaz (2010) Gibson 
paradoksunun Türkiye ekonomisi için ge-
çerliliğini inceledikleri çalışmalarında 1970-
2009 yıllarını ele almışlardır. Söz konusu ça-
lışma sonucunda iki yönlü anlamlı bir ilişki 
tespit etmekle birlikte nominal faiz oranının 

genel fiyat düzeyindeki pozitif etkisinin daha 
büyük olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Koçyiğit ve diğerleri (2015) Türkiye eko-
nomisi için 01:2003- 05:2015periyodunda 
Gibson paradoksunun geçerliliğini araştır-
mışlardır. Araştırma sonucunda dalgalı kur 
sistemi ile enflasyon hedeflemesi arasında 
geçişkenliğe ve uzun dönem faiz oranı ile 
fiyatlar genel seviyesi arasında geçişkenliğe 
ulaşılmıştır. 

Tanrıöver ve Yamak (2015) Türkiye eko-
nomisi için Gibson paradoksunun geçerlili-
ğini inceledikleri çalışmalarında 1990 -2014 
dönemine ait tüketici fiyat endeksi ve 12 ay-
lık vadeli mevduat faiz oranı kullanılmıştır. 
Sınır testi yaklaşımı ile test ettikleri değiş-
kenlerle genel fiyat düzeyinden nominal faiz 
oranına doğru tek yönlü ve uzun dönemli 
ilişkinin varlığına ulaşmışlardır.

3.Paradoksun Türkiye Ekonomisi İçin 
Geçerliliğinin Ampirik Analizi

3.1.Veri ve Yöntem

Çalışmanın bu bölümünde Gibson Para-
doksunun Türkiye ekonomisi için geçerliliği 
1988-2015 yılları için ARDL sınır testi yön-
temi ile analiz edilecektir. Çalışmada kulla-
nılacak değişkenler, sembolleri ve elde edi-
len kaynak Tablo (1) den izlenebilmektedir.

Nominal faiz oranı üç aylık veriler şek-
linde modele dâhil edilmiş olup (nir) sem-
bolü ile ifade edilmiştir. Paradokstaki genel 
fiyat düzeyi serisi ise tüketici fiyat endeksi  
serisinden verilerinden oluşturulmuş ve (cpi) 

Tablo 1: Değişkenler, Sembolleri ve veri Kaynakları

Değişken Sembol Kaynak
Nominal Faiz Oranı nir  TCMB

Tüketici Fiyat Endeksi cpi  TÜİK
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şeklinde sembolize edilmiştir. Genel fiyat 
düzeyi verilerinde 1987 temel yıl olarak ve 
doğal logaritması alınarak lncpi şeklinde mo-
dele dâhil edilmiştir. Genel fiyat düzeyi veri 
seti üçer aylık dönemler şeklinde olup nominl 
faiz oranı değişkeninde olduğu gibi 1998:1-
2015:4 periyodunu kapsamaktadır. Fiyat en-
deksi serisi TRAMO/SEATS yöntemi ile 
mevsimsellikten arındırılmıştır (Gomez ve 
Maravall, 1996). Bu yöntemde TRAMO bölü-
münde Reg-ARIMA yönteminden yararlanı-
larak gözlenen veri setine aykırı olan değerin 
ve takvim etkisinin düzeltilmesi düzeltmesi 
ve mevcut olması durumunda yitik değerlerin 
tahminleri uygulanarak seri doğrusal hale ge-
tirilmektedir.(Uslu ve Polat, 2010-3118). 

3.2.Birim Kök Testleri 

Ekonometrik analize konu olan zaman 
serilerinin zaman içinde durağan olup olma-
dıkları ve durağanlık söz konusu ise dura-
ğanlığın hangi seviyede olduğu birim kök 
testleri yardımı ile araştırılmaktadır. Ça-
lışmada Augmented Dickey–Fuller (ADF)
ve Phillips–Perron testlerinden yararlanıl-
maktadır. Ekonometrik analizlerde zaman 
serilerin durağan olması beklenmektedir 
seriler arasında durağanlığın sağlanmama-
sı, sahte regresyon sorununu beraberinde 
getirmektedir. Böylece ekonometrik ana-
liz sonunda ulaşılacak sonuçlar gerçeği 
yansıtmayacaktır(Gujarati, 1999: 713-726)

Çalışmada kullanılacak iki birim kök tes-
tinden biri Dickey ve Fuller (1981) tarafın-
dan geliştirilen Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) testidir. 

                                                                                                 
(1)

            (2)
                                                     

        (3)

(1), (2) ve (3) numaralı denklemlerdeki ana-
lize konu olan değişkenin birinci farkını ifa-
de etmektedir. Denklemlerdeki k gecikme 
uzunluğunu, t zaman trendini,  br dönem 
gecikmeli fark terimini, ise hata terimini ifa-
de etmektedir. ADF testlerinde  olmak üzere 
iki hipotez kurulmakta olup boş hipotez, se-
rinin birim kök içerdiğini iddia etmektedir. 
Sonuçta boş hipotezin ret edilememesi birim 
kökün varlığı sonucunu doğuracaktır. 

Çalışmada kullanılacak diğer bir geleneksel 
brim kök testi ise Phillips ve Perrron (1998) 
tarafından geliştirilen Philips-Perron  (PP) 
testidir. PP testinin boş ve alternatif hipotez-
leri de ADF birim kök testiyle örtüşmektedir. 

Tablo 2 de ADF ve PP birim kök testleri 
sonuçları izlenebilmektedir.

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken ADF Testi PP Testi

  Seviye I.Fark Seviye I.Fark
nir  -1.90(1)  -5.33* -1.77(2)  -4.40 (1)
cpi -0.88(0)  -6.12*  -0.811(2)*   -6.566*

*=%1 -4.20   -4.11  -4.18 -4.33 
**=%5 -3.58  -3.55  -3.55  -3.11 

***=%10 -3.10   -3.20 -3.20  -3.11 
Not: *, ** ve *** sırasıyla Sabitli/trendli modelde sırasıyla %1, %5ve %10 önem seviyesinde durağanlığı ifade etmektedir. 
Diğer bir ifade ile değişkenler birim kök içermemektedir.  Parantez içindeki değerler gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.
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 Tablo 2 de incelenen dönemleri için de-
ğişkenlerin %1 önem seviyesinde I (1), di-
ğer bir ifade ile birinci farklarında durağan-
laştıkları izlenebilmektedir.

3.3.Johansen- Juselius Eş Bütünleşme 
Testi

Zaman serileri analizlerinde aynı dere-
ceden durağan olan serilerin uzun dönemli 
ilişkilerinin belirlenmesinde Johansen-Ju-
selius (1990) testi çokça tercih edilen bir 
yöntemdir. Engle-Granger (1987) testinden 
daha avantalı özelliklere sahip olan bu yön-
tem,  Johansen ve Juselius tarafından tavsiye 
edilen maksimum olabilirlik metodolojisi 
aşağıdaki gibi bir VAR modeline dayanır;

.....X u X X Xt t t p t p t1 1 2 2 fP P P= + + + + +- - -

(4) 

Denklem (4) te X (nx1) boyutunda de-
ğişken vektörü, μ (nx1) boyutunda bir sabit 
vektörü, ∏1,∏2,….., ∏p (nxn) boyutundaki  
sabit özellik taşıyan  matriksleri, tf ( )nx1
boyutunda hata terimini göstermektedir.  

Johansen-Juselius testi, iki test istatisti-
ği ile eş bütünleşme vektör sayısının tespit 
edilmesini önermektedir.  Bu testler İz ista-
tistiği ve maksimum öz değer istatistiğidir.

 Hipotezini test eden iz testi, matriksin 
rankının r’ye eşit ya da r’den küçük olduğu-
nu belirtmektedir. Maksimum öz değer tes-
ti ise hipotezinin ifade ettiği eş bütünleşme 
vektörünün r olduğunu tezini r+1 olduğunu 
ifade eden alternatif hipoteze test etmekte-
dir. Testler denklem (5) ve (6) daki gibi he-
saplanmaktadır.

                           (5) 

                                   (6) 

Denklem (5) ve (6) da   iz değeri ve  ençok 
yapan katsayıyı ifade etmektedir. Çalışmada 
zaman serilerinin birinci farkları alındığında 
aynı derecede durağan hale gelmelerinden 
dolayı sahte nedenselliğin engellenmesi için 
zaman serilerine Johansen eş bütünleşme 
testi yapılacaktır.  Testin ilk aşaması ge-
cikme uzunluğunun belrlenmesidir. Zaman 
serisi analizlerinde literatürde çoğunlukla 
Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bil-
gi Kriterine (SC) kriterlerinin tercih edildiği 
görülmektedir.  Çalışmada söz konusu iki 
bilgi kriterinin kullanıldığı VAR modelle-
rinden, uygun gecikme uzunluğunun k=2 
olduğuna karar verilmiştir. Eş bütünleşme 
sonuçları Tablo 3’te izlenebilmektedir.

Tablo 3: Johansen- Juselius Eş Bütünleşme Testi Sonuçları

Özdeğer İz Testi
En çok 

Özdeğer 
Testi

Kritik Değer
Eş Bütünleşme  

Hipotezlerinin Testi
%5 (iz)

%5 (En 
çok )

0.36 27.11* 19.17* 25.80 19.3 r=0,r≥1 red

0.24 10.99 10.21 12.48 12.48 r=1,r≥2 kabul
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Tablo 3’teki eş bütünleşme sonuçlarına 
göre hipotezi red edilmektedir. Bunun an-
lamı değişkenler arasında bir eş bütünleşme 
vektörü bulunmaktadır. Bu sonuca göre de-
ğişkenler arasına uzun dönem ilişkinin var-
lığı anlaşılmaktadır. Uzun dönemde nominal 
faiz ile genel fiyat düzeyi arasında pozitif ve 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı, 
Türkiye için Gibson paradoksunun varlığını 
göstermektedir. 

3.4. Sınır Testi Yaklaşımı 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştiri-
len sınır testi yaklaşımı, geleneksel testlerin 
aynı derecede durağanlık şartını ortadan kal-
dırması bakımından oldukça tercih edilmek-
tedir. Sınır testi yaklaşımında düzeyde dura-
ğan ya da farklı dereceden durağanlaştırılan 
zaman serilerine eş bütünleşme testi yapıl-
masına imkân vermektedir. Bununla birlikte 
modeldeki hiçbir değişkenin I (2) olamama-
sı şartı modelin önemli bir kısıtıdır. Zaman 
serilerine uygulanan birim kök sonuçlarının 
I (2) şeklinde olması durumunda Pesaran 
vd. (2001)nin belirlediği F istatistikleri ge-
çerli olmayacak ve yanıltıcı sonuçlara ula-
şılabilecektir. Uygun gecikme uzunluğunun 
ve uzun dönem hata düzeltme modeli için 
otokorelsayon ilişkisinin tespitinde AIC ve 
SBC bilgi kriterlerinden ve Breusch- Godf-
rey testinden faydalanılmış olup sonuçlar 
Tablo 4 te izlenebilmektedir.  

Çalışmada kullanılan zaman serilerinin 
yıllık olması ve veri aralığının da hesaba ka-
tılması ile gecikme uzunluğu her ki model 
için (eşitlik 8 ve 9) , 4 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca Tablo 4’te otokorelasyonun varlığı 
Breusch-Godfrey (BG) otokorelasyon testi 
ile araştırılmıştır. Parantez içindeki değerler 
olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Sınır testi ile zaman serilerinin arasında 
eş bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı ir-
delenebilmektedir. Çalışmada Gibson çeliş-
kisinin varlığının araştırıldığı kısıtlanmamış 
hata düzeltme modeli denklem (7) ve denk-
lem (8) deki gibi oluşturulmuştur. 

Model 1:

                     
(7)

Model2:

                                       
(8)

(7) ve (8) no’lu denklemlerde; cpi değiş-
keninin doğal logaritması alınmış şekli mo-
dele dâhil edilmiştir. Denklemlere ilişkin eş 
bütünleşme ilişkisinin varlığını sınamak için 
modellere (9) ve (10) daki hipotezler kurul-
muştur.  

𝐻𝐻!:𝛽𝛽! = 𝛽𝛽! = 0	  
       

(9)

𝐻𝐻!:𝛽𝛽! ≠ 𝛽𝛽! ≠ 0	  

𝐻𝐻!:𝛽𝛽! = 0	       (10)

𝐻𝐻!:𝛽𝛽! ≠ 0	  

Tablo 4: Sınır Testi için Gecikme Uzunluğu-
nun Tespiti

m AIC SBC X2   Breusch- Godfrey 
1 5.76 6.32 14.11(0.0100)
2 5.75 6.11 12.15(0.0144)
3 5.88 6.55 12.66(0.0243)
4* 5.29 6.09 1.65(0.8511)
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Modelde gecikme uzunluğunun tespiti-
nin ardından seriler arasında eş bütünleşme 
ilişkisi araştırılacaktır. Hipotezleri sınama 
amacıyla F istatistiği analiz edilmektedir.  
Bununla birlikte standart bir F istatistiği ol-
madığı için Pesaran vd.’nin (2001) tarafından 
hesaplanan kritik değerler kullanılmalıdır. 
İki farklı kısımdan oluşan kritik değerlerden 
ilkinde tüm değişkenlerin I (1) olduğu var-
sayılırken diğer kısımda tüm değişkenlerin 
I(0) olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımlar 
altında hesaplanan F-istatistiği üst sınır için 
belirlenen değerin üzerinde ise boş hipotez 
reddedilir. Tersi durumda boş hipotez kabul 
edilir. Bununla birlikte alt sınır ile üst sınır 
arasında kalırsa herhangi bir yorum yapma 
imkânı olamamaktadır. Hesaplanan F-istatis-
tiği değeri üst kritik sınır değeri aşarsa, sıfır 
hipotez reddedilmekte ve bağımlı değişken 
ile tahminciler arasında eş bütünleşmenin 
olduğu sonucuna varılacaktır. Bu amaçla her 
iki modele yönelik F değeri incelenmiş ve so-
nuçlar Tablo (5) ve Tablo (6) da sunulmuştur.

Tablo (5) de izlenen Sınır testi analizine 
göre fiyat seviyesinden nominal faiz oranı-
na uzun dönemli ilişkinin analiz edildiği (7) 
no’lu denklem için hesaplanan F istatistiği 

Pesaran vd. tarafından belirlenen Tablo üst 
kritik değerinin üzerinde olmasından dolayı 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca  ista-
tistiği de anlamlı bulunmuştur.

Tablo (6) da izlenen (8) nolu denklem 
için yapılan F istatistiğinde nominal faiz 
oranı değişkeninden genel fiyat düzeyi de-
ğişkenine doğru hesaplanan F istatistik de-
ğeri %1,%5 ve %10 anlam seviyesindeki 
tablo değerinden düşük olduğu için Ho hi-
potezi kabul edilmektedir. 

Ayrıca  de istatistiki olarak anlamlı bu-
lunmamıştır.

F istatistiği sonuçlarına göre çalışmada 
incelenen yılar için modele dahil olan de-
ğişkenler arasında tek yönlü bir uzun dönem 
ilişkisi mevcuttur ve bu ilişki genel fiyat dü-
zeyinden nominal faiz oranına doğrudur.  Bu 
aşamada kurulacak ARDL modelinde (7) nu-
maralı denklem kullanılacak olup Tanrıöver 
ve (2015)  çalışmalarındaki model referans 
alınmıştır. Bu amaçla oluşturulan sınır testi 
modeli denklem (11) de izlenebilmektedir.

nir nir

cpi

,

,

t j

p
j t j

j

q
j t j t

0 1 1

0 2

b b

b f

= =

+ +
= -

= -

/
/

     
(11)

Tablo 5: Model 1 için F İstatistiği Sonuçları
      F İstatistiği Üst Kritik Değeri

k Fnir Tnir 1% 5% 10% Karar

1 6.512** -3.89*** 8.12 7.29 5.11 Uzun Dönem İlişkisi Var
Not: **, %5 ve ***, %10 anlamlılığı ifade etmektedir. 
H0: µ1 = µ2 = µ3 = …………… = μN    Yani ortalamalar arasında fark yoktur.
HA: Ortalamalardan en az ikisi arasında anlamlı fark vardır

Tablo 6: Model 2 için F İstatistiği Sonuçları
      F İstatistiği Üst Kritik Değeri

k Fcpi tcpi 1% 5% 10% Karar
1 6.718** -0.85 6.12 6.29 5.11 Uzun Dönem İlişkisi Yok

Not:**, %5 anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Denklem (11) denklemindeki p ve q, za-
man serilerinin gecikme uzunluklarını ifade 
etmektedir. Denklemdeki gecikme uzunluk-
ları AIC, SBC bilgi kriterleri kullanılarak 
belirlenmiştir. Ulaşılan ARDL uzun dönem 
katsayıları Tablo (7) de izlenebilmektedir.

Tablo (7) dek uzun dönem tahmin sonuç-
larına göre genel fiyat seviyesi ile nominal 
faiz oranı değişkenleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı olmayan ve ters yönlü bir 
ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Uzun dönem 
katsayısının istatistiki olarak anlamsız çık-
ması, bizlere iki değişken arasındaki uzun 
dönem ilişkisinin yönü ve büyüklüğü ile il-
gili bilgi verememektedir. Bununla birlikte 
incelenen yılar için Türkiye ekonomisinde 
her ne kadar değişkenler arasındaki ilişkinin 
negatif ya da pozitif olduğu bilinemese de 
uzun dönem bir ilişkinin varlığı tespit edil-
miştir. Bu sonuçlar Friedman ve Schwartz 
(1982)ile Tanrıöver ve yamak (2015) çalış-
malarıyla birebir örtüşmektedir.

Sonuç

İktisat biliminin uzunca yıllar kafa yor-
duğu ve genel geçer bir doğruya ulaşama-
dığı konulardan biri de nominal faiz oranı 
ile fiyat seviyesi arasında ilişkinin varlığı 

ve yönü noktasındadır. Literatürde Fisher 
(1930), Friedman ve Schwartz (1982), Şim-
şek ve Kadılar (2008), Koçyiğit ve diğerleri 
(2015) gibi faiz oranı-fiyat seviyesi arasın-
daki ilişkinin uzun dönemde pozitif olduğu-
nu savunan çalışmaların yanında Halıcıoğlu 
(2004), Atkins ve Serletis (2002) ve Cochran 
(1997) gibi değişkenler arasında ilişkinin 
olmadığını savunan çalışmalara da rastlan-
maktadır. Uzun dönemli ilişkinin varlığını 
savunan çalışmalarda rastlanan diğer bir tar-
tışma konusu ise ilişkinin hangi yöne olduğu 
konusundadır.  Çalışmada Gibson paradok-
su Türkiye ekonomisi için 1988-2015 yılları 
için ekonomik modelle analiz edilmiştir. Bu 
amaçla 2 farklı model oluşturulmuş ve anali-
zin güçlü olması amacıyla geleneksel Johan-
sen- Juselius Eş Bütünleşme Testi ve ARDL 
sınır test yaklaşımı birlikte kullanılmıştır. İs-
tatistik analizlerinde her iki değişken arasın-
da uzun dönemli bir ilişkinin varlığına ula-
şılmıştır.  Analizin sonucunda ilk model için 
fiyat seviyesinden nominal faiz oranına uzun 
dönemli ilişkini analiz edilmiş ve istatistiki 
olarak anlamlı bulunmuştur.  İkinci modelde 
ise nominal faiz oranı değişkeninden genel 
fiyat düzeyi değişkenine doğru ilişki istatis-
tiki olarak anlamlı bulunmamıştır. ARDL sı-
nır testi tahmin katsayılarına göre istatistik-

Tablo 7: Denklem (7) için ARDL (1,1) Modelinin Tahmin Sonuçları.

Değişkenler Katsayı t İstatistiği
 Sabit 10.099 1.76**

 nirt 1- 0.821 12.651***

 cpit 99.103 4.121***

  cpit 1- -98.198 -3.121**
Katsayılar (Uzun Dönem) 

 Sabit 44.190 2.121**
 nir -3.121 1.761

Not:   **, %5 ve ***,%10 anlamlılığı ifade etmektedir.
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sel olarak anlamlı olmayan ve ters yönlü bir 
ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Uzun dönem 
katsayısının istatistiki olarak anlamsız çık-
ması, bizlere iki değişken arasındaki uzun 
dönem ilişkisinin yönü ve büyüklüğü ile il-
gili bilgi verememektedir. Bununla birlikte 
incelenen yılar için Türkiye ekonomisinde 
değişkenler arasındaki ilişkinin negatif ya 
da pozitif olduğu bilinemese de uzun dönem 
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş olması, 

Gibson paradoksunun ilgili yıllar için Türki-
ye’de geçerli olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlar Friedman ve Schwartz (1982) ile 
Tanrıöver ve Yamak (2015) çalışmalarıyla 
birebir örtüşmektedir. Bu çalışma, enflasyon 
hedeflemesi görevini üstelenen merkez ban-
kaları ve finansal kesimin en önemli aktör-
leri arasında olan bankaların faiz politikaları 
belirleme sürecinde önemli bir kılavuz göre-
vi üstlenebilecektir.
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ÖZ
Optimal Hedge Oranı Tahmini: Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama1

Bu çalışmanın amacı, USD/TL döviz kuruna ilişkin optimal hedge oranını tahmin etmek 
ve hata istatistiklerinden hareketle optimal hedge oranının tahmininde kullanılacak en uy-
gun modeli belirlemektir. Çalışmanın örneklemi, 01.03.2005-31.03.2016 tarihleri arasındaki 
serbest piyasa USD/TL kapanış kurları ile Borsa İstanbul (BİST) Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında (VİOP) işlem gören USD/TL vadeli işlem sözleşmelerinin uzlaşma fiyatlarından 
oluşmaktadır. Çalışmada, doğrusal regresyon modeli ile normal ve GED dağılımlı simetrik 
ve asimetrik GARCH modellerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, USD/TL kuruna 
ilişkin vadeli işlem piyasasında pozisyon alınacak vadeli işlem sözleşmesi sayısının belirlen-
mesinde en başarılı modelin GED-EGARCH (1,2,2) modeli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Optimal Hedge Oranı, Dolar vadeli İşlem Sözleşmeleri, Hedge Etkinliği

Jel Sınıflandırması: G10, G11

ABSTRACT
Optimal Hedge Ratio Estimaton: Evidence from Dollar/TL Futures Contracts

Aim of this study is to estimate the optimum hedge ratio for USD/TL exchange rate and 
determine the appropriate model for estimating the optimum hedge ratio by using error statis-
tics. Sample period spans from 1st March 2005 to 31st March 2016. Sample includes closing 
quotations of USD/TL exchange rates and USD/TL futures settlement prices declared in the 
Borsa İstanbul (BIST) Derivatives Market. We employ a linear regression model and several 
symmetric and asymmetric GARCH models that depend on normal and GED distributions. 
Empirical findings indicate that the best model for determining the number of USD/TL futu-
res contracts is the GED-EGARCH (1,2,2) model. 

Keywords: Optimal Hedge Ratio, Dollar Futures Contracts, Hedging Effectiveness

Jel Classification: G10, G11

1 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen 20. Finans Sempozyumunda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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GİRİŞ

Günümüzde döviz kurlarında ve 
faiz oranlarındaki dalgalanma, 

artan enflasyon ve belirsizlik ortamı, eko-
nomik birimlerin maruz kaldıkları riskleri 
artırmaktadır. Artan riskler, işletmelerin fa-
aliyetlerini büyük ölçüde etkilediği ve karla-
rını düşürdüğü için risk yönetimi önemli bir 
olgu haline gelmiştir. Bu kapsamda gerek 
işletmelerin gerekse bireysel yatırımcıların 
karşı karşıya kaldıkları döviz kuru, faiz ora-
nı, enflasyon, piyasa riski ve politik risk gibi 
sistematik risklerin etkisini azaltmak ama-
cıyla türev finansal araçlar yaygın şekilde 
kullanılmaya başlanmış ve türev ürünlerin 
işlem hacmi dünya genelinde hızla artmıştır.

Ülkemizde türev finansal araçlar Şubat 
2005 tarihi itibariyle İzmir Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Borsası’nda işlem görmeye başla-
mış ve 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 
işlemler sona ermiştir. 5 Ağustos 2013 tari-
hinden itibaren Türkiye’deki tüm vadeli iş-
lem ve opsiyon sözleşmeleri Borsa İstanbul 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) 
bünyesinde tek bir platformda işlem görme-
ye başlamıştır. Bu piyasada pay, endeks, dö-
viz, kıymetli madenler, emtia, enerji, yaban-
cı endeks, metal, borsa yatırım fonu ve ge-
celik repoya dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 
bulunmaktadır. Başlangıçta sınırlı düzeyde 
kalan işlem hacmi yıllar itibariyle katlanarak 
artmış ve 2005 yılında 3 milyar düzeyinden 
2015 yılında 575 milyar düzeyine ulaşmıştır 
(http://www.borsaistanbul.com/). 

Türev ürünler aracılığıyla vadeli işlemler 
piyasasında pozisyon alan ekonomik birim-
ler portföyün riskini kontrol etmek ve riskini 
minimize etmek için optimal hedge oranını 
(korunma oranını) belirlemek zorundadır. 
Bu oran, spot piyasada alınan pozisyon ne-
deniyle maruz kalınan riskten en iyi şekilde 
korunabilmek için türev piyasada ne kadar 
sözleşme alınıp satılması gerektiğini göster-
mektedir. 

I.

Optimal Hedge Oranı Tahmini: Dolar / TL  
Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine  
Bir Uygulama
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Finans literatüründe hedge oranının be-
lirlenmesine amacıyla kullanılan farklı mo-
deller bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
serbest piyasa USD/TL kurları ile Borsa 
İstanbul (BİST) Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında (VİOP) işlem gören USD/TL 
vadeli işlem sözleşmelerinden hareketle 
basit doğrusal regresyon modeli ve genel-
leştirilmiş hata dağılımı (GED) dağılımı 
varsayımına dayanan simetrik ve asimetrik 
GARCH modelleri ile optimal hedge oranını 
tahmin etmek ve hata istatistiklerinden ha-
reketle optimal hedge oranının tahmininde 
kullanılacak en uygun modeli belirlemektir. 

Çalışmanın özgünlüğü, örnekleminin ve 
kullanılan modellerin özelliklerinden kay-
naklanmaktadır. Öncelikle, döviz kurlarına 
ilişkin optimal hedge oranının belirlenmesi-
ne yönelik çalışmaların sayısı gerek ulusal ve 
gerekse uluslararası bazda sınırlıdır. Ayrıca 
söz konusu sınırlı sayıda uygulamalı çalış-
malarda asimetrik etkiyi ve farklı dağılım 
özelliklerini dikkate alan çalışmalara daha da 
az rastlanmaktadır. Adı geçen modellerin ça-
lışmaya dahil edilmesinin çalışmanın özgün-
lüğüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın izleyen bölümlerinde ilk 
olarak literatürde yer alan benzer konudaki 
çalışmalar özetlenmiş, ardından çalışma-
ya konu olan veri seti ve kullanılan yöntem 
açıklanmıştır. Diğer bölümlerde ise bulgular 
değerlendirilmiş ve sonuç kısmında bulgular 
yorumlanmıştır. 

2. Literatür

Literatürde, optimal hedge oranın hesap-
lanmasına yönelik basit doğrusal regresyon 
modeli ve GARCH modeline dayanan çalış-
malar bulunmaktadır. Genel olarak çalışma-
larda bu yöntemlerin üstünlükleri ve zayıf-
lıkları da tartışılmaktadır. 

Uygulamalı çalışmaların bir bölümü 
en küçük kareler yöntemi (EKK) ve diğer 
yöntemleri karşılaştırarak optimal hedge 
oranı tahmini yapmaya çalışmıştır. Bu ça-
lışmaların başında Ederington (1979) tara-
fından geliştirilen basit doğrusal regresyon 
modeline dayanan yöntem gelmektedir. Ça-
lışmada vadeli işlem piyasalarının riskten 
korunma aracı olarak etkinliğini belirlemek 
için hazine bonosu ve Kamu Ulusal İpotek 
Birliği (GNMA) piyasasında işlem gören 
sözleşmeler ile buğday ve mısır vadeli iş-
lem sözleşmeleri kullanılmıştır. Bağımlı 
değişken olarak spot fiyatları, bağımsız de-
ğişken olarak vadeli işlem fiyatları dikkate 
alınarak oluşturulan regresyon modelinde 
eğim katsayısı optimal hedge oranı olarak 
değerlendirilmiş ve korunma etkinliğinin öl-
çütü olarak da belirlilik katsayısı (R2) esas 
alınmıştır. Çalışma sonucunda, kısa dönem-
de (2 hafta) GNMA vadeli işlem piyasası 
hazine bonosu vadeli işlem piyasasına göre 
riskten kaçınmada daha etkin bir araç olarak 
görülmektedir. Uzun dönemde (4 hafta) ise 
hem GNMA hem de Hazine bonosu piyasa-
ları kısa döneme göre fiyat değişim riskini 
azaltma konusunda daha etkin araçlar olarak 
değerlendirilmektedir. Figlewski (1984) ça-
lışmasında, beş temel hisse senedi endeksin-
den oluşturduğu portföy ile S&P 500 vadeli 
işlem sözleşmesinden hareketle riskten ko-
runma etkinliğini incelemiştir.  Minumum 
varyans hedge oranının doğrusal regresyon 
modeli kullanılarak tahmin edildiği çalışma-
da, minumum varyans hedge oranının beta 
oranına göre daha iyi sonuç verdiği ortaya 
konulmuştur. Holmes (1996), İngiltere hisse 
senedi endeks vadeli işlem sözleşmelerinin 
(FTSE 100) riskten korunma etkinliğini in-
celemiş ve getirilerin varyansını minumum 
kılan hedge oranını hesaplamak için en uy-
gun yöntemin hangisi olduğunu belirleme-
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ye çalışmıştır. EKK, hata düzeltme modeli 
ve GARCH modelleri kullanılmış ve EKK 
yönteminin diğer yöntemlere göre hedge 
oranını tahmin etme konusunda daha başa-
rılı olduğu belirlenmiştir. Kalaycı ve Zeynel 
(2009) tarafından yapılan çalışmada, vadeli 
işlem sözleşmeleri kullanılarak piyasa riski-
ne karşı korunma etkinliğinin mümkün olup 
olmadığı analiz edilmiştir. Bu kapsamda 
BİST 30 Endeks vadeli işlem sözleşmeleri 
ile BİST 30 Endeks getirileri arasında basit 
regresyon modeli kurularak her gün için he-
dge oranları ve korunma etkinliğini ölçen R2 
değerleri hesaplanmış ve BİST 30 Endeks 
vadeli işlem sözleşmeleri ile etkin korunma 
sağlandığı belirlenmiştir. 

Uygulamalı çalışmaların bir diğer bölü-
mü ise EKK yönteminin optimal hedge ora-
nı tahmini konusunda yeterli olmadığı kay-
gısıyla GARCH modellerinden yararlanmış-
lardır. Baillie ve Myers (1991), altı finansal 
varlığın spot ve futures sözleşmelerinin fi-
yatlarının dağılımını inceleyerek, bu emtia 
sözleşmelerine ait hedge oranlarını iki de-
ğişkenli GARCH modeli kullanarak tahmin 
etmeye çalışmıştır. Çalışmada optimal hed-
ge oranının zaman içinde değiştiğini ve sabit 
olduğu varsayımına dayanan konvasiyonel 
regresyon modelinin uygun olmadığı ifade 
edilmiştir. Elde edilen bulgular iki değişken-
li GARCH modelinin hedge oranının hesap-
lanmasında daha güvenilir sonuçlar verdiği 
ve t dağılımının, çalışmaya konu olan emtia-
ların fiyat değişimlerinin dağılımını normal 
dağılıma göre daha iyi tanımladığını ortaya 
koymuştur. Park ve Switzer (1995), hisse 
senedi endeksi ve vadeli işlem sözleşmeleri 
fiyat dağılımının zaman içerisinde değişme-
si halinde sabit bir hedge oranının tahmin 
edilmesinin uygun olmadığını belirtmiş ve 
vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin optimal 

hedge oranının tahmininde GARCH modeli 
gibi zamana bağlı koşullu varyans modelle-
rinin kullanılması gerektiğini belirtmişler-
dir. Çalışmada S&P500 endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri ile Toronto 35 endeks vadeli 
işlem sözleşmelerinin riskten korunma et-
kinliği incelenmiş ve hedge oranını 1 olarak 
kabul eden hedge modeli, EKK yöntemi, eş 
bütünleşmeyi dikkate alan EKK yöntemi ve 
iki değişkenli GARCH modelinin korunma 
etkinliği karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 
GARCH modelinin diğer modellere göre 
daha uygun bir model olduğu belirlenmiştir. 
Kroner ve Sultan (1993), beş farklı döviz 
kuruna ilişkin spot ve vadeli işlem sözleşme 
fiyatlarını dikkate alarak yaptıkları çalışma-
larında riski minimize eden hedge oranının 
hesaplanmasında, GARCH modeline da-
yanan iki değişkenli hata düzeltme modeli 
kullanmışlardır. Kullandıkları bu modelin 
doğrusal regresyon modeline göre riskten 
korunma konusunda daha etkili sonuç ver-
diğini ve döviz kuru riskini yönetmede daha 
başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Floros ve 
Vougas (2006), Yunanistan hisse senedi 
endeks vadeli işlem sözleşmelerinden ha-
reketle, riskten korunma etkinliği açısından 
belli bir hedge oranının daha iyi bir sonuç 
verip vermediğini EKK Yöntemi, hata dü-
zeltme modeli ve iki değişkenli GARCH 
(BGARCH) modeli kullanarak incelemiş-
lerdir. BGARCH yöntemi kullanılarak tah-
min edilen hedge oranının riskten korunma 
etkinliği açısından daha iyi sonuç verdiği 
belirlenmiştir. Aksoy ve Olgun (2009) yap-
tıkları çalışmada BİST 30 endeks vadeli iş-
lem sözleşmesine ait optimal hedge oranını 
doğrusal regresyon modeli, hata düzeltme 
modeli ve GARCH modeli kullanarak tah-
min etmişler ve GARCH modeli yardımıyla 
saptanan hedge oranının en düşük portföy 
riskini sağladığını ve tahmin kabiliyetinin 
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diğer modellerden üstün olduğunu belirle-
mişlerdir. BİST 30 endeks vadeli işlem söz-
leşmelerini konu alan diğer bir çalışma Çelik 
(2014) tarafından yapılmıştır. Çelik (2014), 
hedge oranını tahmin etmek için EKK, Basit 
Hata Düzeltme Modeli (ECM), Vektör Hata 
Düzeltme Modeli (VECM) ve ECM-GAR-
CH modelleri gibi statik yöntemler ile VEC-
CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK gibi 
dinamik modeller kullanmıştır. Çalışmadan 
elde edilen bulgular dinamik modeller ile 
gerçekleştirilen hedge oranı tahmininin sta-
tik modellere göre daha tutarlı ve güvenilir 
olduğunu göstermiştir. 

3. Araştırma Yöntemi ve Veriler

Çalışmada 01.03.2005- 31.03.2016 ta-
rihleri arasındaki serbest piyasa USD/TL 
kapanış kurları ile BİST-VİOP’da işlem gö-
ren USD/TL vadeli işlem sözleşmelerinin 
uzlaşma fiyatları kullanılmıştır. 03.03.2005- 
31.03.2016 tarihlerini kapsayan örnek-
lem dönemi ikiye ayrılarak, 03.01.2005-
06.04.2015 tarihleri arasındaki dönem ör-
neklem içi olarak ifade edilmiş ve optimal 
hedge oranının tahmin edilmesinde kulla-
nılmıştır. Örneklem dışı olarak ifade edilen 
07.04.2015-31.03.2016 tarihleri arasındaki 
dönem ise hedge etkinliğini ölçmek için kul-
lanılmıştır. 

BİST-VİOP veri setine ilişkin uzlaşma 
fiyatlarının belirlenmesinde USD/TL söz-
leşmelerinin açık pozisyon sayısı dikkate 
alınmıştır. Bu kapsamda en yakın vadede-
ki sözleşmeye ilişkin açık pozisyon sayısı 
bir sonraki vadenin açık pozisyon sayısı ile 
karşılaştırılmıştır. En yakın vadedeki sözleş-
meye ilişkin açık pozisyon sayısı bir sonraki 
vadenin açık pozisyon sayısından az olduğu 
dönemden itibaren bir sonraki vadeye ilişkin 
sözleşmenin uzlaşma fiyatları dikkate alın-

mıştır (Lien, Tse ve Tsui, 2002; Aksoy ve 
Olgun, 2009; Kalaycı ve Zeynel, 2009).

Hedge oranı, spot piyasada açılan her 
bir pozisyon için alınması ya da satılması 
gereken vadeli işlem sözleşme sayısını gös-
termektedir (Bystrom, 2003, s. 5). Oranın 
hesaplanmasında farklı yöntemler kullanıl-
maktadır.

Bu yöntemlerden biri Ederington (1979) 
tarafından önerilen, bağımlı değişkenin spot 
fiyat getirileri, bağımsız değişkenin ise va-
deli fiyat getirileri olarak belirlendiği ve en 
küçük kareler (EKK) yöntemi ile parametre-
lerin tahmin edildiği basit doğrusal regres-
yon modelidir. Model aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir:

ΔSt=c+hΔFt+εt       εt~ N(0,σ2)                   (1)

Yukarıdaki eşitlikte yer alan ΔSt ve ΔFt 
değişkenleri sırasıyla spot ve vadeli fiyat se-
rilerinin logaritmik getirilerini, h ise optimal 
hedge oranını temsil etmektedir. 

Basit doğrusal regresyon modeli ile opti-
mal hedge oranı hesaplanmalarında spot ve 
vadeli işlem piyasasında riskin sabit olduğu 
varsayılmaktadır. Fakat Bollerslev (1990) 
ile Kroner ve Sultan (1991) çalışmalarında 
bu varlıkların riskliliği zaman içerisinde de-
ğiştiğini ortaya koymuştur. bu bağlamda ça-
lışmada optimal hedge oranı hesaplanırken 
riskin zaman içerisinde değiştiğini varsayan 
GARCH modelleri kullanılmıştır. 

 GARCH (p,q) modeline ilişkin koşul-
lu ortalama ve varyans denklemleri aşağıda-
ki gibi ifade edilmektedir (Bollerslev, 1986):

                                                                   (2)
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Yukarıdaki eşitlikte Ψ, bilgi setini; t, za-
man endeksini; Yt ve σ2 sırasıyla, koşullu 
ortalama ve varyansı; εt, sıfır ortalamalı ve 
sabit varyanslı hata terimini; q, hata karele-
rinin gecikme uzunluğunu; p, koşullu var-
yansın gecikme uzunluğunu; Xt bağımsız 
değişken vektörünü; b, parametre vektörü-
nü; ai ve βj sırasıyla koşullu varyans üzerin-
deki ARCH ve GARCH etkilerini;  a ve a0 
katsayıları ise koşullu varyans denkleminin 
sabit değerlerini ifade etmektedir.

Modelin geçerliliği için denklemde yer 
alan sabit parametresinin sıfırdan büyük 
(a0>0),  ai ve βj parametrelerinin sıfıra eşit 
ya da sıfırdan büyük (ai≥0 ve	βj≥0), p değe-
rinin sıfırdan büyük ve q değerinin ise sıfıra 
eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekmek-
tedir. Bunun yanı sıra modelin durağanlığı 
için ai ve βj parametreleri toplamının birden 
küçük olması zorunludur (Bollerslev, 1986, 
s. 309).

GARCH modeli, olumlu (pozitif şoklar) 
ve olumsuz haberlerin (negatif şoklar) volati-
lite üzerinde yarattığı etkiyi simetrik şekilde 
ele almaktadır. Fakat olumlu ve olumsuz ha-
berlerin volatilite üzerindeki etkileri asimet-
rik olabilmektedir (Hill, Griffiths ve Lim, 
2010, s. 527). Çalışmada simetrik GARCH 
modellerinin zayıf yönlerini gidermek ama-
cıyla volatilitenin modellenmesinde asimet-
rik GARCH modeli de kullanılmıştır. Nel-
son (1991) tarafından geliştirilen EGARCH 
modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

(4)

Yukarıdaki eşitlikte γ parametresi asimet-
rik etkiyi yani kaldıraç etkisini ölçmektedir. 
Bu parametrenin negatif olması durumunda 

olumlu haberlerin neden olduğu pozitif şok-
lar, olumsuz haberlerin neden olduğu nega-
tif şoklara göre daha az volatilite yaratmakta 
yani kaldıraç etkisi bulunmaktadır. Paramet-
renin sıfır olması halinde model simetrik 
olmaktadır (Asteriou ve Hall, 2007, s. 269). 
Böyle bir durumda pozitif ve negatif şokla-
rın volatilite üzerindeki etkisi aynı olmakta-
dır. Ayrıca modelin durağan olabilmesi için 
βj toplamının birden küçük olması gerek-
mektedir (Wang ve Wu, 2012, s. 2173).

Çalışmada farklı dağılımların optimal hed-
ge oranı üzerindeki etkilerini ortaya koymak 
amacıyla normal dağılımın yanı sıra GED 
dağılımı varsayımı altında da modeller oluş-
turulmuştur. Nelson (1991) tarafından ge-
liştirilen GED, getiri serilerindeki asimetri, 
kalın kuyruk ve aşırı basıklık gibi durumları 
dikkate almaktadır. GED dağılımına ilişkin 
yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir (Nelson, 1991 s. 352):
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olmak üzere; υ, kuyruk kalınlığını gösteren 
parametredir ve aynı zamanda serbestlik 
derecesi olarak adlandırılmaktadır. υ=2 du-
rumunda z dağılımı normal dağılıma sahip 
olmakta, υ<2 durumunda z dağılımı normal 
dağılımdan daha kalın kuyruğa sahip olmak-
ta ve υ>2 durumunda z dağılımı normal da-
ğılımdan daha ince kuyruğa sahip olmakta-
dır (Nelson, 1991 s. 353).
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Çalışmada, farklı modeller kullanılarak 
tahmin edilen hedge oranlarının etkinliğini 
ölçmek için literatürde yaygın şekilde kulla-
nılan ortalama hata karesinin kökü (RMSE), 
ortalama mutlak hata (MAE), ortalama mut-
lak yüzdelik hata (MAPE) ve Theil eşitsizlik 
katsayısı (TIC) hata istatistiklerinden yarar-
lanılmıştır (Kenourgios, Samitas ve Drosos, 
2008; Mazıbaş, 2005). Model öngörülerinin 
güvenilirliği açısından hata istatistiklerinin 
küçük olması gerekmektedir. Hata istatistik-
leri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

   

Yukarıdaki eşitliklerde ∼σ t ve σ sırasıyla ön-
görülen volatilite ile gerçekleşen volatiliteyi 
simgelemektedir.

4. Araştırma Bulguları

USD/TL kuruna ilişkin optimal hedge 
oranı hesaplamak için spot ve vadeli işlem 
sözleşme fiyatlarından hareketle logaritmik 
getiriler (In(Pt/Pt-1)) hesaplanmıştır. USD/
TL spot ve BİST-VİOP serilerinin logarit-
mik getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatis-
tikleri Tablo 1’de ve zaman yolu grafikleri 
Grafik 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: USD/TL Kuru Getiri Serilerine  
İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Spot BİST-VİOP

Ortalama 0,000278 0,000267

Standart Sapma 0,007979 0,008602

Çarpıklık 0,742283 0,788129

Basıklık 11,47635 11,40377

Jarque-Bera
(Olasılık değeri)

8624,026 
(0,0000)

8514,031
(0,0000)

Tablo 1 incelendiğinde spot kur serisinin, 
BİST-VİOP serisine göre daha yüksek orta-
lama getiriye ve daha düşük standart sapma-
ya sahip olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve 
basıklık katsayıları, her iki serinin de sağa 
çarpık ve normal dağılıma göre daha basık 
bir dağılım sergilediğini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca Jarque-Bera test istatistiğine ilişkin 
olasılık değerleri %1 anlamlılık düzeyinden 
daha küçük çıkması her iki serinin normal 
dağılım göstermediğini ifade etmektedir.

Getiri serilerinin durağanlığı, EKK yön-
temi ile spot ve BİST-VİOP kurları ara-
sındaki ilişkinin modellenmesi açısından 
önemlidir. Bu bağlamda, getiri serilerinin 
durağanlığını test etmek için Augemented 
Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Peron (PP) 
birim kök testleri uygulanmıştır. Tablo 2’de 
yer alan birim kök test sonuçları, hem spot 
hem de vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin 
getiri serilerinin birim kök içermediğini, 
başka bir ifadeyle serilerin durağan olduğu-
nu ortaya koymaktadır.

Çalışmada ilk olarak, doğrusal regresyon 
modeli kullanılarak örneklem içi döneme 
ilişkin optimal hedge oranı hesaplanmıştır. 
EKK yöntemi ile tahmin edilen modele iliş-
kin sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Grafik 1: USD/TL Kuru Getiri Serilerine İlişkin Zaman Yolu Grafiği

Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları

            ADF      PP

Getiri Serileri Sabit Terimli
Sabit Terimli ve 

Trendli Sabit Terimli
Sabit Terimli ve 

Trendli

Spot -50,07455* -50,07943* -50,09188* -50,09395*

BİST-VİOP -51,27000* -51,28031* 51,27652* -51,28619*

Gecikme sayısının belirlenmesinde SIC bilgi kriteri kullanılmıştır.

* İlgili katsayılar %1 düzeyinde anlamlıdır. Serilerin birim köke sahip olduğunu ifade eden sıfır hipotezi 
reddedilmektedir.

Tablo 3: Doğrusal Regresyon Modeline İlişkin Tahminler

Katsayı Standart Hata

c 0,0000652 0,0000766

h 0,811043* 0,008840

nR2 Olasılık değeri

Breusch- Godfrey LM Testi 215,7191* 0,0000

ARCH-LM (1) 215,5788* 0,0000

ARCH-LM (5) 256,1230* 0,0000

*, **, *** İlgili katsayılar sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde anlamlıdır.
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Tablo 3 incelendiğinde, EKK yöntemine 
göre optimal hedge oranını simgeleyen h 
katsayısının 0.811043 olarak tahmin edildi-
ği ve istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu 
görülmektedir. Fakat modele ilişkin Breus-
ch- Godfrey LM ve ARCH-LM test sonuç-
ları modelin hata terimleri arasında sırasıyla 
otokorelasyonun ve değişen varyansın oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Bu durum mode-
lin tahmin gücünü zayıflatmaktadır.

EKK yöntemi ile tahmin edilen mo-
del kalıntılarında ARCH etkisinin varlı-
ğı, modelin GARCH modeli ile tahmin 
edilmesinin daha uygun olacağını ortaya 
koymaktadır. Bu çerçevede, optimal he-
dge oranı simetrik GARCH ve asimetrik 
EGARCH modelleri ile tahmin edilmiş-
tir. Ayrıca günlük ya da yüksek frekanslı 
verilerin kullanıldığı durumlarda, piyasa 
getirileri çarpık ve aşırı basık bir dağılım 
sergilemekte ve normal bir dağılım gös-
termemektedir (Alexander, 2008, s. 158). 
Çalışmada kullanılan dolar getiri serileri 
de çarpık ve basık bir dağılım sergilemek-
tedir. Nelson (1991) tarafından geliştirilen 
GED, getiri serilerindeki asimetri, kalın 
kuyruk ve aşırı basıklığı dikkate almakta-
dır. Bu bağlamda çalışmada, model kalın-
tıları dağılımının öngörülen optimal hed-
ge oranları üzerinde etkisini ölçmek için 
normal dağılım varsayımına dayanan mo-
dellerin yanı sıra GED dağılımı varsayımı 
altında 3 gecikmeye kadar GARCH(p,q) 
ve EGARCH(p,q) değişen varyans model-
leri oluşturulmuştur. Bu modeller arasında 
en uygun olanları, parametrelerin anlam-
lı olması, model parametrelerinin pozitif 
olması (a0>0, ai≥0, βi≥0), model dura-
ğanlık koşulunun sağlanması, AIC ve SIC 
bilgi kriterlerinin küçük olması dikkate 
alınarak belirlenmiştir.

Dolar serileri için normal ve GED dağı-
lımları varsayımı altında 3 gecikmeye ka-
dar oluşturulan değişen varyans modelleri 
arasında en uygun modeller GARCH(2,1), 
EGARCH(1,3,3), GED-GARCH (1,1) ve 
GED-EGARCH (1,2,2) olarak belirlenmiş-
tir. Bu modellerine ilişkin parametre tah-
minleri Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4’de yer alan parametre katsayı-
ları incelendiğinde, optimal hedge oranı 
GARCH(2,1) modeli ile 0.819125, EGAR-
CH(1,3,3) modeli ile 0.926910, GED-GAR-
CH (1,1) modeli ile 0,932502 ve GED-
EGARCH (1,2,2) ile 0,949936 olarak tah-
min edilmiştir. EGARCH modeli ile tahmin 
edilen optimal hedge oranlarının standart 
hatası GARCH modeline göre daha düşük-
tür. Bunun yanı sıra her üç modelin de dura-
ğanlık koşulunu sağladığı ve parametre top-
lamlarının 1’e çok yakın, fakat 1’den küçük 
oldukları görülmektedir. Model parametre-
leri toplamının 1’e çok yakın olması volati-
lite kalıcılığının yüksek olduğunu ve geçmiş 
dönemdeki şokların cari dönemdeki volatili-
te üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 
Asimetrik etkiyi dikkate alan EGARCH mo-
dellerinde γ parametresi istatistiksel bakım-
dan anlamlı ve pozitiftir. Bu durum asimet-
rik etkinin varlığını ve dolar getiri serilerine 
ilişkin volatilite üzerinde olumlu haberlerin 
olumsuz haberlere göre daha etkili olduğunu 
ifade etmektedir. ARCH-LM test sonuçları 
ARCH etkisinin ortadan kalktığını ve deği-
şen varyans sorunun görülmediğini ortaya 
koymaktadır.

EKK ve GARCH modelleri kullanılarak 
tahmin edilen optimal hedge oranları arasında 
en uygun oranı belirlemek için RMSE, MAE, 
MAPE ve TIC hata istatistikleri kullanılmış-
tır. Bu kapsamda 07.04.2015-31.03.2016 ta-
rihlerini kapsayan örneklem dışı dönem, sı-
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Tablo 4: Koşullu Değişen varyans Modelleri

  GARCH(2,1) EGARCH(1,3,3) GED-GARCH 
(1,1)

GED-EGARCH 
(1,2,2)

c -2,99E-05 0,000264* 0,000222* 0,000259*

h 0,819125* 0,926910* 0,932502* 0,949936*

(standart hata) (0,004848) (0,003103) (0,003587) (0,003813)

a0 9,30E-08* -0,290067* 1,44E-06* -0,252121

a1 0,042461* 0,226913* 0,547527* 0,372809*

a2   -0,204422*   -0,274152

a3   0,050378**    

γ1   0,114917*   0,136470*

γ2   0,104295*   0,103552**

γ3   0,168326*    

β1 0,233952* 0,977348* 0,517517* 0,982973*

β2 0,715567*      

AIC -8,60844 -8,801685 -9,089839 -9,1985

SIC -8,594668 -8,778731 -9,076066 -9,177841

ARCH-LM(1) 1,500549 0,028661 1,165653 0,607412

(olasılık değeri) (0,2206) (0,8656) (0,2803) (0,4358)

ARCH-LM(5) 2,896254 0,771347 5,519609 0,97087

(olasılık değeri) (0,716) (0,9788) (0,3558) (0,9649)

*, **, *** İlgili katsayılar sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde anlamlıdır,

rasıyla 120 ve 250 iş günü için oluşturularak 
uygun modellere ilişkin hata istatistikleri he-
saplanmış ve elde edilen bulgular Tablo 5 ve 
Tablo 6’da gösterilmiştir. Hata istatistikleri-
nin mümkün oldukça küçük olması modelin 
tahmin gücünü artırmaktadır.

Tablo 5 incelendiğinde en düşük RMSE 
değerine EGARCH(1,3,3), en düşük MAE 
değerine GED-EGARCH (1,2,2), en düşük 

MAPE değerine EKK ve en düşük TIC de-
ğerine ise GED-EGARCH (1,2,2) modeli 
sahiptir. Hata istatistikleri farklı modelle-
ri göstermekle birlikte, GED-EGARCH 
(1,2,2) modelinin dört hata istatistiğinin 
ikisinde düşük değerler elde etmesi ve mo-
delden elde edilen ortalama getirinin diğer 
modellere göre daha yüksek olması mode-
lin performansının daha iyi olduğunu ortaya 
koymaktadır. 



196 T‹SK AKADEM‹ • 2017 / I

Tablo 5: Modellere İlişkin Hata İstatistikleri (120 iş günü)

 

Spot piyasa 
(Hedge 

edilmemiş) EKK GARCH(2,1) EGARCH(1,3,3)

GED-
GARCH 

(1,1)

GED-
EGARCH 

(1,2,2)

h   0,811043 0,819125 0,92691 0,932502 0,949936

(standart hata) - (0,00884) (0,004848) (0,003103) (0,003587) (0,003813)

Ortalama 
Getiri 0,001341 0,001229 0,001146 0,001595 0,001560 0,001622

RMSE - 0,003016 0,003007 0,002975* 0,002977 0,003002

MAE - 0,00177 0,001763 0,001412 0,001404 0,001373*

MAPE - 43,08244* 43,37746 43,91271 43,63561 44,18368

TIC - 0,207532 0,206239 0,191655 0,191344 0,191112*

*modeller arasındaki en düşük değer

Tablo 6 incelendiğinde en düşük RMSE 
değerine EGARCH(1,3,3), en düşük MAE 
değerine GED-EGARCH (1,2,2), en düşük 
MAPE değerine EKK ve en düşük TIC de-
ğerine ise GED-EGARCH (1,2,2) modelinin 
sahip olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda, 
120 iş gününü kapsayan örneklem döneminde 

olduğu gibi GED-EGARCH (1,2,2) modeli 
250 iş gününü kapsayan örneklem dönemin-
de de dört hata istatistiğinin ikisinde düşük 
değerler elde ettiği için diğer modellere göre 
daha başarılı olmuştur. Ayrıca, GED-EGAR-
CH (1,2,2) modeli ile elde edilen ortalama 
getiri diğer modellere göre daha yüksektir.

Tablo 6: Modellere İlişkin Hata İstatistikleri (250 iş günü)

 

Spot piyasa 
(Hedge 

edilmemiş) EKK GARCH(2,1) EGARCH(1,3,3)

GED-
GARCH 

(1,1)

GED-
EGARCH 

(1,2,2)

h  0,811043 0,819125 0,926910 0,932502 0,949936
(standart hata) - (0,008840) (0,004848) (0,003103) (0,003587) (0,003813)

Ortalama 
Getiri 0.000349 0,000385 0,000293 0,000629 0,000589 0,000633

RMSE - 0,002860 0,002848 0,002831* 0,002833 0,002859
MAE - 0,001706 0,001692 0,001390 0,001381 0,001357*

MAPE - 51,58510* 51,98806 53,53227 53,38014 54,08139
TIC - 0,203271 0,201544 0,188652 0,188260 0,188198*

*modeller arasındaki en düşük değer
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Genel olarak değerlendirildiğinde, USD/
TL kuruna ilişkin vadeli işlem piyasasında 
pozisyon alınacak sözleşme sayısının belir-
lenmesinde en başarılı model GED-EGAR-
CH (1,2,2) modeli olarak belirlenmiştir. 
Optimal hedge oranı ise 0,949936 olarak 
öngörülmüştür. Bu durumda, ilgili ekono-
mik birim, spot piyasada USD/TL kuruna 
ilişkin almış olduğu pozisyonun yaklaşık 
%95’i oranında BİST-VİOP piyasasında 
pozisyon alması durumunda spot piyasada-
ki pozisyonunu tam olarak hedge etmiş ol-
maktadır. Vadeli işlem piyasasında pozisyon 
alınmaması durumunda yatırımcının 120 
günlük ortalama getirisi 0,001341 düzeyin-
de iken, vadeli işlem piyasasında pozisyon 
alınması durumunda ortalama getiri yakla-
şık %21 oranında artarak 0,001622 olarak 
gerçekleşmektedir. Yatırım döneminin 250 
gün olması durumunda, vadeli işlem piyasa-
sında pozisyon alınmaması halinde ortalama 
getiri 0.000349 düzeyinde iken; vadeli işlem 
piyasasında pozisyon alınması durumun-
da ortalama getiri yaklaşık %81,3 oranında 
artarak 0,000633 düzeyine ulaşmaktadır. 
Bu bulgular, Kroner ve Sultan (1993), Flo-
ros ve Vougas (2006) ve Aksoy ve Olgun 
(2009)’un çalışmalarıyla benzerdir. Bu ça-
lışmalarda, EKK yönteminin optimal hed-
ge oranının tahmininde yeterli olmadığı ve 
GARCH modellerinin performansının daha 
iyi olduğu vurgulanmaktadır.

5. Sonuç

Türev ürünler aracılığıyla vadeli işlemler 
piyasasında pozisyon alan bir ekonomik bi-
rim portföyün riskini kontrol etmek ve riskini 
minimize etmek için optimal hedge oranını 
belirlemek zorundadır. Bu oran, spot piyasa-
da alınan pozisyon nedeniyle maruz kalınan 
riskten korunmak için vadeli piyasada ne 
kadar sözleşme alınıp satılması gerektiğini 

göstermektedir. Optimal hedge oranının he-
saplanmasında kullanılacak yöntemin doğru 
belirlenmesi, yatırımcının riskini azaltması, 
getirisini arttırması ve vadeli işlem piyasa-
sında daha doğru pozisyon alması açısından 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışma-
da, USD/TL döviz kuru için basit doğrusal 
regresyon modeli ve GARCH modelleri ile 
optimal hedge oranını tahmin edilmesi ve 
optimal hedge oranının tahmininde kullanı-
lacak en uygun modelin belirlenmesi amaç-
lanmaktadır. 

Çalışmada 01.03.2005- 31.03.2016 ta-
rihleri arasındaki serbest piyasa USD/TL 
kapanış kurları ile BİST-VİOP’da işlem gö-
ren USD/TL vadeli işlem sözleşmelerinin 
uzlaşma fiyatları kullanılmıştır. 03.03.2005-
31.03.2016 tarihlerini kapsayan örnek-
lem dönemi ikiye ayrılmıştır. 03.01.2005-
06.04.2015 tarihleri arasındaki dönem ör-
neklem içi olarak ifade edilmiş ve doğrusal 
regresyon modeli ve GARCH modelleri ile 
optimal hedge oranının tahmin edilmesin-
de kullanılmıştır. Dolar serileri için normal 
dağılım ve GED dağılımı varsayımları al-
tında optimal hedge oranını tahmin etmek 
için kullanılacak en uygun modeller GAR-
CH(2,1), EGARCH(1,3,3), GED-GARCH 
(1,1) ve GED-EGARCH (1,2,2) olarak belir-
lenmiştir. Örneklem dışı olarak ifade edilen 
07.04.2015-31.03.2016 tarihleri arasındaki 
dönem ise gerek regresyon modeli gerekse 
GARCH modelleri ile tahmin edilen hedge 
oranlarının etkinliğini ölçmek için kullanıl-
mıştır. Örneklem dışı dönem sırasıyla 120 
ve 250 iş gününden oluşan iki farklı döneme 
ayrılarak, RMSE, MAE, MAPE ve TIC hata 
istatistikleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda 
GED-EGARCH (1,2,2) modeli, gerek 120 
ve gerekse 250 iş gününden oluşan örnek-
lem dışı dönemlerde en düşük MAE ve TIC 
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değerine sahip olduğu için diğer modellere 
göre daha iyi performans göstermiş ve opti-
mal hedge oranının tahmininde daha başarılı 
olmuştur.

Çalışmanın finans literatürüne ve yatı-
rımcılara önemli katkılarının olması beklen-
mektedir. Öncelikle, USD/TL kuruna ilişkin 
optimal hedge oranının belirlenmesine yö-
nelik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. 
Ayrıca asimetrik etkiyi ve farklı dağılım 
özelliklerini dikkate alan modellerin çalış-
maya dahil edilmesi nedeniyle çalışmanın 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekte-
dir. Çalışmanın sonuçları, dolar yatırımcısı-
nın spot piyasada karşılaştığı kur riskinden 

korunmak amacıyla vadeli işlem piyasa-
sında pozisyon alması durumunda riskini 
azaltabileceğini ve getirisini arttırabileceği-
ni göstermektedir. Ayrıca çalışmadan elde 
edilen bulgular, dolar getiri serilerinin aşırı 
basık ve çarpık bir dağılım sergilemesi ne-
deniyle normal dağılım varsayımına daya-
nan modellerin optimal hedge oranını daha 
düşük öngöreceğini ve asimetrik etkinin 
optimal hedge oranının tahmininde dikkate 
alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 
yönüyle çalışmanın sonuçlarının, dolar yatı-
rımcısının vadeli işlem piyasasında alacağı 
pozisyonu doğru şekilde belirlemesi ve böy-
lece daha etkin bir kur riski yönetimine katkı 
sağlaması beklenmektedir. 
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