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EDİTÖRDEN MEKTUP 
 
 

Değerli okuyucular, 
 

 Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 
(AKMYOSBD)’nin 8. sayısında tekrar sizlerle buluşmaktan bahtiyar olduğumuzu bildirmek 
isterim. Dergimizi artık dergi sisteminden de takip edebileceksiniz. 2018 yılında aktif olarak 
http://aksehirdergi.selcuk.edu.tr web adresindeki dergi sisteminden makale kabul etmeyi 
planlamaktayız. Baskılı Ulusal Hakemli Dergi şeklindeki durumumuzu, 2018 yılında endeksli 
dergi haline dönüştürmek için çalışmalarımız sürmektedir. Derginin bu durumu hakkındaki 
bilgiyi ilerleyen zamanlarda dergimizin web sayfasında duyuracağız. 
 
 Bu sayıda 10’u özgün çalışma ve 2’si derleme olmak üzere toplam 12 makaleye yer 
verilmiştir. Ayrıca dergimizde hem Türkçe hem de İngilizce makale yayınlanabildiğinden bu 
sayımızda 1 adet İngilizce makaleyi de okuyucuların dikkatine sunmak istediysek de hakem 
değerlendirmesi sonucu düzeltmesi geciken ilgili makaleyi diğer sayıda değerlendireceğiz. 
Ayrıca dergimize bu yıl toplam 17 aday makale gönderilmiş, makalelerden 5’ine düzeltme 
verilmesine rağmen makalelerden 1’i yazarı tarafından geri çekilmiş, 4 makalenin ise düzetme 
ve değerlendirme süreci yetişmediğinden 2018 yılındaki dergimizde değerlendirilebilecektir. 
Ayrıca hakem değerlendirme sürecinden kısaca bahsedecek olursak; aday makaleler -yazar 
bilgisi paylaşılmaksızın- 2 hakeme gönderilmekte onay alırsa makale kabul edilmektedir ve 
hakem bilgisi paylaşılmaksızın yazara durum bildirilmektedir. Eğer aday makale hakemlerden 
birinden red alırsa 3. bir hakeme daha gönderilmektedir. O hakem de reddederse makale 
reddedilmektedir. 
 
 Dergimize gönderilen aday makalelere eleştirileri ile zenginlik katan 13 farklı 
üniversiteden 30 hakem öğretim üyesi hocalarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. 
Dergimizin hazırlanmasında onların katkısı gerçekten büyüktür. Ayrıca hakem 
değerlendirmesi sürecinde sıkça kapısını çaldığım Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ, Yrd. Doç. Dr. 
Yılmaz UZER, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Emre GÖKTÜRK ve Prof. Dr. Şebnem ASLAN 
hocalarıma ayrıca teşekkür etmek isterim.  
 

Hakem değerlendirmesi sürecinde hakemler ve yazarlarla 200’ün üzerinde elektronik 
haberleşmemiz olmuştur. Bu süreçte sabırlı tutumlarından dolayı hakem ve yazarlara teşekkür 
ediyorum. Son aylardaki makale yoğunluğumuzda hakemlerin kısa süredeki değerlendirmeleri 
işimizi kolaylaştırmıştır. Bu konuda da hakemlerimize ayrıca teşekkür ederim. 
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Ocak 2010 tarihinde Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi’ni yayın 

hayatına kazandıran Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU beyin açtığı yolda ilerleyen dergimiz, 
Prof. Dr. Muammer ZERENLER ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN beyin destekleriyle aynı 
yolda aksamadan ilerlemektedir. Okulumuz müdürlerine bu destekleri için ayrıca teşekkür 
ederim. 

 
Sosyal Bilimlerin özellikle Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Ekonometri, Muhasebe 

ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Turizm alanlarıyla ilgili çalışmaların yer aldığı 
ilgili alanlardaki sorunların çözümüne fayda sağlayacak yeni çalışmalarla tekrar buluşmak 
ümidiyle dünyanın ortası Akşehir’den hepinize saygılarımı sunarım...  

 
Aralık 2017 

Öğr. Gör. Habip Mehmet SEVGİ 

Editör 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KONUMLANDIRMASI: 
KAYSERİ İLİNDE KAMU HASTANESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 

Yunus Emre ÖZTÜRK*  
Ramazan KIRAÇ** 

 

ÖZET  

 

Amaç: Araştırmanın amacı, sağlık işletmelerinin konumlandırma faaliyetleri sonucunda, hastaların sağlık hizmeti 
alırken; sağlık kuruluşunu tercih etme kriterlerinin saptanması, hastaların sağlık kuruluşunu değiştirme kriterlerinin 
belirlenmesi ve sağlık kuruluşunun markalaşma süreçlerinin değerlendirilerek markanın önemi ile ilişkisinin tanımlaması 
hedeflenmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma için verilerin elde edilmesinde anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma Kayseri ilinde 
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nden hizmeti alan tüm hastaları kapsamaktadır. Örnek birimleri rastgele olarak 
seçilmiştir. Toplam 200 sağlık hizmeti tüketicisine anket uygulanmıştır. 

Bulgular:Araştırmaya katılanların sağlık kuruluşunu seçerken; ileri teknolojiye sahip cihazların varlığı, kolay randevu 
alabilmek, bilgi alma kolaylığı gibi kriterler etkili olurken; değiştirme kriterlerinde; hizmet sunumunda hataların olması en 
yüksek oranda görülmüştür. Katılımcıların marka oluşumunu etkileyen kriterlere yüksek oranda hastanenin kalitesinin 
yüksek olması cevabı verdiği görülürken; markalaşma süreçlerine katılım düzeyinde uzman kadronun eğitimli olması sonucu 
bulunmuştur. 

Sonuç:Sağlık işletmelerinin tercih edilmesinde marka konumlandırmasının etkisinin olduğu bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler:Sağlık hizmetleri, Hizmet konumlandırması, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama 

 

POSITIONING STRATEGIES IN MARKETING HEALTH SERVICE 
(EXAMPLE OF KAYSERİ PROVINCE) 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of there search, the results of the activities of the health business positioning, while the healthcare 
patients; Determination of criteria to prefer health organizations, aims to define the relationship between the importance of 
brands in the branding process of identifying and evaluating healthcare organizations by changing the patient's health 
organizations. 

Materials and Method: Survey method was applied to obtain the data for research. The universe of research constitutes 
Kayseri Kayseri Training and Research Hospital, all patients in the area of services in the province. Examine the entire main 
body of the collection of data, because it leads to negative in terms of time and cost, the sampling method has been adopted. 
Sample units are chosen randomly. Survey was administered to a total of 200 health care consumers. 

Findings: When choosing a health care provider of research participants; the presence of high-tech equipment, easy to 
get an appointment, criteria such as ease of information retrieval while effectively; Changing the criteria; the absence of 
errors in service provision was seen at the highest rate. Participants highly criteria that influence the formation of the 
hospital the high quality brand seen that not answer; the level of participation has been the result of the branding process is 
trained specialist staff. 

Result:In the choice of health business was found that the impact of brand positioning. 

                                                
* Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilileri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, yunemeozturk@gmail.com 
** Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilileri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, ramazan46k@gmail.com 
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GİRİŞ 
 

Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru ulaşılmasını sağlayan işletme faaliyetlerinin 
tümüdür (AMAMD 1960). Mevcut potansiyel tüketicilerin isteklerinin yerine getirilmesi için mal ve hizmetlerin planlanması, 
tutundurulması ve dağıtılması işlemlerinin bütünüdür (Stanton 1981). Duddy ve Revzan’a göre pazarlama mal ve hizmetlerin 
değişimini ve bunların para cinsinden değerlerinin belirlenmesini sağlayan süreçtir (Karahan 2000: 7).Endüstri devrimiyle 
185’lerde A.B.D.’de başlayan pazarlama, kavram ve anlayışı, A.B.D.’de doruğa ulaşmıştır. Buna karşılık gelişmiş ve 
gelişmekte olan çeşitli ülkelerde aynı sektörler içinde veya farklı sektörlerde eş zamanlı olarak farklı pazarlama uygulamaları 
devam edebilmiştir (Ünüsan ve Sezgin 2007:35). 

Sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramı 1970’lerin ikinci yarına ortaya atılmıştır. Son 50 yıllık süreçte önemli gelişmeler 
kaydedilmekle beraber hizmetlerin pazarlaması, sağlık sektörü açısında önemi gittikçe artacaktır (Corbin ve ark 2001:1-7). 
Sağlık hizmetlerinde pazarlama düşüncesinin gelişmesinde: maliyetlerde meydana gelen artışların yaratmış olduğu baskı, 
sağlık hizmeti tüketicilerinin gereksinim ve ihtiyaçlarında artışı, özel sağlık hizmetlerinin niteliksel ve niceliksel olarak 
artması, çalışanlarda profesyonellik algısının artması, sağlık hizmetlerinin işletmecilik düşüncesi ile sunulması şeklinde 
özetlenebilir (Hofman ve Bateson 1997).Ülkemizde ise bu durum 80’li yıllarda özel hastanelerin açılmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Pazarlama faaliyetlerinin sağlık hizmetlerinde kullanılmaya başlamasıyla özel hastanecilik kavramı gelişmeye başlamış ve 
sağlık hizmeti tüketicilerinin de bilinç düzeylerinin artmasına paralel olarak kamu hastanelerinin de pazarlama faaliyetlerini 
kullanması kaçınılmaz olmuştur. (Cantürk,2012:41). Günümüzde sağlık hizmetini alan ve sunanların artan beklentileri, artan 
maliyetler, koruyucu sağlık hizmetlerine olan ilginin artması, doktor hasta ilişkisindeki değişim, tescilli sağlık 
hizmetlerindeki artış, tüketicilerin bilinçlenmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanımı konusundaki baskı, sağlık 
hizmetlerinde pazarlamaya olan ihtiyacını doğurmaktadır (Bayın ve Akbulut,2012:68). 

Çağdaş pazarlama anlayışı tüketici odaklı olmayı gerektirir. Hizmeti satın alana kadar tüketicinin o hizmet hakkında karar 
verebilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle işletmeler sundukları hizmetleri somut delillerle tüketiciye sunmalı ve tüketicinin 
zihninde bir konum kazanmalıdır (Çiftçi,2010:1)Günümüzde tüketiciler, ürünler hakkında aşırı bilgilendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Kişilerin zihninde ürünler ve markalar hakkında ayrı ayrı alanlar mevcuttur (Kotler ve Armstrong 2008).  Her 
bir marka bu alanlarda konumlara sahiptir. Bu konum algılar ve hislerden oluşan karmaşık bir oluşumdur. Konum, pazarlama 
faaliyetlerin neticesinde oluşabildiği gibi kendiliğinden de oluşabilir. Ancak işletmeler bu konumun oluşumunu tesadüfe 
bırakmak istemezler ve konumlandırma planları yaparlar (Baysan,2012:24). 

Konumlandırma köken olarak askeri bir terimdir. Bir askeri birliğin düşmanın yapısını ve kendi yapısını inceleyerek 
kendisi için en avantajlı bölgeyi ondan önce ele geçirerek savaşta avantajlı bir konuma geçmedir. (Karaarslan,2008:100)Bu  
kavram, 1982 yılında, Al Ries ve Jack Trout tarafından,“Positioning: The Battle forYourMind” adlı eser yazıldıgında, 
“Konumlandırma, bir ürüne yaptığınız şey değildir. Konumlandırma, olası müşterinin aklına yaptığınız bir şeydir.” 
ifadeleriyle pazarlama literatürüne girmiştir (Dikmen.2006:78).Konumlandırmaya ait yapılan tanımlardan bazıları şunlardır: 
Reklam terimleri sözlüğü: “İşletmenin tüketicinin zihninde rakip mallarla kıyasla malının faydasını ve algılanabilirliğini 
yaratma çabasıdır.” Wright:“Malın rakip mallara göre kullanıcı gözünde farklı algılanmasını sağlamaya yönelik bir 
stratejidir.” (Atcılar,2006:65)Konumlandırmada amaç, hedef kitlenize özgü faydaları öne çıkaran, engelleri ortadan kaldıran 
ve sizi rakiplerinizle kıyaslandığında tercih edilir bir konuma yerleştiren farklı bir konum belirlemektir (Kotler ve 
Lee,2007:356). Küresel rekabet ortamında tüketici ile marka arasında kurulacak olan iletişim sayesinde, tüketicinin markaya 
ilişkin algılama süreci hızlanabilmekte, tutumlarına yön verebilmekte ve böylece tüketici markayı tanımakta ve 
tanımlayabilmektedir. Bu aşamada kullanılabilecek en önemli yöntem de konumlandırmadır(Bulut,2009:194).Hizmetlerin 
soyutluğu ve deneyim yoluyla algılanabilmesi, konumlandırmayı daha önemli bir duruma getirmektedir. Böylelikle, 
potansiyel müşterilerin o hizmete ilişkin beklentilerine de yön verilmiş olmaktadır. Bu nedenle özellikle aynı hedef pazar 
bölümüne hitap eden hizmet işletmelerinin hizmetlerini diğerlerinden farklılaştırıcı kolaylıklar sağlaması gerekmektedir 
(Arlı,2012:101). 

Markanın konumlandırıldığı pazarda, tüketiciler ancak doğru kararları ile markaya karşı bağımlı hale gelmektedirler. 
Marka konumlandırılması ve pazarlama mesajı firmanın çizdiği strateji ile de uyumlu olmalıdır. Unutulmamalı ki 
konumlandırma ve markalama açık bir müşteri stratejisi izlemekle başlamaktadır (Erdem,2000:42).Konumlandırma 
yapmadan firmalar objektif olarak kendi ürün markasının tüm detaylarını tespit etmelidir. Örneğin markanın piyasa bedeli, 
fiziksel nitelikleri, tüketici kitlesi, imajı, büyüklüğü, gibi özellikler bu kapsamda irdelenmektedir. Tüm bu tespit neticesinde 
diğer markalar ile gerçekleştirilecek bir konumlandırma grafiği gerçekleştirilebilmektedir (Tengiz,2010:48). 

‘Markalaşma, olası bir müşterinin zihninde arzulanan bir yer edinmek için sizin ve kuruluşunuzun kullanabileceği bir 
stratejidir. Süreç, arzulanan bir marka kimliğine ilişkin kararlarla başlar ve sonra da bu marka imajınızı hedef kitle üzerinde 
sağlama almak ile devam eder.’(Kotler ve Lee,2007:149,150)Murply’’e göre(1990); Marka konumlandırma sürecinde ürün 
ya da hizmet yüksek kalitede ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olmalı, marka ismi çekici ve tüketicilerin marka algılamalarıyla 
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uyumlu olmalı, ambalajlama, fiyatlandırma ve diğer algılamalar ve çekicilikler farklılaştırma çabaları ile eşgüdümlü olarak 
yürütülmelidir.(Çiftçi,2010:62) 

Markalar hastalar için bir anlam taşır, genelde bir şey ile hatırlanır, hastaların beyninde bir yeri sahiplenirler. 
Konumlandırmanın esası da özgünlük ve sahiplenmedir. Çünkü tüketicinin beyninde bir özellik genelde bir marka ile 
eşleşebilir. Bir marka bir şey sahiplendiği zaman hastaların beyninden onu çıkartmak zordur. Bu nedenle de ilk olmak her 
zaman avantajlı ve önemlidir. (Cantürk,2012:89) Sağlık kuruluşları, topluma imajla da farklılaştırmayı sağlayabilirler. Bir 
sağlık kuruluşunda kullanılan teknolojinin gelişmişlik düzeyi, o kurumun ürünlerini, rakip kurumların ürünlerinden farklı 
kılar. Örneğin, lazer teknolojisi kullanılarak katarakt ameliyatı yapılması, bir ürün farklılaştırılmasıdır (Cantürk,2012:93). 

Bu araştırma Kayseri ilinde bir kamu hastanesinde o hastaneyi tercih eden, sağlık hizmeti tüketicilerinin, sağlık 
işletmelerinin konumlandırmasında etkilendikleri faktörleri belirlemek ve bu işletmelerin mevcut konum algılarını tespit 
etmek üzere yapılmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırma için verilerin elde edilmesinde anket yöntemi uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen veriler ışığında, 

sağlık hizmetleri pazarlama faaliyetlerinin, sağlık hizmeti tüketicilerinin hizmeti aldıkları hastaneyi tercih etme sebepleri 
içinde markanın önemi ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Sağlık hizmeti tüketicilerinin sağlık hizmetlerinin fonksiyonel 
özelliklerinin dışında, bu özelliklere duygusal ve sembolik ilave değerleri de ekleyerek, markadan faydalanmalarının 
tercihlerine olan katkısı ise önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Bu araştırma Kayseri ilinde bir kamu hastanesini tercih eden sağlık hizmeti tüketicilerini kapsamaktadır. Bu araştırmada 
elde edilecek veriler, anket tekniği sonucu elde edilecek verilerle sınırlıdır. Araştırma coğrafi açıdan da Kayseri ilindeki bir 
kamu hastanesiyle sınırlıdır. Araştırma, sadece söz konusu kamu hastanesini tercih edenlerle sınırlıdır. Coğrafi alan 
büyüdükçe araştırmanın sonucunu etkileyeceği açıktır. Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde bir kamu hastanesinde poliklinik 
hizmeti alan tüm hastalar oluşturmaktadır. Örnek birimleri rasgele olarak seçilmiştir. Toplam 200 sağlık hizmeti tüketicisine 
anket uygulanmıştır. 

  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 Araştırmanın bu bölümünde, anket katılımcılarına ait demografik bulgular ve diğer bulgular yer almaktadır. 

Demografik bulgularda, cinsiyet, eğitim durumu, yaş aralıkları ve gelir dağılımı ile sağlık işletmesini tercih dağılımı, sağlık 
işletmesini değiştirme sıklığı, sağlık güvencesi ve son bir yılda sağlık işletmesine başvuru sıklığı dağılımları yer almaktadır. 
Diğer bulgularda ise, demografik bulgular (cinsiyet, yaş, eğitim, ve aylık gelir) ile hastane seçiminde konuma verilen önem, 
hastane seçimi ve hastane değiştirme sıklığı arasında anlamlı farklılık olup olmadığı yer almaktadır. 
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Demografik Bulguları 
 

Tablo1:Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

Cinsiyet N % Kaçıncı Kez Hizmet Alıyorsunuz N % 

Kadın  114  57.0 İlk  32 16.0  

Erkek  86  43.0 İkinci Kez  28  14.0 

Yaş N % Üçüncü Kez  32  16.0 

20 ve altı  66  33.0 Dörtten Fazla  108  54.0 

21-40  72  36.0 
Ne Kadar Zamandan Beri Hizmet 

Alıyorsunuz N % 

41-60  48  24.0 Altı aydan az  36  18.0 

61 ve üstü  14  7.0 6 ay-1 Yıl arası  32  16.0 

Medeni 
Durumunuz N % 1 yıl-1,5 yıl  48  24.0 

Bekâr  110 55.0  2 yıldan fazla  84  42.0 

Evli  90 45.0  Bu hastaneyi tercih etme nedeniniz N % 

Öğrenim 
Durumunuz N % Gazete Haberleri  4  2.0 

İlköğretim  46 23.0  Sağlık Dergileri  8  4.0 

Lise ve dengi  108 54.0  İnternet  20  10.0 

Lisans ve üstü  46 23.0  TV ve radyo haberleri  36  18.0 

Gelir Durumunuz  N % Arkadaş, akraba tavsiyesi  132 66.0  

Gelirim yok  52 26.0  Toplam  200 
100.0

  

700 TL ve altı  34 17.0  

701 TL ve 1500 TL  60 30.0  

1501 TL ve üstü 54 27.0 

 

Tablo 1’e göre ankete katılan 200 kişiden 114‘ü kadın, 86’sı erkektir. Araştırmaya katılanların %33’ü 20 yaş ve altı, 
%36’sı 21–40 yaş arası, %24’ü 41–60 yaş arası, %7’si ise 61 yaş ve üzeri; öğrenim durumu ilköğretim düzeyinde olanlar 
katılanların %23’ünü, lise ve dengi %54’ünü ve lisans ve üstü %23’ünü oluşturmaktadır. Katılanların %26’sının her hangi bir 
geliri yoktur, %17’sinin aylık geliri 700 TL ve altı, %30’unun aylık geliri 701 TL ile 1500 TL ve %27’sinin aylık geliri 1501 
TL ve daha fazladır; sağlık kuruluşunda ilk kez sağlık hizmeti satın alanlar ankete katılanların %16’sını oluşturur. İkinci kez 
hizmet alanlar %14’ünü, üçüncü kez hizmet satın alanlar %16’sını, dört ve dörtten fazla hizmet alanlar ise %54’ünü 
oluşturur. Çoklu seçeneklianket sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda; ilgili sağlık kuruluşunu tercih etmeleri hususunda, 
arkadaş, akraba, tanıdık tavsiyelerinden etkilenip ilgili kuruluştan hizmet satın alanlar ankete katılan kişilerin %66’sı 
kadardır. Ankete katılan deneklerin hastane tercih etme nedenlerinde en etkin olan seçenek arkadaş, akraba tavsiyesi olduğu 
dikkati çekmektedir. 
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Tablo 2: İlgili Hastanede Hizmet Satın Alan Deneklerin, O Hastaneyi Tercih Etmelerinde Etkili Olan Kriterlerin Frekans 
Dağılımı ve Yüzde Tablosu 
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Personelin samimiyet ve ilgisi önemli olur. N 2 0 6 76 116 

% 1.0 0 3.0 38.0 58.0 

Bilgi alma kolaylığı önemli olur. N 0 2 6 74 118 

% 0 1.0 3.0 37.0 59.0 

İşlem yapma hızı önemli olur. N 2 0 12 92 94 

% 1.0 0 6,0 46.0 47.0 

Sunulan hizmetlerin kalitesi önemli olur. N 2 4 10 64 120 

% 1.0 2.0 5.0 32.0 60.0 

Hasta kabulün gösterdiği ilgi önemli olur. N 2 2 22 68 106 

% 1.0 1.0 11.0 34.0 53.0 

Fiziksel imkânların yeterliliği önemli olur. N 0 0 20 68 112 

% 0 0 10.0 34.0 56.0 

İleri teknolojiye sahip cihazların varlığı önemli olur. N 0 0 14 62 124 

% 0 0 7.0 31.0 62.0 

Kurumun güvenilir bir imajının olması önemli olur. N 0 4 12 70 114 

% 0 2.0 6.0 35.0 57.0 

Doktora gerektiğinde ulaşma kolaylığı önemli olur. N 0 2 8 88 102 

% 0 1.0 4,0 44.0 51.0 

Evime ve/ veya iş yerime yakın olması önemli olur. N 4 18 18 58 102 

% 2.0 9.0 9.0 29.0 510 

Sağlık kuruluşunun yapmış olduğu tanıtımlar önemli 
olur. 

N 2 10 40 82 66 

% 1.0 5.0 20.0 41.0 33.0 

Sağlık kuruluşunun yapmış olduğu tanıtımlar önemli 
olur 

N 10 18 34 54 84 

% 5.0 9.0 17.0 27.0 42,0 

Eş/dost tavsiyesi önemli olur. N 2 6 22 70 100 

% 1.0 3.0 11.0 35.0 50.0 

Doktorun tavsiye etmesi önemli olur. N 2 4 16 66 112 

% 1.0 2.0 8.0 33.0 56.0 

Kolay randevu alabiliyor olmak önemli olur. N 0 0 16 48 136 

% 0 0 8.0 24.0 68.0 

 

Tablo 2’ye göre “personelin samimiyet ve ilgisinin” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar ankete katılanların %56’sını 
oluşturmaktadır. “Personelin samimiyet ve ilgisinin” önemli olduğuna katılanlar %38’ini, fikri olmayanlar %3’sını 
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oluşturmaktadır. “Personelin samimiyet ve ilgisinin” önemli olduğuna kesinlikle katılmayanlar ise %1’ini 
oluşturmaktadır.“Bilgi alma kolaylığının” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar ankete katılanların %59’unu, “işlem yapma 
hızı”nın önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %47’sini, “sunulan hizmetlerin kalitesinin” önemli olduğuna kesinlikle 
katılanlar %60’ını, “hasta kabulün gösterdiği ilginin” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %53’ünü, “fiziksel imkanların 
yeterliliği” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %56’sını,“ileri teknolojiye sahip cihazların varlığının” önemli olduğuna 
kesinlikle katılanlar %62’sini, “kurumun güvenilir bir imajının olmasının” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %57’sini,  
“doktora gerektiğinde ulaşma kolaylığının” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %51’ini, “kuruluşun hastanın evine veya iş 
yerine yakın olmasının” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %51’ini “hastane doktorlarının sağlık programlarına 
çıkmasının” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %42’sini, “eş-dost tavsiyesinin” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar 
%50’sini, “doktor tavsiyesinin” önemli olduğuna kesinlikle katılanlar %56’sını, “kolay randevu almanın” önemli olduğuna 
kesinlikle katılanlar %68’ini, oluşturmaktadır. “Kolay randevu almanın” önemli olduğuna katılanlar %24’ünü, fikri 
olmayanlar %8’ini oluşturmaktadır.  

 

Tablo 3: Hizmet Aldığı Hastaneyi Değiştirme Nedenlerinin Frekans Dağılımı ve Yüzde Tablosu 
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Hizmet sunumunda sürekli hataların olması 
hizmet aldığım hastaneyi değiştirmem için 
önemlidir. 

N 0 0 8 62 130 

% 0 0 4.0 31.0 65.0 

Personelin kötü muamelesi hizmet aldığım 
hastaneyi değiştirmem için önemlidir. 

N 0 4 8 90 98 

% 0 2.0 4.0 45.0 49.0 

Randevu alma süresinin uzunluğu hizmet 
aldığım hastaneyi değiştirmem için önemlidir. 

N 0 4 10 78 108 

% 0 2.0 5.0 39.0 54.0 

Diğer sağlık kuruluşlarının sunmuş olduğu 
imkânların daha iyi olması hizmet aldığım 
hastaneyi değiştirmem için önemlidir. 

N 4 2 22 82 90 

% 2.0 1.0 11.0 41.0 45.0 

Otopark, bekleme salonu, çocuk oyun alanı 
gibi hizmetlerin yetersiz olması hizmet aldığım 
hastaneyi değiştirmem için önemlidir. 

N 4 12 44 74 66 

% 2.0 6.0 22.0 37.0 33.0 

Yön bulmayı sağlayan tabelaların düzgün 
yerleştirilmemesi hizmet aldığım hastaneyi 
değiştirmem için önemlidir. 

N 4 10 36 92 58 

% 2.0 5.0 18.0 46.0 29.0 

Devamlı hizmet aldığım doktorumun 
hastaneden ayrılması hizmet aldığım hastaneyi 
değiştirmem için önemlidir. 

N 0 8 20 84 88 

% 0 4.0 10.0 42.0 44.0 

Hizmet sunumunda bekleme sürelerinin uzun 
olması hizmet aldığım hastaneyi değiştirmem 
için önemlidir. 

N 0 10 16 68 106 

% 0 5.0 8.0 34.0 53.0 

 

Tablo 3’e göre hizmet aldığı hastaneyi değiştirmesinin sebebini “hizmet sunumunda sürekli hataların olduğu” etmenine 
bağlı olması inancına kesinlikle katılanlar, ankete katılan bireylerin %65’ini, katılanlar %31’ini, fikri olmayanlar %4’ünü 
oluşturmaktadır.“Personelin kötü muamelesi” olduğunu işaret edenlerin %49’unu kesinlikle katılanlar,kesinlikle 
katılmayanlar ise %2’sini, “randevu alma süresinin uzunluğu” olduğuna kesinlikle katılanlar %54’ünü,“diğer sağlık 
kuruluşlarının sunmuş olduğu imkânların daha iyi” olduğunu işaret edenlerin %45’ini kesinlikle katılanlar,“otopark bekleme 
salonu, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yetersiz olması” olduğunu işaret edenlerin %33’ünü kesinlikle katılanlar, 
%37’sini katılanlar, bu konu hakkında fikri olmayanlar %22’sini, “yön bulmayı sağlayan tabelaların düzgün 
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yerleştirilmemesi” olduğunu işaret edenlerin %29’unu kesinlikle katılanlar.“devamlı hizmet aldığı doktorun hastaneden 
ayrılmış olması” olduğuna işaret edenlerin %44’ünü kesinlikle katılanlar, “hizmet sunumunda bekleme süresinin uzun 
olması” olduğuna işaret edenlerin %53’ünü kesinlikle katılanlar oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4: Bir Hastanenin Marka Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin Frekans Dağılımı ve Yüzde Tablosu 
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Hizmet kalitesinin yüksek olması N 0 2 8 70 120 

% 0 1.0 4.0 35.0 60.0 

Sağlık kuruluşu tarafından özel günlerde tebrik 
kartı gönderilmesi 

N 24 40 40 42 54 

% 12.0 20.0 20.0 21.0 27.0 

Sağlık kurumunun imajının ve güvenilirliğinin 
diğer kurumlara göre yüksek olması 

N 2 2 42 66 88 

% 1.0 1.0 21.0 33.0 44.0 

Hastalar tanınmış ve ün yapmış sağlık 
kurumunu tercih etmesi 

N 4 6 24 96 70 

% 2.0 3.0 12.0 48.0 35.0 

Hastane doktorlarının tanınmış olması N 0 4 12 104 80 

% 0 2.0 6.0 52.0 40.0 

Hastanenin fiziki mekânının çok büyük bir 
alana kurulmuş olması 

N 2 6 26 78 88 

% 1.0 3.0 13.0 39.0 44.0 

Hastalar kendilerini ayrıcalıklı hissettiren 
belirli bir grubun içinde yer aldıklarına inandıkları 
hastaneleri tercih eder olması. 

N 2 12 30 86 70 

% 1.0 6.0 15.0 43.0 35.0 

 

Tablo 4’e göre bir hastanenin marka oluşumuna etki eden faktörler arasında “hizmet kalitesinin yüksek olması” olduğunu 
ifade edenlerin %60’ını kesinlikle katılanlar, %35’ini katılanlar, bu konu hakkında fikri olmayanlar %4’ünü, katılmayanlar 
ise %1’ini oluşturmaktadır. “Sağlık kuruluşu tarafından özel günlerde tebrik kartı gönderilmesi” olduğunu ifade edenlerin 
%27’sini kesinlikle katılanlar. “sağlık kurumunun imajının ve güvenilirliğinin diğer kurumlara göre yüksek olması” olduğunu 
ifade edenlerin %44’ünü kesinlikle katılanlar,“hastaların tanınmış ve ün yapmış hastaneleri tercih ediyor” olduğunu ifade 
edenlerin %35’ini kesinlikle katılanlar, %48’ini katılanlar,“hastane doktorlarının tanınmış olması” olduğunu ifade edenlerin 
%40’ını kesinlikle katılanlar, %52’si katılanlar.“hastanenin fiziksel mekânının çok büyük bir alana kurulmuş olması” 
olduğunu ifade edenlerin %44’ünü kesinlikle katılanlar,“hastaların kendilerini ayrıcalıklı hissettiren belirli bir gurubun içinde 
yer aldıklarına inanıyor” olduğunu ifade edenlerin %35’ini kesinlikle katılanlar, %43’ünü katılanlar oluşturmaktadır. 
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Tablo 5: Bir Hastaneye Marka Denilebilmesi İçin. Markalaşma Süreçleriyle İlgili İfadelerin Frekans Dağılımı ve Yüzde 
Tablosu 
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Hastanenin marka olması önemlidir N 4 6 24 102 64 

% 2.0 3.0 12.0 51.0 32.0 

Hastanenin iç dekorasyonu genel fiziki 
görünümü, odaların konforu önemlidir 

N 0 0 14 86 100 

% 0 0 7.0 43.0 50.0 

Uzman kadronun (doktor, hemşire ve diğer 
sağlık çalışanlarının) eğitimi, bilgi ve tecrübeleri 
önemlidir 

N 0 0 12 64 124 

% 0 0 6.0 32.0 62.0 

Hastanenin reklamının ve tanıtımının çok iyi 
olması önemlidir 

N 2 14 34 78 72 

% 1.0 7.0 17.0 39.0 36.0 

Hastanede kullanılan aletlerin en son teknolojik 
donanıma sahip olması önemlidir 

N 0 0 8 74 118 

% 0 0 4.0 37.0 59.0 

Hasta hakları ve etik kurallara hastanenin 
dikkat ediyor olması önemlidir. 

N 0 0 20 60 120 

% 0 0 10.0 30.0 60.0 

Engelli lavaboları,  bebek bakım odaları, 
ibadethane gibi özel durumlara uygun odaların 
olması önemlidir 

N 0 2 18 48 132 

% 0 1.0 9.0 24.0 66.0 

 

Tablo 5’e göre bir hastaneye marka denilebilmesi için, markalaşma süreçleriyle alakalı olarak ”hastanenin marka 
olmasının önemli olduğunu” ifade edenlerin %32’si bu sürece kesinlikle katılmakta, %51’i katılmakta, %12’si bu süreç 
hakkında herhangi bir fikre sahip olmamakta, %3’ü sürece, katılmamakta, %2’si ise sürece kesinlikle katılmamaktadır.  
‘‘Hastanenin iç dekorasyonunun, genel fiziki görünümünün ve odaların konforunun önemli olduğunu” ifade edenlerin %27’si 
bu sürece kesinlikle katılmakta. %46’sı katılmakta.‘‘hastanenin temiz ve hijyenik olmasının önemli olduğunu” ifade 
edenlerin %60’ı bu sürece kesinlikle katılmakta,‘‘personelin hastaya karşı davranışlarının nazik ve kibar olasının önemli” 
olduğunu ifade edenlerin %48’i bu sürece kesinlikle katılmakta,‘‘hastanenin ulaşımının kolay ve park yeri sıkıntısının 
olmamasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %61’i bu sürece kesinlikle katılmakta,‘‘hastanenin hizmet kalite belgelerinin 
olmasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %50’si bu sürece kesinlikle katılmakta,”uzman kadronun eğitiminin. bilgi ve 
tecrübelerinin önemli” olduğunu ifade edenlerin %62’si bu sürece kesinlikle katılmakta,”hastanenin reklamının ve 
tanıtımının çok iyi olmasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %36’sı bu sürece kesinlikle katılmakta, %39’u  katılmakta, 
%17’sinin  bu süreç hakkında herhangi bir fikre sahip olmamakta,‘‘hastanede kullanılan aletlerin en son teknolojik donanıma 
sahip olmasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %59’u  bu sürece kesinlikle katılmakta,”hastanenin etik kurallara ve hasta 
haklarına dikkat olmasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %60’ı  bu sürece kesinlikle katılmakta,”engelli lavabolarının, 
bebek bakım odalarının, ibadethane gibi özel durumlara uygun odaların olmasının önemli” olduğunu ifade edenlerin %66’sı 
bu sürece kesinlikle katılmakta, %24’ü katılmakta, %9’u bu süreç hakkında herhangi bir fikre sahip olmamakta, %1’i sürece 
katılmamaktadır. 
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Ki Kare Analizi Bulguları 
 

Tablo 6: Ankete Katılanların ‘Sağlık kurumunun imajının ve güvenilirliğinin diğer kurumlara göre yüksek olması’ 
Değişkenine Verdikleri Önem ile Gelir Durumu Arasındaki İlişki (Ki kare) 

Değişken Gelir Durumu N P 

Sağlık kurumunun imajının ve 
güvenilirliğinin diğer kurumlara göre 
yüksek olması 

Gelir yok 52 .000 

700 tlvealti 34 

701 tl-1500 tl arası 60 

1501 ve üstü 54 

Anlamlılık düzeyi olan 0.000 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani “Sağlık kurumunun 
imajının ve güvenilirliğinin diğer kurumlara göre yüksek olması” kriterinin seçilmesi hususunda “gelir durumu” kriteri 
önemli bir etkendir. Bu iki değişken birbirleri ile ilişkilidir.  

 

Tablo 7: Katılımcıların sosyal güvencesi ile ileri derecede teknoloji bulundurma arasındaki ilişkiyi inceleyen Ki- kare 
analizi 

Değişken Sağlık Güvencesi N P 

İleri teknolojiye sahip cihazların ilgili 
hastanede bulunması 

SGK 183 .195 

Ücretli 5 

Yeşil Kart 12 

Anlamlılık düzeyi olan 0.195 değeri 0.05 ten büyük olduğundan Ho hipotezi kabul edilir. Yani Hastaların tedavi gördüğü 
hastaneyi seçmesi üzerindeki etkiyi “ileri teknolojiye sahip cihazların ilgili hastanede bulunması” şeklinde izah edenler ile 
“sağlık güvencesi” kriteri birbirinden bağımsızdır.  

 

Tablo 8:Ankete Katılanların ‘hastanenin temiz ve hijyenik olmasının önemi’ Değişkenine Verdikleri Önem ile Öğrenim 
Durumu Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Öğrenim Durumu N P 

Hastanenin temiz ve hijyenik olmasının 
önemi 

İlköğretim 46 .000 

Lise ve Dengi 108 

Lisans ve Üstü 46 

 Anlamlılık düzeyi olan 0.000 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani Hastanenin 
markalaşma süreci ile “hastanenin temiz ve hijyenik olmasını” kriterini bağdaştıranlar ile “öğrenim durumu” değişkenleri 
bağımlıdır.  

 

Tablo 9:Ankete Katılanların ‘Sürekli hizmet aldığı doktorun hastaneden ayrılmış olması’ Değişkenine Verdikleri Önem 
ile Yaş Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Yaş N P 

Sürekli hizmet aldığı doktorun 
hastaneden ayrılmış olması  

20 ve altı 66 .001 

21-40 72 

41-60 48 

61 ve üstü 14 
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Tablo 9’a göre anlamlılık düzeyi olan 0.001 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani 
Hizmet alınan hastanenin değiştirilmesi ile “sürekli hizmet aldığı doktorun hastaneden ayrılmış olması” kriterini 
bağdaştıranlar ile “yaş” değişkenleri bağımlıdır.  

 

Tablo 10:Ankete Katılanların ‘Otopark sorunu.çocuk oyun alanları gibi alanların azlığı’ Değişkenine Verdikleri Önem 
ile Medeni Durum Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Medeni Durum N P 

Otopark sorunu, çocuk oyun alanları 
gibi alanların azlığı 

Bekâr 110 .000 

Evli 90 

Anlamlılık düzeyi olan 0.000 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilir. Yani Hastaların hizmet satın 
aldığı hastaneyi değiştirmesi üzerindeki etkiyi “otopark sorunu.çocuk oyun alanları gibi alanların azlığı” şeklinde izah 
edenler ile “medeni durum” değişkenleri birbirinden bağımsız değildir.  

 

Tablo 11:Ankete Katılanların ‘Diğer sağlık kuruluşlarında daha iyi hizmet verilmesi’ Değişkenine Verdikleri Önem ile 
Gelir Durumu Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Gelir Durumu N P 

Diğer sağlık kuruluşlarında daha iyi 
hizmet verilmesi 

Gelir yok 52 .000 

0-700 tl 34 

701 tl-1500 tl 60 

1501 ve üstü 54 

Anlamlılık düzeyi olan 0.000değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani Hizmet alınan 
hastanenin değiştirilmesi ile “diğer sağlık kuruluşlarında daha iyi hizmet verilmesi” kriterini bağdaştıranlar ile “aylık gelir” 
değişkenleri bağımlıdır.  

 

Tablo 12:Ankete Katılanların ‘İşlem yapma hızı’ Değişkenine Verdikleri Önem ile Öğrenim Durumu Arasındaki 
İlişki(Ki kare) 

Değişken Öğrenim Durumu N P 

İşlem yapma hızı İlköğretim 46 .000 

Lise ve Dengi 108 

Lisans ve Üstü 46 

Anlamlılık düzeyi olan 0.000 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani Tedavi görülen 
hastanenin seçilmesi ile “işlem yapma hızı” kriterini bağdaştıranlar ile “öğrenim durumu” değişkenler bağımlıdır. 

 

Tablo 13:Ankete Katılanların ‘Eve yakın mesafede olması’ Değişkenine Verdikleri Önem ile Gelir Durumu Arasındaki 
İlişki(Ki kare) 

Değişken Gelir Durumu N P 

Eve yakın mesafede olması Gelir yok 52 .000 

0-700 tl 34 

701 tl-1500 tl 60 

1501 ve üstü 54 

Anlamlılık düzeyi olan 0.000 değeri 0.05 ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani Tedavi görülen 
hastanenin seçilmesi ile “eve yakın mesafede olması” kriterini bağdaştıranlar ile “gelir durumu” değişkenler bağımlıdır. 
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Tablo 14:Ankete Katılanların ‘Personelin hastaya karşı davranışlarının iyi olması’ Değişkenine Verdikleri Önem ile 
Gelir Durumu Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Gelir Durumu N P 

Personelin hastaya karşı davranışlarının 
iyi olması 

Gelir yok 52 .241 

0-700 tl 34 

701 tl-1500 tl 60 

1501 ve üstü 54 

Anlamlılık düzeyi olan 0.241 değeri 0.05 ten küçük olduğundan Ho hipotezi kabul edilir.Yani Hastanenin markalaşma 
süreci ile “personelin hastaya karşı davranışlarının iyi olması” kriterini bağdaştıranlar ile “gelir durumu” değişkenleri 
bağımsızdır.  

 

Tablo 15:Ankete Katılanların ‘Hastanenin ün yapmış olması’ Değişkenine Verdikleri Önem ile Hastaneden Kaçıncı Kez 
Hizmet Alındığı Arasındaki İlişki(Ki kare) 

Değişken Hastaneden Kaçıncı  
Kez Hizmet Alındığı 

N P 

Hastanenin ün yapmış olması İlk 32 .440 

İkinci 28 

Üçüncü 32 

Dörtten fazla 108 

Anlamlılık düzeyi olan 0.440 değeri 0.05 ten büyük olduğundan H0 hipotezi kabul edilmiş olur. Yani Hastaneden kaçıncı 
kez hizmet alındığı ile “hastanenin ün yapmış olması” kriteri değişkenleri birbirinden bağımsızdır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bütün sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektöründe de pazarlama faaliyetleri işletmelerin artan rekabet ortamında var 
olabilmeleri için çok önemli bir unsurdur. Pazarlama faaliyetlerinin nihai amacı ise,  hedef alınan tüketici tatminini 
sağlayarak, istenen karlılık seviyesine ulaşmak ve işletmenin devamlığını sürdürülebilmektir. Bu amaca ulaşmanın en etkili 
yolu,  konumlandırmanın doğru tespit edilip yürütülmesidir (Çiftçi. 2010:156).Konumlandırmanın en etkili yolu marka 
olmaktır. Marka olmayı hedefleyen bir sağlık kuruluşu öncelikli olarak; kalite politikalarını, hastanenin amaçlarını, hedef 
kitlesini ve hastanenin vermek istediği mesajlarını belirlemek zorundadır. Kalite politikalarını belirlerken kurum için hizmet 
kalitesini en üst seviyeye çıkaracak kriterler oluşturulmalıdır. Kurum kalite politikası içinde tüm hastalara din, dil, ırk, 
cinsiyet ayırımı yapmadan hastanenin olanakları ölçüsünde hizmet vermelidir. Hasta memnuniyetini arttırmak için personel 
sürekli olarak eğitilmelidir. Personelin motivasyonunun en üst seviyede tutulması için onların çalışma sahaları iş 
performansını artıracak ölçülerde oluşturulmalıdır.  

Araştırmada yapılan analizler sonucunda; Hastaların anket uygulanan hastaneden hizmet alma sıklığı incelendiğinde; ilk 
kez hizmet alanlar deneklerin %16’sını oluştururken, ikinci kez hizmet alanlar deneklerin %14’ünü, üçüncü kez hizmet 
alanlar deneklerin %16’sını, dördüncü kez hizmet alanlar ise %54’dür. Hastaların anket uygulanan hastaneden haberdar 
olmak için kullandıkları bilgi kaynakları incelendiğinde; ankete katılan deneklerin %66gibi yüksek oranı akraba, eş dost gibi 
tavsiyeler olduğu görülmüştür. Bu durum hastanenin imajının toplum tarafından iyi algılandığının bir göstergesidir. 

Hastaların anket uygulanan hastaneyi seçim kriterlerine katılım düzeylerine baktığımızda; en yüksek katılım düzeyine 
sahip kriterler; kolay randevu alabiliyor olmak, ileri teknolojik cihazların kullanılıyor olması, eş-dost tavsiyesi, bilgi alma 
kolaylığı ve personelin samimiyet ve ilgisi olarak bulunmuştur. Cantürk tarafından yapılan bir çalışmada; ileri teknolojik 
cihazların kullanılıyor olması ve personelin samimiyet ve ilgisi; Çiftçi tarafından yapılan araştırmada ise, işletmenin hijyen 
ve temizliği, personelin tutum ve davranışı ve sağlık işletmesinin tıbbi donanım durumu olarak bulunmuştur 
(Cantürk.2012:140 ve Çiftçi.2010:158). Sağlık kuruluşunun evime iş yerime yakın olması ve sağlık kuruluşunun yapmış 
olduğu tanıtımlar düşük düzeyde bulunmuştur. Bizim araştırmamızda olduğu gibi diğer iki araştırmada da benzer sonuçlar 
bulunmuştur. 
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Hastaların hizmet aldıkları sağlık kurumunu değiştirme nedenlerine katılım düzeylerinde; ilk olarak hizmet sunumunda 
sürekli hataların ve aksaklıkların olması ikinci yüksek oran bekleme sürelerinin uzun olması ve üçüncü yüksek oran olarak 
randevu alma süresinin uzun olması değiştirme nedenleri arasında ön sırada yer almıştır. Cantürk tarafından yapılan 
araştırmada; ilk olarak hizmet sunumunda sürekli hataların ve aksaklıkların olması daha sonra hastane çalışanlarının kötü 
muamelesi gibi kriterlerdaha ön planda yer almıştır (Cantürk.2012:140). Yön bulmayı sağlayan tabelaların uygun 
yerleştirilmemiş olması. Otopark, bekleme salonu ve kafeterya gibi hizmetlerin yetersiz olması gibi kriterlere katılım düzeyi 
daha düşüktür. Cantürk’ ün çalışmasını destekler sonuç bulunmuştur. 

Bir hastanenin marka oluşumuna etki eden nedenlere katılım düzeylerinde; hizmet kalitesinin yüksek olması en yüksek 
katılımı göstermiştir. Cantürk Ö. tarafından yapılan araştırmada ise; ilk olarak hizmet kalitesinin yüksek olması ve hastane 
doktorlarının tanınmış olması kriterleri yüksek oranda bulunmuştur (Cantürk.2012:140). Sağlık kurumu tarafından özel 
günlerin hatırlanıp, hastalara tebrik kartlarının yollanması ve hastaların kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri gibi kriterlere 
katılım düzeyi diğerlerine göre daha düşüktür. 

Bir hastaneye marka denilebilmesi için markalaşma sürecine etki eden nedenlere katılım düzeylerinde; ilk olarak engelli 
lavaboları, bebek bakım odaları, ibadethane gibi özel durumlara uygun odaların olması daha sonrasında hasta hakları ve etik 
kurallara hastanenin dikkat ediyor olması,uzman kadronun eğitimli olması, hastanede kullanılan aletlerin ileri teknolojik 
donanıma sahip olması hastanenin marka olması sürecini etkilediğini görüyoruz. Cantürk tarafından yapılan çalışmada ise; 
genel fiziki görünümünün iyi olması, uzman kadronun eğitimli olması ve hastanede kullanılan cihazların ileri teknolojik 
donanıma sahip olması gibi nedenlerin öne çıktığını görüyoruz (Cantürk.2012:140). Hastanenin reklam ve tanıtımının iyi 
yapılmış olması ile ilgili ifadeye katılım düşüktür. Bu da sağlık kurumlarının reklam yapma yasağından kaynaklanmaktadır. 

Yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan sağlık kurumları yönetimi açısından hızlı değişimin bir 
sonucu olarak, rekabetin yoğunlaşması teknolojik gelişmelerin, iletişimin ve ulaşımın hızının artması markanın önemini ve 
marka yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Sağlık kuruluşu tarafından hastaların ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde. 
beklentilerini karşılayacak düzeyde marka konumlandırma stratejileri geliştirilmesi sonucunda hasta memnuniyeti sağlanarak 
marka sadakati oluşturulmalıdır. Hedef kitleye uygun şekilde planlanmış bir konumlandırma stratejisi sağlık kuruluşunu rakip 
kuruluşlar karşısında üstün hale getirecektir. Sağlık kurumları çalışan tüm personelini eğitime tabi tutmalıdır. Hastalara karşı 
ilgili, nazik ve güler yüzlü bir tutum içerisinde olunmasının önemliliği vurgulanmalıdır. Hastaların sadece fonksiyonel 
ihtiyaçlarının karşılanması değil bunun yanında nasıl ilave değerler yaratılabileceği bilinci aşılanmalıdır. 
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ÖZET  

 

Soysal sermaye, sosyal ilişkilerin iktisadi faaliyetleri nasıl etkilediği ile ilgilenen bir kavramdır. Sosyal sermaye kavramı 
disiplinler arası bir özelliğe sahip olduğu için literatürde birçok tanımı bulunmaktadır. Sosyoloji, iktisat, işletme, siyaset 
bilimi disiplinlerinde sosyal sermaye kavramı ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Genel çerçevesi sosyal sermaye ile 
bölgesel kalkınma arasındaki ilişki olan bu tez çalışmasında Konya-Karaman bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin 
performanslarını belirleyen sosyal sermaye bileşenlerinin katkıları analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan sosyal 
sermaye modeli iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; potansiyel ve fiili sosyal sermayedir. Sosyal sermayenin birinci 
bileşeni olan potansiyel sosyal sermayeyi oluşturan alt faktörler; güven, güvenilirlik, teşvik edici mekanizmalar ve kişilerin 
ağlara katılım faktörleridir. Sosyal sermayenin ikinci bileşeni olan fiili sosyal sermayeyi oluşturan alt faktörler ise işlem 
maliyetini azaltma, işbirliği, ortak eylemler ve sosyal ilişkilerin öğrenme olanakları üzerine etkisi faktörleridir. 

Anket katılımcılarının sosyal sermayelerini ölçmeye yarayan ve sosyal sermayenin alt bileşenlerini oluşturan değişkenler 
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bağıntı sonuçları genel olarak değişkenler arasında anlamlı ve düşük dereceli bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Sosyal sermaye literatürde çoğunlukla “potansiyel” düzeyde ölçüme tabi tutulmaktadır. 
Araştırmacılar genellikle güven düzeylerini, normları ve ağ bağlantılarını ölçüt olarak almışlardır. Oysa bu çalışmada 
potansiyel sosyal sermaye ile fiili sosyal sermaye arasında bir ayrıma gidilerek, fiili sosyal sermayenin daha iyi bir ölçüt 
olabileceğine dair bazı ipuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmamızda yapılan regresyon modeline göre performans üzerinde en çok 
fiili sosyal sermaye bileşenlerinin etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal sermaye, güven, ekonomik performans, Konya ekonomisi. 

 

REGIONAL DEVELOPMENT IMPACT OF SOCIAL CAPITAL: 
KONYA-KARAMAN SAMPLE 

 

ABSTRACT 

 

ServicesSocial capital is a concept that is interested in how the social relationships affect the economic activity. In this 
thesis study, the main framework of which is the relationship between social capital and regional development, the 
contributions of social capital components, which determines the performances of the enterprises in the region of Konya-
Karaman, is analysed. The social capital model dealt in the scope of the study involves two main components. Those are 
potential and actual capitals. The sub-factors forming the potential social capital, which is the first component of social 
capital, are the factors of trust, trustworthiness, promoting mechanisms and participation of people in the networks. On the 
other hand, the sub-factors forming the actual social capital, which is the second component of social capital, are the factors 
of cost reduction, cooperation, collective actions and the effect of social relationship on learning. 

The correlation results indicate that, there are significant and low levelled relationships between the variables, in 
general. Social capital is frequently measured in terms of “potential”, in the literature. The researchers generally take trust 
levels, norms and network connections as criterion. However, in this study, some clues regarding that the actual social 
capital could be a better criterion were found, through making a distinction between the potential social capital and actual 
social capital. According to the regression model of our study, it can be stated that; components of actual social capital are 
the most effective on performance. 

Keywords: Social Capital, trust, regional economic development, economic performance, economy of Konya 
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GİRİŞ 
 

Sosyal sermaye kavramı disiplinler arası bir niteliğe sahip olduğu için üzerinde literatürde birden fazla tanımlama 
yer almaktadır. Sosyal sermaye kavramı sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimlerinin üzerinde durulduğu ve diğer sermaye 
türlerine göre daha yeni olan bir kavramdır. İktisatçılar, 1990’lı yıllardan itibaren sosyal sermayeyi uygulamalı ve teorik 
çalışmalarda incelemeye başlamışlardır.  

Putnam, sosyal sermaye kavramı ile, sosyal organizasyonların yapısında bulunan güven, normlar, ağlar gibi 
toplumun verimliliğini artıracak özellikleri belirtmiştir. Bu özellikler bireylerin daha etkin bir şekilde beraber hareket ederek 
ortak amaçlara ulaşmalarını sağlamaktadır. Özellikle ekonomik açıdan kavram, ekonomik büyüme, gelişme ve verimlilik 
konularına odaklanmıştır. Bu açıdan sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişme için çok geniş bir çerçeve sunduğu 
söylenebilir. 

Sosyal sermaye, bir şirketin amacına ulaşmak için, bireylerin tek tek gösterecekleri çabadan daha fazlasının ortaya 
çıkmasına imkân sağlar. Sosyal sermaye bir anlamda insanlar arasındaki boşluğu dolduran bir köprü gibidir. Sosyal ilişkilerin 
temeli ise güvendir. Böylece insanların çatışmasız, korkusuz ve kaygısız yaşamaları mümkün olur. Güven duygusunun zayıf 
olduğu şirketlerde çalışanların enerjisi dedikodulu, kaygılı senaryolara gider. Buna karşılık yüksek güven, çalışanlar arasında 
yaratıcılık ve işbirliği doğmasına imkân sağlar.  

Sosyal sermaye, bir toplumda ki bireylerde bulunan güven unsuru, dürüstlük, bilgi paylaşımı gibi sosyal 
erdemlerin, bireyleri eşgüdüm halinde çalışmaya, ortak hareket etmeye ve sosyal dayanışmaya teşvik eden bir olgudur. Bu 
olgunun en önemli faktörü ise “güven unsurudur. Güven unsuru, iş görenlerin aidiyet duygusunu ve motivasyonunu arttırarak 
işgücü performansını olumlu yönde etkilemektedir. Güven unsurunun bulunmadığı işletmelerde, işgücü performansından ve 
işyeri verimliliğinden söz edilemez. 

Bu çalışma, farklı bilimsel disiplinlerde ele alınan sosyal sermaye kavramının ekonomik kalkınma açısından ele 
alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayı nasıl etkileyebileceği, sosyal sermayeden 
kaynaklanan ekonomik kalkınmaya ilişkin sonuçlar, ortaya çıkan politikalar açıklanmaktadır. Son zamanlarda sosyal sermaye 
ve ekonomik kalkınma konusuna olan ilgi artmıştır ve konuyla ilgili oldukça geniş bir yazın oluşmaya başlamıştır. Bununla 
birlikte sosyal sermayenin farklı tanımlarının olması,  göstergeleri açısından tam bir uzlaşmaya varılamaması bu çalışmanın 
önemli bir sınırlılığı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada kalkınmada önemli bir faktör olarak görülen sosyal sermayenin bölgesel kalkınma üzerindeki etkisini 
ölçülmüştür. Bu amaçla Konya-Karaman bölgesindeki imalat sanayi firmalarına anket yöntemi ile veri toplanmıştır. İmalat 
sanayi firmaları NACE kollarına göre sınıflandırılmıştır. Öne çıkan sektörlerin dağılımı oranlanarak anket çalışması yapılmış, 
toplam 293 firmaya uygulanmıştır. Temel hipotez olarak da sosyal sermayenin imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların 
ekonomik performansları üzerindeki etkilerini ölçmek şeklinde belirlenmiştir Araştırma kapsamında ele alınan sosyal 
sermaye modeli iki temel bileşenden oluşmaktadır: Potansiyel sosyal sermaye, fiili sosyal sermaye. Sosyal sermayenin birinci 
bileşeni olan potansiyel sosyal sermayeyi oluşturan alt faktörler güven ve güvenilirlik, teşvik edici mekanizmalar ve kişilerin 
ağlara katılımı faktörleridir. Sosyal sermayenin ikinci bileşeni olan fiili sosyal sermayeyi oluşturan alt faktörler işlem 
maliyetlerinde azalma, işbirliği ve ortak eylemler ve sosyal ilişkilerin öğrenme olanakları üzerine etkisi faktörleridir. 

 

SOSYAL SERMAYE 
 

Toplumsal dünyayı anlamak için de sermayenin yalnızca ekonomik teori tarafından genel kabul gören biçimlerini 
anlamak yeterli olmamakta, sermayenin bütün çeşitleriyle anlaşılması gerekmektedir (Smith and Kulynych, 2002: 155). 

Sosyal sermayenin kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanımla karşılaşılmaktadır.  Bunun nedeni ise, 
disiplinler arası araştırılan bir konu olmasıdır. Sosyal sermaye kavramı sosyal bilimlere ait olan “sosyal” ve ekonomiye ait 
olan “sermaye” kavramlarının birleşmesi ile oluşmuştur. Sosyal sermayenin anlam belirsizliğine rağmen genel anlamda 
bireysel mülkiyetten çok gruba ait olan ilişkiler içeriği olarak anlaşılmaktadır. Sosyal sermaye toplumun tümüne mâl 
edilmelidir. Yani bir kişi ya da gurubun elinde değildir. Sosyal sermaye diğer sermaye türlerini tamamlayıcı nitelikte de 
olabilmektedir. Ayrıca diğer sermaye türlerinde olduğu gibi gruplar arası rekabeti içermez ve kullanım ile azalmaz. 
(KOSGEB, 2005: 11).  

Geniş anlamda terim, insanlara tek başlarına elde edebileceklerinden daha etkin bir şekilde hareket etme olanağı 
sağlayan sosyal ilişkileri ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sosyal organizasyon modelleri, özellikle güven ve 
karşılıklılık bireylere, gruplara ve topluma fayda sağlayan önemli kaynaklardır. Sosyal sermaye sahip olduğu kamu malı 
doğası nedeniyle, uluslararası kalkınma paradigmasında canlı bir söylem oluşturmaktadır. 

Toplumda ki bireylerin birbirine olan güven seviyeleri yazılı olan veya olamayan toplumsal kurallardan oluşan 
normlar ve iletişim olanaklarının niteliği sosyal sermayeyi belirlemektedir. Bu çerçevede sosyal sermaye “toplum kesitleri 
arasındaki güvene dayalı ilişikler düzeyi” olarak tanımlanabilmektedir (Renondo, 2005: 8). Toplumda kişilerin birbirlerine ve 
kurumlara karşı duyduğu güven sosyal sermaye birikimi için çok önem taşımaktadır (Field, 2006: 141). Sosyal sermaye 
şekillendiren tüm gruplar belli bir güven çerçevesine sahiptir. Güven sosyal sermayenin bir boyutu değildir ama sonucudur. 

Sosyal sermaye teriminin birbirine kimi zaman benzeyen kimi zaman birbirinden oldukça farklı tanımlarının ortaya 
atılmış olması, kavram olarak sosyal sermayenin çok boyutlu ve disiplinler arası bir teori olarak ortaya çıkmasından 
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kaynaklanmaktadır. Bu noktada da, bağlı bulunduğu disipline dayanarak yazarların sosyal sermaye yaklaşımı farklı olmuş ve 
kavramı farklı noktalara odaklanarak çeşitli düzeylerde değerlendirmişlerdir. Literatürün temelini oluşturan üç yazar sosyal 
sermayeyi tanımlamışlardır. 

Bu yazarlardan Bourdieu, sosyal sermayeyi elit bir grup tarafından birlikte bulundukları kişilere karşı yarış 
içindeyken kullanılan bir değer olarak görerek sosyal sermayeyi bir yönü ile ele almış ve Marksizmin kaynaklara ulaşmadaki 
eşitsizlik sorunu üzerine odaklanmıştır. 

Coleman, bireylerin kendi çıkarlarını sürdürebilmek adına rasyonel davrandıkları fikrini kabul etmiş ve sosyal 
sermayenin göreceli olarak dezavantajlı olanlara da bir kaynak olarak hizmet ettiğini belirtmiştir. Putnam, sosyal sermayenin 
bölgesel seviyede demokratik kurumlar ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmıştır. 

Putnam, Coleman ile hemen hemen aynı sosyal sermaye tanımını yaparken, kavramın düzeyini belirlemeye dönük 
bir ölçek de geliştirmiştir. Putnam sosyal sermayeyi, toplumun verimliliğini eşgüdümdenmiş eylemleri kolaylaştırmak 
suretiyle artırabilecek güven, normlar ve ağlar gibi toplumsal örgütlenme özellikleri olarak tanımlamaktadır. Bu durumda 
sosyal sermaye, güven, karşılıklı şebekeler, iletişim ağları, birlikler, birlik ve grup üyeliği, sosyal normlar ve ortak faaliyetler 
şeklinde tanımlanmaktadır (Tüylüoğlu, 2006:16). 

Siyaset bilimci Fukuyama göre ise  tüm ortak norm ve değerlerin tek başına sosyal sermaye olmayacağını çünkü 
bunların bazılarının yanlış ve olumsuz olabileceğini dile getirmiştir (Fukuyama, 1997:377). 
Sosyal sermaye kavramı ile ilgili olarak söylenebilecek şey toplumda maddi varlılar haricinde kalan her ne varsa onların 
hepsi olduğudur (Özuğurlu, 2006: 188).Fukuyama sosyal sermaye kavramında en fazla güven kavramı üzerinde durmakta ve  
sosyal sermaye ile güven kavramını eş anlamlı kullanmaktadır.  
 

SOSYAL SERMAYE VE KALKINMA 
 

Sosyal ilişkilerin, ekonomik sonuçları etkilediği ve onlar tarafından ise belirlendiği görüşünü paylaşmaktadır 
Grootaert’ın ifadesiyle  (Grootaert1998:4) şu şekilde açıklanmaktadır: 

● Tümü, kalkınma sonuçlarını geliştirmek için sosyal ilişkiler tarafından oluşturulan potansiyeli kabul etmektedir. 
● Tümü ekonomik ajanlar arasındaki ilişkilere odaklanmakta, resmi ve resmi olmayan organizasyonların, ekonomik 

eylemlerin etkinliğini nasıl geliştirdiklerini sorgulamaktadır.  
● Tümü, istenilen sosyal ilişkilerin ve kurumların pozitif dışsallıklara sahip olduğunu vurgulamaktadır.  
Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde Türkiye’nin çözmesi gereken temel sorunların başında bölgeler arasında ki  

kalkınmışlık farklılığı gelmektedir. Bu sorunun önemi arttıkça Türkiye, son zamanlarda özellikle geliştirdiği bölgesel 
kalkınma plan ve stratejileriyle Avrupa Birliği’nin “içsel kalkınma” modeli doğrultusunda bölgeler arasındaki kalkınma 
dengesizliklerini azaltmaya çalışmaktadır.  

Türkiye’nin, geri kalmış bir bölgenin kalkınması için söz konusu bölgeye dışarıdan kamu ve özel yatırım çekme 
temeline dayanan geleneksel “dışsal büyüme” modelinden, yerel potansiyel ve dinamikleri harekete geçirmek suretiyle 
kalkınmayı amaçlayan “içsel kalkınma” modeline geçişte başarılı olabilmesi için, dikkate alınması gereken önemli 
unsurlardan biri de sosyal sermaye unsurudur. Ancak, başarılı kalkınma örneklerinin arkasındaki, iktisatçıların 
açıklayamadıkları gizli unsur olarak değerlendirilen “sosyal sermaye” kavramının Türkiye’de pek bilinmediği ya da 
önemsenmediği ve tartışılmadığı görülmektedir.  

Sosyal sermaye, ekonomik kalkınma için bilgiyi eyleme dönüştürebilmenin kolektif kabiliyeti olarak da 
tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, sosyal sermaye, bir toplumun kendini organize edebilme, bilgi edinebilme veya 
üretebilme ve bu bilgiyi ekonomik sürece katabilme yeteneğidir. 

Çoğu yazar sosyal sermayenin ekonomik dinamizm ve bölgesel kalkınma, kolektif faaliyet ve demokratik 
yönetimlerle pozitif yönde ilişki içinde olduğunu tartışmıştır. Ancak sosyal sermaye, bir toplumdaki bu olguların hepsini tek 
başına açıklayamaz. Güven unsuru, sosyal sermaye literatüründe kesinlikle ihmal edilmemelidir. Diğer taraftan, sosyal 
sermaye ile güven arasındaki ilişkilerde tam bir netlik söz konusu değildir. Özellikle de güvenin sosyal sermayenin bir ön 
şartı ya da onun bir sonucu olup olmadığı konusunda bu durum kendisini hissettirmektedir 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda sosyal sermaye ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik 
çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. İşlem maliyetlerinin azaltılmasında üretim aşamasında kullanılan kaynakların 
israfının önlenmesinde, eğitimde başarının artmasında, yeni teknolojinin benimsenmesinde yatırım kalitesinin artmasında, 
gelir dağılımının iyileştirilmesinde, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, toplumdaki sosyal sermayenin seviyenin 
önemli bir rolü olduğu tespit edilmiştir (Karaçay, 2008: 44). 

Günümüzde başta Dünya Bankası olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlara göre bir ülkenin kalkınmasında 
ekonomik değerlerin yanında sosyal sermaye de önemli bir araçtır. Dünya Bankası sürdürülebilir kalkınma için sosyal ağlara 
dâhil olma ve işbirliği ile sosyal sermayenin yoksulluğun azaltılmasında ki önemine dikkat çekmektedir. Dünya bankasının 
1996 yılında başlattığı Sosyal sermaye inisiyatifi etrafında sürdürülen araştırmalarda sosyal ağlar ve kurumlarla bireyler arası 
ilişkileri kalkınmanın etkinliğini ve sürdürülebilirliğini ciddi bir şekilde etkileyebileceğine ait bulgulara ulaşılmıştır 
(Erselcan, 2009: 46). 

Beşeri sermaye ve kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yatay kesit ülke analizlerine dayalı ampirik çalışmalar, 
sosyal sermaye ve kalkınma ilişkisi için net bir tespitte bulunamamıştır. Hiçbir ekonomi yüksek eğitim düzeyine sahip 
olmadan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı tecrübe edememektedir. Fakat yüksek kalkınma düzeylerine sahip olan bazı 
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ekonomiler, oldukça düşük sosyal sermaye düzeylerine sahiptir. Ayrıca, ekonomik kalkınma ve sosyal sermaye arasındaki 
nedenselliğin yönü hakkında ise bir fikir birliği söz konusu değildir. (Grootaert, 1998:9). 

 

ARAŞTIRMANIN OLUŞUM SÜRECİ 
 

Bu çalışmanın amacı kalkınmada önemli bir faktör olarak görülen sosyal sermayenin bölgesel kalkınma üzerindeki 
etkisini ölçmektir. Bu amaçla Konya-Karaman bölgesindeki imalat sanayi firmalarına anket yöntemi ile veri toplanmıştır. 
İmalat sanayi firmaları NACE kollarına göre sınıflandırılmıştır. Öne çıkan sektörlerin dağılımı oranlanarak anket çalışması 
yapılmış, toplam 293 firmaya uygulanmıştır. Temel hipotez olarak da sosyal sermayenin imalat sanayinde faaliyet gösteren 
firmaların ekonomik performansları üzerindeki etkilerini ölçmek şeklinde belirlenmiştir. 

Daha önce de değinildiği gibi sosyal sermayenin doğrudan bir ölçüm şekli yoktur, dolayısıyla sosyal sermaye 
ekonomik değişkenlere ilave edilen ve onları tamamlayan bir değişken olarak yaklaşmak gerekmektedir. Disiplinler arası bir 
kavram olan sosyal sermaye de ‘nicel’ (sayısal) yöntemlerin yanında ‘nitel’ yöntemler de kullanılmaktadır. 

Konya-Karaman bölgesi TR 52 bölgesinde imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların tamamı evreni (ana kütleyi) 
oluşturmaktadır. İşletmelerin listesi illerin sanayi odalarında temin edilmiştir. Listelerde yer alan imalat sanayi firmalarından anket 
yöntemiyle toplanan verilerin değerlendirilmesi SPSS ortamında istatistikî analizleri yapılmıştır ve frekans değerleri hesaplanarak, 
yüzdelik değerleri alınmıştır. Ankete katılan işletmelerin performanslarını belirleyen sosyal sermaye bileşenlerinin neler olduğu ve 
bileşenlerin katkıları analiz edilmiştir. Kullanılan değişkenler arasında ilişkinin var olup olmadığı spearman korelasyon analizi ile, 
sosyal sermaye bileşenlerinin ekonomik performansa katkıları ise lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.  
 

ANKETE KATILAN İŞLETMELERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
 

Bu bölümde ankete katılan işletmelerin genel profilleri hakkında bilgi sunulacaktır. Bu bağlamda ankete katılan 
işletme yöneticilerinin eğitim düzeyleri, üniversite mezuniyet alanları, işletmedeki görevleri, toplam çalışma süreleri ile 
işletmenin faaliyet alanı, hukuki yapısı, kapasite kullanımı ve sahip olunan belge ve sertifikalar ile ilgili ayrıntılı frekans 
dağılım tabloları analiz edilecektir: 

 
Tablo1: Eğitim Düzeyi Frekans Dağılımı 

Eğitim Düzeyi Frekans % 

İlkokul 13 4, 9 

Ortaokul 56 21, 0 

Lise 83 31, 1 

Üniversite 96 36, 0 

Lisans Üstü 16 6, 0 

Diğer 3 1, 1 

Toplam 267 100, 0 
 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ankete katılan işletme yöneticilerinin %36’sı üniversite, %31,1’i lise, %21’i ortaokul, 
%6’sı lisansüstü ve %4,9’u ilkokul mezunudur. Bu bağlamda örneklemi oluşturan şirket yöneticilerinin büyük kısmının 
eğitimli kişilerden oluştuğu söylenebilir. 

 
Tablo 2: Mezuniyet Alanı Frekans Dağılımı 

Mezuniyet Alanı Frekans % 

İktisadi Ve İdari Bilimler 28 18, 1 

Mühendislik Bilimleri 42 27, 1 

Sosyal Bilimler 12 7, 7 

Diğer 73 47, 1 

Toplam 155 100, 0 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılan işletme yöneticilerinin %27, 1’i mühendislik bilimleri, %18.1’i iktisadi ve 
idari bilimler ve %7, 7’si de sosyal bilimler alanlarından mezun olmuşlardır. Bu bağlamda örneklemi oluşturan şirket 
yöneticilerinin yarısının sektörlerle alakalı bölümlerden mezun oldukları söylenebilir. 
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Tablo 3: Faaliyet Alanı Frekans Dağılımı 
Faaliyet Alanı Frekans % 

Gıda Ürünleri Ve İmalatı 61 22, 6 

Mobilya İmalatı 9 3, 3 

Tekstil Ürünleri İmalatı 17 6, 3 

Kâğıt Hamuru, Kâğıt Ve Kâğıt Ürünleri 3 1, 1 

Ağaç Ve Ağaç Ürünleri İmalatı 4 1, 5 

Giyim Eşyası İmalatı 3 1, 1 

Plastik Ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 27 10, 0 

Makine Ve Teçhizat (Hariç) Metal Ürünleri İmalatı 74 27, 4 

Derinin Tabakalanması Ve İşlenmesi İmalatı 4 1, 5 

Motorlu Taşıt Ve Römork İmalatı 12 4, 4 

Kimyasal Madde Ve Ürünleri İmalatı 16 5, 9 

Makine Ve Teçhizat İmalatı 40 14, 8 

Toplam 270 100, 0 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi ankete katılan işletmelerin %27, 4’ü makine ve teçhizat (hariç) metal ürünleri imalatı, 
%22, 6’sı gıda ürünleri ve imalatı, %14, 8’i makine ve teçhizat imalatı, %10’u plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, %6, 3’ü 
tekstil ürünleri imalatı, %5, 9’u kimyasal madde ve ürünleri imalatı, %4, 4’ü motorlu taşıt ve römork imalatı, %3, 3’ü 
mobilya imalatı, %1, 5’i ağaç ve ağaç ürünleri imalatı, %1, 5’i derinin tabakalanması ve işlemesi imalatı, %1, 1’i kâğıt 
hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri ve %1, 1’i giyim eşyası imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir. 

 

ANKET YAPILAN İŞLETMELERİN SOSYAL SERMAYELERİ 
 

Bu bölümde ankete katılan işletmelerin sosyal sermaye durumları potansiyel sosyal sermaye ve fiili sosyal sermaye 
olmak üzere iki bölümde incelenecektir. 

 
POTANSİYEL SOSYAL SERMAYE 

İşletmelerin potansiyel sosyal sermayeleri güven, güvenilirlik, normlar ve kurumlar ile ağlar gibi karakteristik 
özelliklerden oluşmaktadır. Bu bölümde işletmelerin potansiyel sosyal sermaye yapısı ortaya koymak üzere güven, 
güvenilirlik, normlar ve sosyal ağlara katılım düzeyi ile ilgili veriler analiz edilecektir. 

 
GÜVEN VE GÜVENİLİRLİK DÜZEYİ 

Genelleştirilmiş Güven Düzeyi, ankete katılan işletmelerin genelleştirilmiş güven düzeyi Dünya Değerler 
Anketinde (DDA) yer alan “Genel olarak insanların güvenilir olduklarını düşünür müsünüz, yoksa sizce insanlarla ilişkilerde 
çok dikkatli ve temkin mi olmak gerekir?” sorusuyla ölçülmüştür. Bu ölçüye evet genel olarak insanlara güvenirim cevabı 
verenler katılımcıların güven düzeyini, hayır güvenmem, çoğu zaman temkinli olmak gerekir cevabı verenler ise 
katılımcıların güvensizlik düzeyini belirlemektedir. 

 
Tablo 4: Güven ve Güvensizlik Düzeyleri 

 Frekans % 

Evet, (Güven Düzeyi) 79 27, 7 

Hayır, (Güvensizlik Düzeyi) 206 72, 3 

Toplam 285 100, 0 
 

Tablo 4 DDA’da yer alan ve genel güven düzeyini ölçmeye yarayan soruya katılımcıların verdikleri cevapları 
göstermektedir. Buna göre ankete katılan 293 işletmeden 79’u insanlara güvendiğini, 206’sı insanlara karşı temkinli 
olduğunu belirtmiş, 8 işletme ise cevap vermemiştir. Güven düzeyini ölçmeye yönelik bu soruya verilen cevaplara göre 
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işletmelerin genel güven düzeyi %27, 7 ve genel güvensizlik düzeyi ise %72, 3 olmaktadır. Buradan ankete katılan 
işletmelerin genel olarak insanlara karşı güvensiz olduğu ve bu sonucun DDA sonuçlarıyla tutarlı olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 5: Spesifik Kişilere/Gruplara Göre Güven Eğilimi 

  Hiç Ya Da 
Çok Az Az Ne Az Ne De 

Çok (Normal) Fazla Çok Fazla Bileşik 
Güven 

Aynı Etnik Kökenden 
Meslektaşlara 19, 2 18, 8 42, 5 14, 3 5, 2 2, 675 

Aynı İnançtan Meslektaşlara 9, 1 28 38, 1 18, 9 5, 9 2, 845 

Farklı Etnik Kökenden 
Meslektaşlara 17, 1 31, 8 42, 3 7, 3 1, 4 2, 438 

Farklı İnançtan Meslektaşlara 19, 4 35, 9 37, 7 4, 9 2, 1 2, 344 

Malzeme Alınan Kişilere 10, 2 20 51, 6 16, 5 1, 8 2, 800 

Müşterilere 10, 9 25, 4 44 17, 3 2, 5 2, 754 

Kamu Görevlilerine 14, 8 28, 2 39, 1 15, 8 2, 1 2, 622 

Yabancılara 38, 2 35, 1 21, 1 5, 3 0, 4 1, 949 

Yerel Yöneticilere 18, 3 33, 5 32, 4 12, 7 3, 2 2, 493 

Ortalama Bileşik Güven Ölçütü (Ortalama güvenme eğilimi) 2, 547 
 

Tablo 5’de işletmelerin bileşik güven ölçütü spesifik özellikteki kişi ve gruplara duyulan güvenin ağırlıklı 
ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Ankete katılan işletmelerin ortalama güven düzeyi Aynı Etnik Kökenden 
Meslektaşlarına 2, 675, Aynı İnançtan Meslektaşlarına 2, 845, Farklı Etnik Kökenden Meslektaşlarına 2, 438, Farklı İnançtan 
Meslektaşlarına 2, 344, Malzeme Aldıkları Kişilere 2, 800, Müşterilerine 2, 754, Kamu Görevlilerine 2, 622, Yabancılara 1, 
949 ve Yerel Yöneticilere 2, 493 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan ortalama güven değerlerine bakıldığında tüm gruplar 
bazında güvenin düşük (bileşik güven < 3) olduğu görülmektedir. Tüm gruplar içerisinde en çok güven aynı 
inançtan/mezhepten olan meslektaşlara duyulmaktadır. Ayrıca tüm gruplar dikkate alındığında ankete katılan işletmelerin 
genel güven düzeyinin 2, 547 olduğu söylenebilir. Yani ankete katılan işletmeler için genel olarak güvensizlik eğilimi ön 
plandadır. 

Tablo 5’de yer alan sonuçlara göre işletmelerin yaklaşık %38’i tüm gruplar için ne az ne de çok güven duyduklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca yine sonuçlara göre işletmelerin genel olarak tüm gruplarda çok az/az güvenme düzeyinin fazla/çok 
fazla güvenme düzeyine oranı yaklaşık % 1, 5-2 arasındadır. Ancak yabancılara duyulan güven (%12, 86), farklı inançtan 
meslektaşlara duyulan güven (%7, 90) ve farklı etnik kökenden meslektaşlara duyulan güven (%5, 62) için güvensizliğin 
güvene oranı oldukça yüksek çıkmıştır. Bu üç spesifik grup için güvensizliğin diğer gruplardan daha çok olduğu yargısına 
ulaşılabilir. Çalışma kapsamında ileri analizlerde kullanılmak üzere tüm gruplar (tablo 22’deki) dikkate alınarak 9 faktörden 
oluşan bileşik güven düzeyi değişkeni hesaplanmıştır. İlgili 9 faktöre işletmelerin verdiği cevapların ortalaması alınarak 
hesaplanan bileşik güven düzeyi değişkenine BİLGÜV ismi verilmiştir. 

Yüklenilmiş (atfedilmiş) Güven Düzeyi Çalışmamızda işletmelerin aynı etnik kökenden ve aynı din ve mezhepten 
olan meslektaşlarına duydukları güvenler (fazla/çok fazla) atfedilmiş güven olarak ele alınmıştır. Buna göre tablo 22’de de 
görüldüğü gibi ankete katılan işletmeler içerisinde aynı etnik kökenden olan meslektaşlara güvenme oranı % 19, 5 ve aynı din 
ve mezhepten olan meslektaşlara güvenme oranı ise % 24, 8 olarak gerçekleşmiştir. 

Çalışmamızda sosyal sermayenin bağlayıcı yönünü değerlendirmek amacıyla katılımcılara “Ticari bir ilişkinin 
güvenli olması için iş ilişkisine girilen kişilerin akraba ya da tanıdık olmaları daha iyi midir?” sorusu sorulmuştur. 285 
katılımcının 70’i (%24, 6’sı) bu soruya olumlu yanıt verirken, 215’i (%75, 4’ü)bu soruya olumsuz yanıt vermişlerdir. 

Kazanılmış Güven Düzeyi, Çalışmamızda işletmelerin farklı etnik kökenden ve farklı din ve mezhepten olan 
meslektaşlarına duydukları güvenler (fazla/çok fazla) kazanılmış güven olarak ele alınmıştır. Buna göre tablo 22’de de 
görüldüğü gibi ankete katılan işletmeler içerisinde farklı etnik kökenden olan meslektaşlara güvenme oranı %8, 7 ve farklı 
din ve mezhepten olan meslektaşlara güvenme oranı ise % 7 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranların düşüklüğü birleştirici sosyal 
sermaye düzeyinin düşük olduğunu söylemektedir. 

Güvenilirlik çalışmamızda işletmelerin güvenilirlik algısını ölçebilmek için “İş hayatınızda şu ya da bu şekilde, 
tanımadığınız bazı insanlara itimat ederek aslında bir risk alırsınız” ifadesini değerlendirmeleri istenmiştir. İşletmelerin %6, 
3’ü bu görüşe katılmadıklarını, %14, 2’si kararsız olduklarını ve % 79, 5’i bu görüşe katıldıklarını belirtmişlerdir. Yani 
katılımcılar iş ortamını riskli, güvenilir olmayan bir ortam olarak değerlendirmektedirler. 
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FİİLİ SOSYAL SERMAYE 
İşletmelerin fiili sosyal sermayeleri işlem maliyetlerinin seviyesi, ortak eylemlere girişme düzeyi, sosyal ilişkilerin 

işletmeye sağladığı katkı düzeyi gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Bu bölümde işletmelerin fiili sosyal sermaye yapısı ortaya 
koymak üzere işletmelerin sermayelerini somutlaştırmak, işler hale getirmek için fiilen yapmaları gerekenler ile ilgili veriler 
analiz edilecektir. 

 
İŞLEM MALİYETLERİNİ AZALTMA 

İşletmelerde işlem maliyetlerini alternatif müşteri ve tedarikçi arayışı, ortağın ticaret akdine uyma durumu, üretim 
faktörlerine ulaşmak için harcanan zaman ve para oluşturmaktadır. 
 

Tablo 6: İşlem Maliyetlerinde Azalma 

 Hiç Az Normal Fazla Çok Fazla Bileşik İşlem 
Maliyetleri 

Alternatif tedarikçiler bulmak için 0, 7 14, 5 36, 7 24, 7 23, 3 3, 551 

Finansman (kredi) temini için 15, 7 20, 1 32, 8 24, 1 7, 3 2, 872 

İş yaptığınız insanların sözlerinde 
durup durmadıklarını denetlemek 

için 
10, 2 19, 3 38 15, 3 17, 2 3, 1 

Ortalama Bileşik İşlem Maliyetleri Ölçütü 3, 174 
 

Tablo 6 işlem maliyetlerinin üç farklı alandaki değişimi konusunda katılımcı değerlendirmelerini yansıtmaktadır. 
Buna göre alternatif tedarikçiler bulmak ve iş yapılan insanları denetlemek için katlanılan işlem maliyetleri normalden fazla 
(bileşik işlem maliyetleri > 3), finansman (kredi) için katlanılan işlem maliyetleri ise normalden azdır (bileşik işlem 
maliyetleri < 3). Çalışma kapsamında ileri analizlerde kullanılmak üzere tüm alanlar (tablo 30’daki) dikkate alınarak 3 
faktörden oluşan bileşik işlem maliyetleri değişkeni hesaplanmıştır. İlgili 3 faktöre işletmelerin verdiği cevapların ortalaması 
alınarak hesaplanan bileşik işlem maliyetleri değişkenine BİLİŞMAL ismi verilmiştir. Tüm alanlar dikkate alındığında genel 
olarak katlanılan işlem maliyetlerinin normalden fazla olduğu görülmüştür. 

 

REGRESYON ANALİZİ 
 

Çalışmamızın bu bölümünde işletmelerde sosyal sermayenin performansa etkisi analiz edilecektir. Bu bağlamda 
sosyal sermayenin bileşenleri (potansiyel ve fiili sosyal sermaye) ve bazı demografik verilerin bağımsız değişken ve işletme 
performansının bağımlı değişken olarak alındığı regresyon modeli kurulacaktır. 

Regresyon modelimizde performansı ölçmek için sorulan yeni makine alımına gitme, ilave sermaye yatırımı yapma 
ve bazı performans göstergelerinin artış durumundan (soru 25-26-27) elde edilen verilerden oluşturulan bileşik performans 
değişkeni (BİLPERF) bağımlı değişken olarak alınmıştır. Modelde kullanılan bağımsız değişkenler ise iki bölümde 
incelenebilir. İlk olarak işletmelere özgü demografik değişkenlerden eğitim durumu, çalışma kapasitesi, fuarlara katılım, 
bağımlılık düzeyleri (başlıca müşterinin üretimdeki payı, sadece başlıca müşterinin talebi doğrultusunda yatırım yapma, 
başlıca müşterinin ürün tasarımını temin etmesi, başlıca müşterinin ürün özelliklerini temin etmesi) değişkenleri modelde yer 
almaktadır. İkinci olarak ise sosyal sermayenin alt bileşenlerinden olan potansiyel sosyal sermaye ve fiili sosyal sermaye 
değişkenleri modelde bağımsız değişken olarak yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

22 

Tablo 7: Model Değişkenleri 
Bağımlı Değişken 

Bileşik performans düzeyi (BİLPERF) 
Bağımsız Değişkenler 

1. Demografik Özellikler 
a. Eğitim durumu (soru 28) 
b. Çalışma kapasitesi (soru 34) 
c. Fuarlara katılım (soru 36) 
2. Bağımlılık Düzeyleri 
a. Başlıca müşterinin üretimdeki payı (soru 18) 
b. Sadece başlıca müşterinin talebi doğrultusunda yatırım yapma (soru 19) 
c. Başlıca müşterinin ürün tasarımını temin etmesi (soru 20a) 
d. Başlıca müşterinin ürün özelliklerini temin etmesi (soru 20b) 
3. Potansiyel Sosyal Sermaye 
a. Genel Güven (GENGUV-soru 1) 
b. Bileşik Güven (BİLGÜV-soru 3a-b-c-d-e-f-g-h-ı) 
c. Bağlayıcı Sosyal Sermaye 
(BAĞSOSSER1/BAĞSOSSER2/BAĞSOSSER3/BAĞSOSSER4-SORU 7a-b-c-d) 
d. Birleştirici Sosyal Sermaye (BİRSOSSER-soru 3c-d) 
e. İtibar (İTBR-soru4c) 
f. Hukuki Güven (HUKGUV-soru 4d) 
g. Misilleme Korkusu (MİSKORK-soru 4e) 
h. İşbirliğinin Bozulması (İŞBİRBOZ-soru 4f) 
i. Sosyal Ağlara Katılım / Aidiyet (SOSAĞKAT-soru 6) 
j. Bileşik Ağ Etkinliği (BİLAĞET-soru 16a-b-c-d) 
4. Fiili Sosyal Sermaye 
a. Bileşik İşbirliği (BİLİŞBİR- soru 12a-b-c-d-e-f) 
b. Bileşik Öğrenme Düzeyi (BİLÖĞR-soru 13a-b-c-d) 
c. Bileşik İşlem Maliyetleri (BİLİŞMAL- soru 11a-b-c) 

 
Tablo 8:Regresyon Modeli Anova Tablosu 

 Kareler Toplamı Ortalama Kare F p 

Regresyon 28, 113 1, 406 4, 211 , 000b 

Artık 37, 715 0, 334   

Toplam 65, 828    

a Bağımlı Değişken BİLPERF 

b Tahmin Ediciler (sabit), BİLİSMAL, BILGUV, SORU4C, SORU19, SORU34, SORU20B, SORU36, BILAGET, 
SORU6, BAGSOSSER, SORU1, SORU18, SORU28, SORU4E, SORU4D, SORU20A, SORU4F, BİLÖGR, 
BİLİSBİR, BİRSOSSER 

 
Tablo 8’de regresyon modelinin anlamlılığını gösteren anova tablosu yer almaktadır. Bu sonuçlara göre p değeri 0, 

05’den küçük olduğu için bağımsız değişkenlerimizin en az biri ile bileşik performansı tahmin etmek ve açıklamak 
mümkündür. 
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Tablo 9: Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

 Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t p 
Çoklu Bağıntı İstatistikleri 

 B Std. 
Hata Beta Tolerance VIF 

Sabit -0, 03 0, 833  -0, 035 0, 972   

Eğitim Düzeyi -0, 046 0, 054 -0, 07 -0, 847 0, 399 0, 732 1, 366 

Çalışma 
Kapasitesi 0, 211 0, 077 0, 236 2, 745 0, 007 0, 684 1, 463 

Fuarlara Katılım 0, 082 0, 078 0, 084 1, 046 0, 298 0, 795 1, 258 

Başlıca 
müşterinin 

üretimdeki payı 
0, 006 0, 055 0, 009 0, 103 0, 918 0, 739 1, 353 

Başlıca 
müşterinin talebi 

doğrultusunda 
yatırım yapma 

0, 162 0, 115 0, 114 1, 401 0, 164 0, 765 1, 308 

Başlıca 
müşterinin ürün 
tasarımını temin 

etmesi 

-0, 011 0, 1 -0, 01 -0, 111 0, 912 0, 572 1, 749 

Başlıca 
müşterinin ürün 

özelliklerini 
temin etmesi 

0, 183 0, 09 0, 178 2, 043 0, 043 0, 666 1, 502 

GENGUV 0, 213 0, 122 0, 139 1, 742 0, 084 0, 795 1, 258 

BILGUV 0, 044 0, 119 0, 042 0, 369 0, 712 0, 396 2, 527 

BAGSOSSER 0, 044 0, 125 0, 031 0, 356 0, 723 0, 677 1, 478 

BİRSOSSER 0, 21 0, 099 0, 244 2, 126 0, 036 0, 386 2, 594 

İTBR -0, 024 0, 057 -0, 039 -0, 423 0, 673 0, 609 1, 642 

HUKGUV 0, 099 0, 064 0, 138 1, 538 0, 127 0, 632 1, 581 

MİSKORK -0, 041 0, 068 -0, 055 -0, 597 0, 552 0, 604 1, 654 

İŞBİRBOZ 0, 102 0, 073 0, 138 1, 399 0, 165 0, 524 1, 907 

SOSAĞKAT -0, 029 0, 048 -0, 046 -0, 597 0, 551 0, 843 1, 187 

BILAGET 0, 018 0, 063 0, 027 0, 289 0, 773 0, 598 1, 672 

BİLİSBİR -0, 085 0, 067 -0, 134 -1, 264 0, 209 0, 454 2, 204 

BİLÖGR 0, 201 0, 074 0, 277 2, 715 0, 008 0, 488 2, 048 

BİLİSMAL 0, 168 0, 065 0, 222 2, 576 0, 011 0, 685 1, 459 
 

Tablo 9’da incelenen regresyon modelinde yer alması düşünülen bağımsız değişkenleri katsayıları ve bunların 
anlamlılık sonuçları görülmektedir. Tablodaki p değerleri 0.05’den küçük olan bütün katsayılar anlamlıdır. Yani p<0, 05 olan 
bağımsız değişkenler modelde yer almalı diğerleri yer almamalıdır. Buna göre p<0, 05 olan çalışma kapasitesi (ÇALKAP), 
başlıca müşterinin ürün özelliklerini temin etmesi (MÜT), birleştirici sosyal sermaye (BİRSOSSER), bileşik öğrenme düzeyi 
(BİLÖĞR) ve bileşik işlem maliyetleri (BİLİŞMAL) değişkenler modelde yer alması gereken bağımsız değişkenlerdir. Diğer 
değişkenler modelden çıkarılmalıdır. Modelde olması anlamlı olmayan değişkenler modelden çıkarıldıktan sonra regresyon 
modeli tekrar analiz edilmiştir. 
 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

24 

Tablo 10: Revize Edilmiş Regresyon Modeli Anova Tablosu 
 Kareler Toplamı Ortalama Kare F p 

Regresyon 39, 955 7, 991 18, 895 , 000b 

Artık 80, 776 0, 423   

Toplam 120, 731    

a Bağımlı Değişken BİLPERF 

b Tahmin Ediciler (sabit), ÇALKAP, MÜT, BİRSOSSER, BİLÖĞR, BİLİŞMAL 
 

Tablo 10’da regresyon modelinin anlamlılığını gösteren anova tablosu yer almaktadır. Bu sonuçlara göre p değeri 0, 
05’den küçük olduğu için bağımsız değişkenlerimizin en az biri ile bileşik performansı tahmin etmek ve açıklamak 
mümkündür. 
 

Tablo 11: Revize Edilmiş Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

 Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar 

t p 
Çoklu Bağıntı İstatistikleri 

 B Std. 
Hata Beta Tolerance VIF 

Sabit 1, 567 0, 346  4, 523 0   

ÇALKAP 0, 31 0, 06 0, 334 5, 178 0 0, 841 1, 189 

MÜT 0, 058 0, 07 0, 051 0, 826 0, 01 0, 919 1, 088 

BİRSOSSER 0, 195 0, 059 0, 201 3, 314 0, 001 0, 955 1, 047 

BİLÖĞR 0, 355 0, 052 0, 425 6, 796 0 0, 896 1, 117 

BİLİŞMAL -0, 128 0, 049 -0, 182 -2, 629 0, 009 0, 731 1, 367 
 

Tablo 11’de incelenen regresyon modelinde yer alması düşünülen bağımsız değişkenleri katsayıları ve bunların 
anlamlılık sonuçları görülmektedir. Tablodaki p değerleri 0.05’den küçük olan bütün katsayılar anlamlıdır. Yani p<0, 05 olan 
bağımsız değişkenler modelde yer almalıdır. Buna göre p<0, 05 olan çalışma kapasitesi (ÇALKAP), başlıca müşterinin ürün 
özelliklerini temin etmesi (MÜT), birleştirici sosyal sermaye (BİRSOSSER), bileşik öğrenme düzeyi (BİLÖĞR) ve bileşik 
işlem maliyetleri (BİLİŞMAL) değişkenler modelde yer alması gereken bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca tablodaki VIF 
değerlerinin 10’dan küçük olması değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığını göstermektedir. 
Regresyon modeli aşağıdaki gibi kurulabilir:  

BİLPERF=1, 567+0, 31ÇALKAP+0, 058MÜT+0, 195BİRSOSSER+0, 355BİLÖĞR-0, 128BİLİŞMAL 
 

Yukarıdaki regresyon modeline göre bileşik performans düzeyini belirleyen faktörler etki derecelerine göre 
(katsayılarının büyüklüklerine göre) sırasıyla bileşik öğrenme düzeyi, çalışma kapasitesi, birleştirici sosyal sermaye, bileşik 
işlem maliyetleri ve başlıca müşterilerin ürün özelliklerini temin etmesidir. Bileşik işlem maliyetleri hariç tüm değişkenlerin 
performans üzerinde olumlu etkisi olduğu elde edilen bir başka sonuçtur. Yine regresyon modeline göre performans üzerinde 
en çok fiili sosyal sermaye bileşenlerinin etkili olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 12: Regresyon Modeli Özeti 
R R 2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası 

, 575 0, 331 0, 313 0, 65 
 
 

SONUÇ 
 

Sosyal sermaye, insanlar arası güven, birlik ve bütünlük duygusuna bağlı olarak, işbirliği ve ortak eylem 
potansiyelini harekete geçirmek için birlikte çalışmayı sağlayan, toplumsal ve ekonomik gelişme açısından önem arz eden bir 
kavramdır. 
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Sosyal sermayenin güven unsurunun yüksekliği kriteri, toplumların maddi ve manevi açıdan kalkınmalarını 
sağlayan en önemli unsurlar arasında kabul görmektedir. Güven beraberinde dürüstlüğü, işbirliğini ve bilgi paylaşımını da 
getirmekte, çalışma hayatında düzeni sağlayarak sosyal çatışmayı önlemekte, aidiyet duygusunu geliştirerek motivasyonu 
artırmakta ve hedeflenen performans artışına informel bir zemin oluşturmaktadır. Sosyal sermayesi yüksek toplumların 
gelişmiş ülkeler olduğu ve aynı zamanda bu ülkelerin bilgi toplumu olma özellikleri dikkat çekicidir. 

Sosyal sermayenin öncü isimlerinden olan Putnam sosyal sermaye sınıflandırması iki şekilde yapmıştır. Potansiyel 
sosyal sermaye ve fiili sosyal sermaye. İşletmelerin ağ oluşturmak, diğer üreticilerle işbirliği yaparak ortak eylemlere 
girişmek, sosyal ilişkilerini kullanarak işlem maliyetlerini düşürmek ya da işletmenin gelişmesini sağlayacak bilgi akışını 
sağlamak için özel olarak giriştikleri eylemler ise bu kapsamda ayrı olarak değerlendirilmiş ve “fiili sosyal sermaye” olarak 
tanımlanmıştır.Güven, normlar, kurumlar ile ağlar gibi karakteristik özellikler de “potansiyel sosyal sermayeyi” 
oluşturmaktadır. 

Ankete katılan işletmelerin genel olarak düşük güven düzeyleri, ülkeler arası karşılaştırma yapan çalışmalarda 
kullanılan Dünya Değerler Araştırmalarında Türkiye için tespit edilen düşük güven düzeyleri ile benzeşmektedir. Tüm 
gruplar bazında (farklı inançtan meslektaşlarına, farklı etnik kökenden meslektaşlarına, yabancılara) en çok güven aynı 
inançtan/mezhepten olan meslektaşlarına duyulsa da ankete katılan işletmelerde genel olarak güvensizlik eğilimi ön 
plandadır. Çalışmamızda farklı etnik kökenden ve farklı din ve mezhepten olan meslektaşlarına duydukları güven kazanılmış 
güven olarak ele alınmıştır ve bu oranın da düşüklüğü de bağlayıcı sosyal sermaye düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. 

Çalışmamızda İşletme sahiplerinin fiili sosyal sermaye düzeyini belirleyen bulgular da düşük seviyede sosyal 
sermayeyi göstermektedir. İşletmelerin çoğunluğunun sosyal çevredeki grupların işletmelerin öğrenmelerine katkıda 
bulunmak dışında, işlem maliyetlerinin düşmesi etkisini yaratacak, ortak eylemleri kolaylaştırıcı ve öğrenme bağlantılarını 
geliştirmedikleri, kısaca işbirliği ve dayanışma eylemlerine girişmedikleri, ya da başka bir ifadeyle sosyal sermaye yatırımı 
yapmadıkları” gözlenmiştir. Oysa fiili sosyal sermaye değişkenlerinin tümü ileri analizlerde anlamlı değişkenler olarak 
belirlenmiştir. Yani sosyal sermaye yatırımı yapanların bundan ekonomik yarar da elde edebileceğine ilişkin bulgulara 
ulaşılmıştır. 

Ankette yer alan demografik bilgilerin potansiyel ve fiili sosyal sermayeyi oluşturan bileşenlerin birbirleriyle ve 
performans bileşenleriyle aralarındaki ilişkide, dikkat çekici bağıntılar vardır..Genel olarak değişkenler arasında zayıf bir 
ilişki bulunmuştur, bu bakımdan işletmelerin seçili demografik özellikleri potansiyel sosyal sermayenin bileşenlerini düşük 
ölçüde etkilemektedir.Bağıntı sonuçlarına göre eğitim ile genel güven, birleştirici sosyal sermaye, itibar, misilleme korkusu, 
sosyal ağlara katılım göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anket katılımcılarının demografik özellikleri ile fiili sosyal sermayenin bileşenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, 
bağıntı sonuçlarına göre eğitim ile diğer yerel firmaların katkısı, müşterilerin ve tedarikçilerin katkısı, eğitim kurumlarının 
katkısı, bileşik öğrenme göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kapasite ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
malzeme, makine ve cihaz paylaşımı, ortak pazarlama, ortak malzeme alımı, ortak lobi faaliyetleri, ortak girişim, bileşik 
işbirliği göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fuarlara katılım ile malzeme, makine ve cihaz paylaşımı, ortak 
lobi faaliyetleri, bileşik işbirliği, diğer yerel firmaların katkısı, müşteri ve tedarikçilerin katkısı, eğitim kurumlarının katkısı, 
bileşik öğrenme göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel olarak değişkenler arasında zayıf ve orta dereceli 
ilişkiler bulunmuştur. Buna göre işletmelerin seçilen demografik özellikleri fiili sosyal sermayenin bileşenlerini düşük ölçüde 
etkilemektedir. 

Anket katılımcılarının sosyal sermayelerini ölçmeye yarayan ve sosyal sermayenin alt bileşenlerini oluşturan 
değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bağıntı sonuçları genel olarak değişkenler arasında anlamlı ve düşük dereceli 
biri ilişki olduğunu göstermektedir. Sosyal sermaye literatürde çoğunlukla “potansiyel” düzeyde ölçüme tabi tutulmaktadır. 
Araştırmacılar genellikle güven düzeylerini, normları ve ağ bağlantılarını ölçüt olarak almışlardır. Oysa bu çalışmada 
potansiyel sosyal sermaye ile fiili sosyal sermaye arasında bir ayrıma gidilerek, fiili sosyal sermayenin daha iyi bir ölçüt 
olabileceğine dair bazı ipuçlarına ulaşılmıştır. İşlem maliyetlerinin azalması ve işbirliği-ortak eylem düzeyi, bütün analizlerde 
performans üzerinde etkili bulunmuştur. 

Çalışmada regresyon modeli ile işletmelerde sosyal sermayenin performansa etkisi analiz edilerek sosyal 
sermayenin bileşenleri (potansiyel ve fiili sosyal sermaye) ve bazı demografik verilerin bağımsız değişken ve işletme 
performansının bağımlı değişken olarak alınmıştır. 

Sermaye yatırımı yapma ve bazı performans göstergelerinin artış durumundan elde edilen verilerden oluşturulan 
bileşik performans değişkeni bağımlı değişken olarak alınmıştır. Modelde kullanılan bağımsız değişkenler ise iki bölümde 
incelenmiştir. İlk olarak işletmelere özgü demografik değişkenlerden özgü demografik değişkenlerden eğitim durumu, 
çalışma kapasitesi, fuarlara katılım, bağımlılık düzeyleri (başlıca müşterinin üretimdeki payı, sadece başlıca müşterinin talebi 
doğrultusunda yatırım yapma, başlıca müşterinin ürün tasarımını temin etmesi, başlıca müşterinin ürün özelliklerini temin 
etmesi) değişkenleri modelde yer almaktadır. İkinci olarak ise sosyal sermayenin alt bileşenlerinden olan potansiyel sosyal 
sermaye ve fiili sosyal sermaye değişkenleri modelde bağımsız değişken olarak yer almaktadır. 

Regresyon modeline göre bileşik performans düzeyini belirleyen faktörler etki derecelerine göre (katsayılarının 
büyüklüklerine göre) sırasıyla bileşik öğrenme düzeyi, çalışma kapasitesi, birleştirici sosyal sermaye, bileşik işlem 
maliyetleri ve başlıca müşterilerin ürün özelliklerini temin etmesidir. Bileşik işlem maliyetleri hariç tüm değişkenlerin 
performans üzerinde olumlu etkisi olduğu elde edilen bir başka sonuçtur. Yine regresyon modeline göre performans üzerinde 
en çok fiili sosyal sermaye bileşenlerinin etkili olduğu söylenebilir. 

 Regresyon modelinin bileşik performansı açıklama derecesine göre regresyon modelinin açıklama gücü %31, 
3’dür. Yani kurulan modelde yer alan bağımsız değişkenler performansın %31,3’ünü açıklamaktadır. İşletmelerdeki 
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performansın %68, 7’sinin ise çalışmada yer almayan diğer faktörler olduğu söylenebilir ve ileri çalışmalar için yeni bir 
araştırma konusu olacaktır. Ayrıca modelin hata terimlerinin normal dağıldığı ve varyanslarının sabit olduğu varsayımları 
analizler sırasında doğrulanmıştır. 

Sosyal sermayenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik kalkınma sürecindeki rolünü, sosyal sermayenin 
oluşum sürecini, bu konuda oluşturulması gereken politikaları, bir tez çalışmasında bütünüyle ortaya koymak imkânsızdır. 
Yerel ekonomik kalkınma esasen çok fazla unsuru ilgilendiren bir konudur. Bu çalışma bu unsurlardan sadece bir bölümüne 
odaklanabilmiş, konuyu sadece sosyal sermaye bağlamında ve Konya –Karaman bölgesi imalat sanayinde faaliyet gösteren 
firmalar üzerinde incelenmeye çalışılmıştır. 

Son yıllarda sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya pozitif katkı yaptığını belirleyen çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda sosyal sermaye ile ekonomik kalkınma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bu açıdan sosyal sermaye toplumdaki suç oranlarının azalmasında, eğitim kalitesinin artmasında, daha eşit gelir 
dağılımında, yolsuzlukların azalmasında, hükümetin daha verimli çalışması ile artan güvene bağlı olarak işlem maliyetlerinin 
azalması neticesinde ekonomik kalkınma sürecine önemli katkılarda bulunmaktadır. 
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ÖZET  

 

Çocuğun yaşadığı ruhsal veya bedensel nedenlere bağlı iç çatışmalarını davranışa aktarması ve kendi benliği ile çevresi 
arasında dengeli bir ilişki kuramamasından kaynaklanan tepkisel davranışlar “davranış bozukluğu veya davranışsal sorun” 
olarak tanımlanmaktadır. Bir davranışsa “sorunlu” denebilmesi için o davranışın birden çok kez tekrarlaması, düzenli ve 
oturmuş bir seyirde devam etmesi gerektiği belirtilmektedir. Çocuklarda sorunlu davranış gösterme nedenleri arasında 
genetik etkenler, ailesel etkenler, göç, çevresel etkenler (yoksulluk, sorunlu davranış gösteren arkadaş çevresi vs.) ve 
psikolojik etkenler sayılabilmektedir. Bu çalışmada enürezis, enkoprezis, parmak emme, tırnak yeme, mastürbasyon, 
saldırganlık, yalan söyleme, tikler, trikotillomani ve bunlara ek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerinde 
durulmuştur. Çocuklarda görülen davranışsal sorunların yetişkinlerde görülenlere göre doğru ele alış ve yaklaşım ile daha 
hızlı ve kalıcı şekilde çözümlenebileceği bilinmelidir. Önemli olan nokta söz konusu istenmeyen davranışın neden 
kaynaklandığını, çocuğu rahatsız veya huzursuz eden davranışın ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Davranış bozukluğu, Davranışsal sorunlar, Çocukluk dönemi. 

 

BEHAVIORAL PROBLEMS/BEHAVIORAL DISORDERS IN 
CHILDREN 

 

ABSTRACT 

 

Behavior disorder or behavioral problem” is defined as reactionary behaviors that arise from child’s inability to have a 
balance relation between him/herself and environment; and reflections of spiritually and physically caused inner conflicts 
into behaviors. It is stated that if it is a behavior, in order to assert that behavior as “problematic” it has to be repeated more 
than once and continue in a regular and settled manner. Children’s exhibition of problematic behaviors can be caused by 
genetic factors, family related factors, migration, environmental factors (poverty, circle of friends exhibiting problematic 
behaviors etc.) and psychological factors.In this study emphasis is given to enuresis, encopresis, thumb sucking, nail biting, 
masturbation, aggression, lying, twitching, trichotillomania and in addition to them, attention deficit disorder with 
hyperactivity. It should be known that children’s behavioral problems could be solved more quickly and easily compared to 
adults’ problem, thanks to right treatment and approach. The important point is to attempt to understand origin of the 
unwanted behavior in question and which behavior makes child uncomfortable and anxious. 

Key Words: Behavioral problems, Behavioral disorders, Childhood. 

 

GİRİŞ 
 

Çocuğun yaşadığı ruhsal veya bedensel nedenlere bağlı iç çatışmalarını davranışa aktarması ve kendi benliği ile çevresi 
arasında dengeli bir ilişki kuramamasından kaynaklanan tepkisel davranışlar “davranış bozukluğu veya davranışsal sorun” 
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olarak tanımlanmaktadır (Öz, 1997: 18). Bir davranışsa “sorunlu” denebilmesi için o davranışın birden çok kez tekrarlaması, 
düzenli ve oturmuş bir seyirde devam etmesi gerektiği belirtilmektedir (Yılmazçetin-Eke ve Taner, 2005: 11). Bu açıklamaya 
bağlı olarak DSM-4-TR (2005)’de davranım bozukluğu “en azından bir tanı ölçütünün son 6 aydır bulunması koşuluyla 
insanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık, eşyalara (mala) zarar verme, aldatma ya da hırsızlık ve kuralları ciddi bir 
biçimde bozma (ihlal etme) tanı ölçütlerinden üçünün (ya da daha fazlasının) son 12 aydır bulunuyor olması ile kendini 
gösteren, başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe 
sayıldığı, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsü” olarak tanımlanmaktadır. Çocuk gelişim 
dönemleri içinde yeni yetenekler, yeni beceriler kazanarak çevresine uyum sağlamaya çalışırken çevresinden gerekli desteği 
alamadığında yine gelişim dönemleri içinde bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar çocuğun içinde bulunduğu 
gelişim dönemi içinde çözülemezse daha da büyüyerek ileriye taşınmaktadır (Yörükoğlu, 1987: 215-216). Çocuk için bir 
davranışın davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilmesinde söz konusu davranışın normal gelişim süresinden sonra da 
devam etmesi ya da daha sonraki gelişim dönemlerinde tekrarlaması gerekmektedir (Öz, 1997: 93). Davranışsal sorunlar hem 
çocuk hem de çevresi için sorun oluşturabilecek durumlardır (Taner-Derman ve Başal, 2013: 116). Çocuklarda görülen 
davranışsal sorunların yetişkinlerde görülenlere göre tedaviyle birlikte daha kolay ortadan kaldırılabildiği söylenebilir (Şenol, 
2006: 164). 

 

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞSAL SORUNLARIN 
NEDENLERİ 

 

Çocuklarda görülen davranışsal sorunların genellikle aile ve çevrelerinde yaşadıkları olumsuz durumlara tepki olarak 
ortaya çıktığı (Şenol, 2006: 164) söylenebilmektedir. Ayrıntılandırılacak olursa çocuklarda sorunlu davranış gösterme 
nedenleri arasında genetik etkenler, ailesel etkenler, göç, çevresel etkenler (yoksulluk, sorunlu davranış gösteren arkadaş 
çevresi vs.) ve psikolojik etkenler sayılabilmektedir (Yılmazçetin-Eke ve Taner, 2005: 13-16). Örneğin zayıf iletişim, sosyal 
destek eksikliği ve çocuğun ihtiyaçlarına ebeveynlerin verdiği yanıtların davranışsal sorunların oluşmasında etkili olduğu 
(Stoutjesdijk ve ark., 2016), çocukların kilo durumları ile davranışsal semptomlar arasında da ilişki olduğu belirtilmektedir 
(Pérez-Bonaventura ve ark., 2015). 

Köknel (1981) çocuklarda görülen davranışsal sorunların nedenlerini genel bir çerçeveyle şöyle sıralamaktadır: 

 Aile içi ilişkiler ve etkileşimin bozuk olması, 
 Anne babanın ilgisizliği veya aşırısı ilgisi, 
 Anne babanın boşanmış olması ya da ailenin parçalanması, 
 Anne babanın alkol ve uyuşturucu madde kullanması, 
 Çocuğa karşı baskıcı, tutarsız, kararsız bir disiplin uygulanması, 
 Çocuğa aşırı, yersiz ve yanlış cezaların uygulanması, 
 Çocukla olan ilişkide kararsız ve inisiyatifsiz davranılması, 
 Anne babanın işsiz, ekonomik sıkıntı içinde olması, 
 Çocuğun okul başarısının düşük olması, 
 Çocuğun arkadaş çevresi, 
 Çocukta beklenti zayıflığı ya da yokluğu, 
 Aşırı toplumsal baskı ile çocuğun özgürlüklerinin kısıtlanması (Bakırcıoğlu, 2002: 120; Bakırcıoğlu, 

2011: 301).  

Öz (1997: 111) daha genel bir çerçeve ile çocuklarda görülen davranışsal sorunların nedenlerini; 

 Soyaçekim (kalıtım), 
 Fiziksel nedenler (beden özürleri, geçirilmekte olan hastalıklar, iç salgı bezleri bozukluğu, şoklar ve 

kazalar), 
 Temel ihtiyaçların doyurulamaması (fiziksel temel ihtiyaçlar, psikolojik temel ihtiyaçlar, sevme ve 

sevilme ihtiyacı, başarılı olma ve takdir görme ihtiyacı, güvenme ihtiyacı, saygı görme ihtiyacı, kabul görme 
ihtiyacı, sosyal temel ihtiyaçlar), 

 Çevresel ve sosyo-ekonomik nedenler, 
 Hatalı anne-baba tutumları olarak sıralanmaktadır. 

Çocuklarda görülen davranışla ilgili sorunlar literatürde bazı kaynaklarda “uyum ve/veya davranış/davranım 
bozukluğu/davranış sorunu/sorunlu davranış” (Berktin, 1978; Cebiroğlu, 1995; Öz, 1997; Sargın, 2001; Bakırcıoğlu, 2002; 
Kulaksızoğlu, 2004; Yılmazçetin-Eke ve Taner, 2005; Bakırcıoğlu, 2011) olarak nitelendirilirken, bu sorunları “ruhsal 
problem/ruhsal sorun/ruhsal bozukluk” (Yörükoğlu, 1987; Şenol, 2006; Cirhinlioğlu, 2010) olarak nitelendiren kaynaklar da 
mevcuttur.  



Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU, Mehmet KIRLIOĞLU, Fatümatü Zehra ERCAN 

29 

Çocuklarda görülen davranışsal sorunları enürezis, enkoprezis, parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kekemelik, 
yalan söyleme, çalma, tikler ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak belirtmek mümkünken (Hassoy ve 
Çakıcı, 2012: 2); bunlara aşırı hareketlilik, mastürbasyon, aşırı yemek yeme ya da iştahsızlık, uyku sorunları, gece korkuları, 
çocukluk fobileri, inatçılık, oyun kurmada güçlük, içe dönüklük, kıskançlık, trikotillomani ve öfke nöbetleri de 
eklenebilmektedir (Öz, 1997). Bu çalışmada enürezis, enkoprezis, parmak emme, tırnak yeme, mastürbasyon, saldırganlık, 
yalan söyleme, tikler, trikotillomani ve bunlara ek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerinde durulacaktır. 

 

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞSAL SORUNLAR 
 

Enürezis (Altına Kaçırma) 
İdrar kesesinin istemli olarak kontrol edilebildiği yaşlarda istemsiz olarak tekrarlayan idrar kaçırma olarak 

tanımlanmaktadır (Erbay Dündar ve ark., 2007: 89; Küçük, 2010: 68; Holloway, 2016). 

Enürezis biyolojik, sosyal ve psikolojik pek çok nedenle ortaya çıkabilir (Alparslan ve Akgün-Kostak, 2012: 639). 
Genellikle üç yaşını tamamladıklarında çocukların kasları idrarlarını tutacak kadar gelişmiş olarak kabul edilmektedir 
(Yörükoğlu, 1987: 245). Ancak gelişim dönemi içinde çocuğun kasları yeterince gelişmişse ve gelişime eşlik eden herhangi 
bir fiziksel sorun yoksa ve özellikle çocuk yalnızca gündüzleri altına kaçırıyorsa altını ıslatmanın bir davranış sorunu olduğu 
söylenebilmektedir. Çocuk bu davranışı ile anne ve babaya “Sevilmediğimi hissediyorum”, “Bana çok bağırıyorsun”, “Bana 
baskı yapıyorsun”, “Benimle ilgilenmiyorsun”, “Yeni doğan kardeşimi kıskanıyorum”, “Beni engelliyorsun”, “Size inat 
altıma yapıyorum” gibi mesajlar yolluyor olabilir (Öz, 1997: 95). Davranışın diğer nedenleri arasında ailede ölüm, okula 
başlama, olumsuz aile tutumları, erken dönemde kazandırılmaya çalışılan tuvalet eğitimi ya da fizyolojik nedenler sayılabilir 
(Şenol, 2006: 197). Mahmoodzadeh ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalışmada kalabalık ailelerin, ebeveynlerin düşük sosyo-
ekonomik düzeye sahip olmalarının, babanın çalışmamasının, annenin çalışmasının, tek ebeveynli ailelerin, okul 
başarısızlığının enürezis yaygınlığı ile ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özellikle aile içindeki cezalandırma tercihleri ile 
çocuktaki enürezis arasında ilişki olduğu belirtilmektedir (Ferrara ve ark., 2016). Bu noktada bazı tedavi teknikleri 
önerilebilmektedir. Öncelikle üroterapi ile başlanılması, daha sonrasında ise birinci basamak tedavi olarak hem enürezis 
alarm cihazının uygulanması hem de ilaç tedavisine başlanılması ve son olarak antikolinerjik tedavi ile birlikte bir 
kombinasyon önerilmektedir (Di Bianco ve ark., 2014). 

 

Enkoprezis (Dışkı Kaçırma) 
Dışkı kaçırma daha çok erkek çocuklarda görülen ve enürezise göre daha ağır bir soruna işaret eden bir davranışsal 

sorundur (Yörükoğlu, 1987: 250). Bu davranışın nedeni yeterli tuvalet eğitimi verilememesi ya da eğitime yanıt alınamaması 
olabilirken; ruhsal bir bozukluğa bağlı olarak fiziksel bağırsak denetimi normal olmasına rağmen uygun yerlere dışkılamaya 
karşı isteksizlik, direnç de olabilmektedir (Şenol, 2006: 197). Bu nedenlere hatalı tuvalet eğitimi, anne ve babanın çocuğun 
yanında sık sık kavga etmeleri, aile içi huzursuzluklar, annenin aşırı titiz tutumları veya annenin aşırı koruyucu davranışları 
eklenebilir (Öz, 1997: 95).  Enkoprezis tanısı için çocuğun dört yaşından büyük olması ve bu davranışın üç ay süre ile en az 
ayda bir defa olması gerekmektedir (Şenol, 2006: 197). Cox ve arkadaşları (2002) yapmış oldukları çalışmada enkoprezis 
tanısı almış çocukların anksiyete/depresyon semtomplarına ve etkiliyeci ve güçlü olmayan aile ortamlarına sahip oldukları, 
daha fazla dikkat zorlukları yaşadıkları, düşük okul performansı sergiledikleri, daha yıkıcı davranışlarda bulundukları 
sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu noktada etkileşimli ebeveyn-çocuk aile rehberliği müdahalesi, bu çocuklar için psikolojik 
temelli tedavi yönteminde önemli bir yer tutar. Etkileşimli ebeveyn-çocuk aile rehberliği müdahalesi, enkoprezis için standart 
pediatrik gastroenterolojik tedavinin yanı sıra ödül cezasına dayalı davranış terapilerine önemli bir alternatif sunmaktadır 
(Reid ve Bahar, 2006). 

 

Parmak Emme 
Bebekler doğumlarından itibaren ilk bir yıl içinde dünyayı tanıma yolu olarak ağızlarını kullanırlar. Emme davranışı aynı 

zamanda çocuğa haz veren bir eylem de olduğundan bulduğu nesneleri ağzına götürür (Şenol, 2006: 98). Bebekler için emme 
davranışı içgüdüsel bir davranış olmasının yanında uykuları geldiğinde ya da acıktıklarında da parmaklarını emebilirler. 
Ancak ileri yaşlarda bu davranış devam ediyorsa bu davranışa anne babanın ayrılığı, ebeveynlerden birinin kaybı, ani korku, 
çocuğa bakım veren kişinin ya da anne babanın hatalı davranışları neden olabilmektedir (Öz, 1997: 26).  Rajchanovska ve 
Zafirova-Ivanovska (2014) yapmış oldukları çalışmada parmak emmenin okul öncesi dönemde çok yaygın olduğunu, 
çoğunlukla çocukların 3 yaş civarında bu davranış ile tanıştıklarını, kırsal alanda yaşayan, evde kendine ait odası olmayan, 
geniş ailede yaşayan, gün içinde televizyon karşısında uzun saatler geçiren çocuklarda parmak emme davranışının anlamlı bir 
şekilde daha çok görüldüğünü belirtmektedirler. Bu noktada parmak emmenin engellenmesi amacıyla uygulanan aparey 
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yönteminin başarılı sonuçlar aldığına dair araştırmalar literatürde yer almaktadır (Villa ve Cisneros, 1996; Bengi ve ark., 
2007; Ülker ve ark., 2007; Altun ve ark., 2010). 

 

Tırnak Yeme 
Tırnak yeme davranışı çok yaygın olmasına rağmen çok az çalışılmış ve anlaşılmış bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Singal, 2017: 19). Bu davranışsal sorunun genellikle beş yaş dolaylarında görüldüğü belirtilmesine rağmen kesin bir yaş 
söylemek çok olası değildir. Çocuğun iç dünyasında yaşanan sıkıntı ve gerilimin dışa vurulamadığı ve çoğunlukla 
saldırganlığa dönüşemediği zamanlarda tırnak yeme davranışı görülmektedir. Yetişkinlikte görülen tırnak yeme davranışında 
bu kişilerin kendine güven duygularının yetersiz olduğu ve bu özgüven eksikliğinin çocukluk yıllarında temellendiği 
söylenebilmektedir (Öz, 1997: 33-34). Özellikle bu noktada tırnak yeme yaygınlığının ailedeki üye ve çocuk sayısının çok 
olduğu ailelerde daha fazla olduğu belirtilmektedir (Rajchanovska ve Zafirova, 2011: 56). Tırnak yeme davranışının 
sonlandırılması hususunda cezalandırmanın etkili olmadığı, bu davranışın tırnak yemeye eşlik eden başka bir hastalık, öncül 
ve sonuçları dikkate alınmadan yönetilemeyeceği, son olarak ebeveynlere, kardeşlere, öğretmenlere tırnak yeme davranışı ile 
ilgili ne yapılacağı ne yapılamayacağı hususlarında bilgilendirme yapılması gerektiği ifade edilmektedir (Ghanizadeh, 2011; 
Hussain-Bhutto ve ark., 2013). 

 

Mastürbasyon 
Mastürbasyon çocukların çok erken yaşlarda başladıkları ve kendi bedenlerinde cinsel haz yaratan bir davranıştır (Öz, 

1997: 46). Çocukların cinsel bölgelerine ilgilerinin çok erken yaşlarda başladığı, ilk dört ay içinde altları değiştirilirken 
bundan hoşlanmaya başladıkları belirtilmektedir. Sağlıklı aile ortamında büyüyen çocuklarda bu davranışın görülme zamanı 
3-4 yaşları civarıdır. Bu davranış çocukların bedenlerini ve bedenin sınırlarını tanımaları açısından son derece normal 
olmasına karşın, bir süreklilik arz etmeye başlamışsa davranışsal sorun olarak değerlendirilmektedir. Diğer davranışsal 
sorunlara göre aileyi daha çok tedirgin eden ve utandıran bir yanı vardır. Ailelere çocuğu bu davranıştan uzaklaştırmak için 
onunla ilgilenmeleri ya da çocuğu rahatlatacak başka bir etkinliğe yönlendirmeleri önerilmektedir (Şenol, 2006: 98). Bu 
olgularda istismar ihtimalinden daima şüphelenilmeli ve bu husus göz ardı edilmemelidir (Babu, 2012). 

 

Saldırganlık 
Saldırganlık, doğuştan getirdiğimiz içgüdüsel bir davranış olmasına rağmen bunun bir davranışsal sorun olarak 

değerlendirilmesinde hatalı anne baba tutumlarının en etkili sebep olduğu belirtilmektedir. Özellikle çocuğun davranışlarını 
sebepsiz şekilde engellemek, istek ve davranışlarını eleştirmek, çocukla alay etmek ve onu sık sık cezalandırmak saldırgan 
davranışın gelişmesinde etkili olan ebeveyn tutumlarıdır. Çocuk saldırganlığı kendisine veya çevresine karşı 
yöneltebilmektedir (Öz, 1997: 36). Çocuk için kendine zarar verme davranışı olan saldırganlık, isteyerek ve amaçlı olarak 
yapılan ve doku hasarı ile sonuçlanabilen kendi bedenine yönelik girişim olarak tanımlanabilmektedir (Aksoy ve Ögel, 2003: 
227). Çocuk kendisine karşı saldırganlık gösterdiğinde öfke nöbetleri geçirebilir, kendisine vurabilir, başını duvarlara 
vurabilir, saçlarını çekip koparabilir, yanaklarını çekiştirebilir, bağırabilir, üstünü başını yırtabilir, kendisini ısırabilir. Çocuk 
eğer çevresine karşı salgırganlık gösteriyorsa yanındaki kişiyi ısırabilir, elindekileri fırlatabilir, yemekleri döküp bardakları 
fırlatabilir, kendisinden küçük çocukları dövebilir, oyuncaklarını ve evdeki eşyaları kırabilir, gazeteleri veya kağıtları 
yırtabilir, ağlayıp bağırabilir, küfür edip tepinebilir (Öz, 1997: 40). 

Saldırganlık davranışlarının ailenin çocukla yeterince ilgilenmemesi, çocuğun uygun davranışlarına ilgisizlik, katı 
disiplin tutumları veya disiplinsizlik, aile içi bireylerin birbirlerine karşı veya çocuğa karşı şiddet tutumları saldırganlık 
davranışı sebeplerindendir. Yapılan çalışmalar ebeveyn pratiklerinin çocukların sapkın davranışlarını pekiştirdiğine ilişkin 
kanı oluşturmuştur. Buna binaen ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesinin hem ebeveyn çocuk ilişkisi hemde ebeveynlerin 
birbirleriyle ilişkilerinin niteliğinin gelişmesinin çocuklardaki saldırganlığı azaltabileceği düşünülmektedir (Sayın ve Metin, 
2015). Ayrıca saldırganlık davranışları olan çocukların enerjilerini farklı etkinliklere yönlendirmesini teşvik etmek ve olanak 
tanımak, çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik olarak severek yapabileceği sorumluluklar vermek, olumlu davranışlarını 
takdir etmek, olumsuz davranışlarını çok ağır eleştirmemek, sevildiklerini ve önemsendiklerini hissettirmek saldırgan 
davranışlarla başa çıkmada etkili olabilmektedir (Özbey, 2010). Ayrıca yaş, cinsiyet, çevresel risk ve devam edilen okulun 
iklimi, çevresel şiddete maruz kalmak, düşük sosyoekonomik statüde olmak da saldırganlığın sebeplerinden olduğu 
düşünülmektedir. Okul iklimi ve çevresel şiddeti azaltmaya yönelik etkinlikler, grup çalışmaları, sanatsal aktiviteler de 
saldırganlık davranışını azaltmada etkili olabilmektedir (Yıldız ve Sümer, 2010). 
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Yalan Söyleme 
Yalan söylemek, insanın kaygılı ve korkulu olduğu zamanlarda kendini koruma amaçlı başvurduğu bir savunma 

mekanizması olarak tanımlanabilmektedir. Çocuk için bu durumu hayal gücü ve yaratıcılığıyla oluşturup anlattığı şeylerle 
karıştırmamak gerekmektedir. Örneğin; çocuk bir çizgi film kahramanıyla konuştuğunu söylüyorsa bu yalan değil çocuğun 
kurduğu hayaldir. Çocuğun 6-7 yaş civarında gerçeklik duygusu geliştikçe bu durum ortadan kalkar. Bir davranışsal sorun 
olarak yalan söyleme davranışında bulunan çocuğun korktuğu ve cezalandırılacağı endişesi yaşadığı söylenebilir. Aynı 
zamanda anne ve babası tarafından yeterince ilgi görmeyen çocuklarda dikkat çekme ya da takdir edilme amacıyla da yalan 
söylendiği görülebilmektedir. Bu noktada anne ve babalara çocuğun yeteneklerinden fazlasını beklememeleri, çocuğun 
yapamayacağı şeylerle ilgili olarak ısrarcı olmamaları, takdir görmek için söylediği yalanlar nedeniyle çocuğu 
cezalandırmamaları önerilmektedir (Öz, 1997: 66-69).  Çocukların yalan söylemelerini engellemeye ilişkin etkili 
müdahaleleri anlatan yeterli çalışma yoktur. Bu konuya dair bir görüşe göre çocukların yalan söylemesi karşılanmamış 
duygusal veya fiziksel ihtiyaçlarına işaret etmektedir. Çocuğun güvenlik ihtiyacını karşılayarak, onunla ilgilenerek, çocuğun 
özgüven kazanmasını sağlamaya çalışarak yalan söyleme gereksiniminin giderilebileceği yönündedir. Konuya ilişkin diğer 
görüş ise yalanın kendisi ve yalan söyleme sebebi arasındaki ayrımı çocuğa anlatmak gerektiği ebeveynlerin yalanın sebebine 
ve yalana farklı müdahalelerde bulunarak yalanı engellemeye çalışması gerektiği görüşüdür. Çocuğun yalan söylemesini 
engellemeye yönelik müdahalelerde çocuğa doğru olanı ve yanlış olanı öğretmenin ve davranışların kendilerini ve diğerlerini 
nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamak gereklidir (Stouthamer-Loeber 1986). 

 

Tikler 
Tikler aralıklarla ortaya çıkan kısa ya da uzun süreli davranışlardır. Geçici olan tikler vücudun belirli bölgelerinde ortaya 

çıkmakta ve bir yıldan kısa sürmektedir. Bu tip tiklerin özellikle çocuklarda 3 ila 10 yaş arasında yaygın olduğu 
söylenebilmektedir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sık karşılaşıldığı bilinmektedir. Eğer tik davranışı bir yıldan 
uzun sürerse bu tipe uzun süreli tik denmektedir (Şenol, 2006: 170). Tikler genel olarak tedirginliğin, kaygı ve bunaltıların 
bir kasın kasılmasıyla dışa vurumu olarak yorumlanmaktadır. Bu noktada çocuğun duygusal durumuyla birebir ilişkili olduğu 
söylenebilmektedir (Yörükoğlu, 1987: 239). En sık karşılaşılan tikler; göz kırpma, yanak kaslarında seğirme, göz 
kapaklarının fazla açılıp kapanması, burun çekme, sık yutkunma, omuz silkme, diz veya ayak sallama, kaşları kaldırıp 
indirme, kolları sallamadır (Öz, 1997: 103). Tiklerin giderilmesinde de pozitif ebeveynlik becerilerinin öğrenilmesi, çocuğun 
ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamaya çalışmak, çocuğun kaygılarını ve sosyal becerilerini geliştirme süreçlerini yönetmek 
etkili olabilmektedir. Ayrıca bilişsel terapilerin ve grup çalışmalarının tikleri gidermede etkili olduğuna ilişkin çalışmalar 
vardır (Evans ve ark., 2016; Leclerc ve ark., 2016). 

 

Trikotillomani (Saç Koparma) 
Bu davranışsal soruna kardeş kıskançlığı neden olabildiği gibi (Bakırcıoğlu, 2011: 325) en önemli nedeni olarak anne ve 

çocuk arasındaki duygusal bağın tam kurulamaması gösterilmektedir. Çocuğun annesiyle duygusal iletişimini kuramamasının 
çocuğu huzursuz ettiği ve hırçınlaştırdığı belirtilmektedir (Öz, 1997: 105). Bu davranışı gösteren çocukların en çok saçlarını 
kopardıkları ve başlarında saçsız bölgeler oluşturdukları, ileri yaşlarda bu davranışı gösteren ergenlerin kaş, göğüs ve koltuk 
altı kıllarını kopardıkları belirtilmektedir (Bakırcıoğlu, 2011: 325). İleri yaşlarda görülen davranışa çoğunlukla psikiyatrik bir 
tanının eşlik ettiği (affektif bozukluk, anksiyete bozukluğu, bağımlılık vs.) vurgulanmaktadır (Annagür, 2010: 29). 
Trikotillomani tedavisinde davranışçı ve bilişsel terapiler etkili olabilmektedir. Özellikle saç koparma refleksine yol açan 
otomatik inançlara bilişsel terapi ile müdahale etmek etkili olabilmektedir. Ayrıca saç koparmaya ilişkin kompülsüf 
davranışlar ileri düzeydeyse, terapiler seratonin seviyesini artıracak ilaçlarla desteklenebilir (Keijsers ve ark., 2016; Kar ve 
Kumar, 2012) 

 

Çocuklarda Görülen Davranışsal Sorunlara Yaklaşım 
Davranışsal sorunu gösteren çocukların istenmeyen davranışlarını değiştirirken öncelikle onları incitmemek, tedirgin 

etmemek ve istenmeyen davranışın yerine istendik davranış ve alışkanlık kazandırmak gerekmektedir (Çağlar, 1981: 205). 
Çocuklarda görülen davranışsal sorunlara karşı öncelikle yanlış anne-baba tutumlarına bakmak faydalı olacaktır. “Buna göre; 

 Çocukların davranış bozukluklarını “inkâr etme”, “görmezlikten gelme”, 
 Ortaya çıkan davranışsal sorunu tamamen çocuğun hatası olarak görme, 
 Çocuğun aşırı hareketlilik ve saldırganlık gibi davranış bozukluklarını “yaramazlık” olarak kabul etme, 
 Söz konusu davranışsal soruna ilişkin yanlış önlem alma ya da hiç önlem almama, 
 Çocuğu mevcut davranışsal sorundan dolayı fiziksel ve duygusal olarak cezalandırma, 
 Çocuğun davranışsal sorunu yüzünden eşlerin birbirini suçlaması ve böylece çözüm için zaman 

kaybetmeleri, 
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 Çocukla inatlaşma, 
 Çocuğa karşı öfke ve kızgınlık geliştirme, 
 Çocuğa tahammül edememe (Öz, 1997: 133-134). 

Ailelerin bu yanlış tutumlarında çocuk gelişimi hakkındaki bilgi eksikliklerinin, eşlerin kendi iç çatışmalarının, aile içi 
huzursuzlukların ve kendi çocukları söz konusu olduğunda herhangi bir davranışsal sorunu kendi çocuklarına 
yakıştıramamalarının (“Benim çocuğumda olmaz”) etkili olduğu söylenebilmektedir (Öz, 1997: 134-135).  

Bir davranışsal sorun görüldüğünde çocuğa yaklaşımda öncelikli olarak yapılması gereken şey sorunun biyolojik temelli 
olup olmadığını öğrenmek, eğer değil ise yaklaşımda onu kınamamak ve anlamaya çalışmaktır. Bu noktada doğru yaklaşım 
ve yönlendirme için bir uzmandan destek alınabilir. Tek başına uzman desteği, çocuğun evde aileyle geçirdiği zaman 
düşünüldüğünde kuşkusuz ki yeterli olmayacaktır. Ailenin yani anne ve babanın birlikte ve tutarlı bir şekilde öğrendiklerini 
uygulamaları gerekmektedir. İstenmeyen bir davranışı istendik bir davranışla değiştirmede anne ve babanın birlikte hareket 
etmeleri çok önemlidir. Bir ebeveyn cezalandırıcı tutuma devam ederken diğer ebeveynin çocuğa olumlu yaklaşması çocuğun 
içinde bulunduğu durumu anlamlandırmasını zorlaştıracaktır. İstikrarlı tutum, istenmeyen davranışın ortadan kaldırılmasında 
oldukça etkilidir. Örneğin; parmak emme davranışı için bir gün sabırlı davranıp diğer gün “çek elini ağzından” diyip çocuğun 
elien vurmak istikrarlı bir davranış değildir (Öz, 1997: 143-144). 

 

SONUÇ 
 

Sonuç olarak çocuklarda görülen davranışsal sorunların ailedeki hatalı ele alış tutumu,  kalıtımsal özellikler, sosyal ve 
çevresel etkiler, çocuğun karşılanması gereken temel ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi nedenlere bağlı olabileceği 
söylenebilmektedir.  

Çocuklarda görülen davranışsal sorunların yetişkinlerde görülenlere göre doğru ele alış ve yaklaşım ile daha hızlı ve 
kalıcı şekilde çözümlenebileceği anlaşılmaktadır. Önemli olan nokta söz konusu istenmeyen davranışın neden 
kaynaklandığını, çocuğu rahatsız veya huzursuz eden davranışın ne olduğunu anlamaya çalışmaktır. 
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ÖZET  

 

Bu çalışmada, zaman serilerinde sapan değer modelleri ve etkileri incelenmiş, B tipi sapan değerlerin, AR(1) modeli 
üzerinde meydana getirdiği etki çalışılmıştır. B tipi sapan etki, seriyi oluşturan gözlemlerin meydana geldiği herhangi bir 
anda ortaya çıkabilen ve kendinden sonraki gözlemleri de etkileme özelliğine sahip bir olağan dışılıktır. Bu türden durumlar, 
doğal rastgelelik sonucunda meydana gelmektedir. Birçok bilimsel çalışma, B tipi etkinin parametre tahmin değerlerinde 
nispeten daha düşük bir yanlılığa sebep olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada bir simülasyon uygulaması yapılarak 0.75 
parametre değerli, seri uzunlukları (50, 75, 100, 150 ve 200) olan 5 tür serinin merkezsel pozisyonlarına B tipi etkiler 
yerleştirilerek varyans değerlerinde meydana gelen artış miktarı gözlenmiş, elde edilen sonuçlara varyans analizi işlemi 
uygulanarak istatistiksel çıkarsamalar yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sapan Değerler, ARMA Modeller, A Tipi Sapan Değer, B Tipi Sapan Değer. 

 

A RESEARCH ON B TYPE EFFECT 
FOR AR (1) DECISION MODELS 

 

ABSTRACT 

 

In this study, it is investigated the outlier models and it’s effects in time series, then type B outlier effect on a AR(1) model 
has been studied.  Type B outlier effect is defined as an outlier emerge from the any time of duration and damage to 
consecutive observation in interested serie. This type of outliers are emerged from natural randomness. A great number of 
scientific study show up that type B effect has a minor effect on parameter estimation than other effects. In this study, A 
simulation study has been done onto 0.75 valued AR(1) parameter, serie greatness are 50, 75, 100, 150, 200, it has been 
observed behavior of growing variation results by replacing type B outlier in the central points  of series. And according to  
taken results some inferences,  variance analysis has been planned and some inferences given. 

Key Words: Outliers, ARMA Models, A Type I Outlier, A Type II Outlier. 

 

GİRİŞ 
 

Yöneticilerin ve araştırmacıların yönetsel bir düşünceyi hayata geçirmeleri durumunda bir dizi maliyete katlanmaları 
kaçınılmazdır. Bu maliyetin doğurduğu finansal kaynakların doğru kullanılabilmesi için kararların isabetli ve gerçek hayatın 
dinamikleri ile uyumlu olması gerekir. Bu bakımdan yönetsel kararların bilimsel verilerle desteklenmesi ve bütün olası 
risklerin belirlenmesi gerekir. Bilimsel bir çıkarsama olan bilgiye erişim, modeller vasıtasıyla elde edilmektedir. Modeller de 
verilerden elde edilmektedir. Modellerden elde edilen bilginin sağlıklı olabilmesi için verilerin sağlıklı olması gerekir. Bu 
bakımdan veriler üzerinde meydana gelebilen bir bozulma ya da tehdit, hem modeli hem de modelden elde edilen bilginin 
bozulmasına neden olur. Bu çalışmanın ana unsuru olan sapan değerler konusu, veriler üzerinde meydana gelen bozulum 
mekanizmalarını incelemektedir. Bu bakımdan istatistik bilim alanının önemli bir araştırma alanı olan zaman serisi 
modellemesi, özellikle Ekonometri ve İstatistik bilim alanları başta olmak üzere hemen bütün bilim alanlarında sıklıkla 
kullanılan güncel bir modelleme yöntemi olarak önemini artırmaya devam etmektedir.  
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Zaman serilerinde veri temelli tehditler iki kategoride ele alınıp araştırılmaktadır. Bu tehditler; A tipi sapan etkiler 
(değerler) ve B tipi sapan etkilerdir. Bu çalışmada B tipi sapan etki olarak isimlendirilen tehditin ne olduğu ve modeller 
üzerinde nasıl bir yanlılığa sebep olduğu araştırılmaktadır. Bu kapsamda bu araştırma çalışmasına, konuya ilişkin literatür 
taraması ile başlanmaktadır. Bir sonraki aşamada zaman serileri modelleri tanıtılmaktadır. Ardından, sapan değerlerin zaman 
serileri bakımından modellenmesi ve sapan değer türlerinin neler olduğu tanımlanmaktadır. Bundan sonra, çalışmanın 
materyal ve metot bölümü bulunmaktadır. İzleyen bölümde çalışma bakımından önemli bir araç olarak kullanılan simülasyon 
çalışması yer almaktadır. Simülasyon çalışması ile bir seri içerisinde bulunabilecek sapan değer sayılarının, modeli hangi 
düzeyde etkilediği ve modellere ilişkin varyanslar üzerinde nasıl bir değişim meydana getirdiği araştırılmıştır. Simülasyon 
verileri kullanılarak, değişen seri uzunlukları ve uzunlukları değişen seriler içerisindeki bulunması muhtemel sapan değer 
sayılarının modeli ne düzeyde etkilediği, iki yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına bağlı 
çıkarsamalar yapılmıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 
 

Zaman serilerinde sapan değerler alanında ilk bilimsel makale 1972’de A.J. Fox tarafından yayımlanmıştır. Fox, 
otoregresif (AR) modellerde sapan değerleri (etkileri) tespit etmek için olabilirlik oran kriteri adı verdiği bir yöntem 
geliştirmiş, bu yöntem ile tespit edilen sapan değerleri, birinci ve ikinci sapan değer olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte 
Fox, sapan değerlerin güç fonksiyonları üzerinde çalışmalar yapmıştır. 

1972 yılında Fox’un yaptığı çalışma, araştırma alanına bir temel kazandırmıştır. Bu temelde bütün ARIMA modelleri 
içerecek şekilde çoklu sapan değerleri taramaya yönelik yöntemler geliştirilmiştir. 1982’de Chang, 1983’te Chang ve Tiao, 
ayrıca Hilmer, 1986’da Tsay, 1987’de Pena, 1988’da Abraham ve Yatawara, aynı yıl Chang, Tiao ve Chen, 1989’da Bruce ve 
Martin benzer çalışmalarla katkı sunmuşlardır (Chang, Tiao ve Chen,1988: 193-205). Ayrıca, 1988’te Abraham ve Yatawara, 
lagrange çarpanlar metodu ve skor tabanlı testler üzerinde çalışmıştır. 1987’de Pena, 1989’da Abraham ve Chuang, Bruce ve 
Martin sapan değer taramada, sapan olan gözlemin silinmesi temeline dayalı testler ile birlikte, zaman serilerinde etkili 
gözlemler üzerine makaleler yayımlamıştır. 

Zaman serilerinde sapan değerlerin etkileri üzerine ilk çalışmalar, Box ve Tiao tarafından 1975’te yapılmıştır. 1986 
Yılında Chen ve Tiao bu yöntemi daha da geliştirerek, iterative (ardışık) yöntem adı verilen yöntemi geliştirmişlerdir. Sapan 
değerlerin teşhis edilmesine yönelik çalışmalardan biri de Robust Procedure adı verilen yöntem olup 1979 yılında Denby ve 
Martin tarafından geliştirilmiştir.  Bu yöntem, Martin ve Yohai (1985) tarafından da çalışılmıştır. 1988 yılında Chang, yanlış 
belirlenen sapan değer tiplerinin test yöntemlerinde etkinlik kaybına neden olduğunu ortaya koymuştur. Sapan değerleri 
tespit etmede kritik değer olarak kullanılan C değeri belirlemek maksadıyla Monte-Carlo simülasyonları kullanılmıştır.  

Sapan değerler (Outliers) konusunda çok sayıda bilimsel araştırmaya ve farklı tanımlamaya rastlamak mümkündür. 
Esasında birçok araştırmada sapan değerlerle, etkili veya kuşkulu değerlerin karıştırıldığı veya birbirlerinin yerine 
kullanıldığı tanımlamalara rastlamak ta mümkündür. Meselâ, Bross (1961) “Görünümü geri kalan gözlem değerlerinin 
görünümüne uymayan bir veya birkaç gözlem” biçiminde bir tanımlama yapmıştır. Stefansky (1972), “Kestirim 
değerlerinden çok farklı olan gözlem değerleri” diye bir tanım üretmiştir. Bir diğer tanım, “Örneklemdeki diğer gözlemlerden 
farklı olan gözlem değerleri” biçimindedir. Burada özellikle vurgulanması gereken husus şudur: Bir gözlem seti içerisinde 
çok sayıda etkili gözlem bulunabilir. Her etkili gözlem, sapan değildir. Etkili ya da kuşkulu gözlemlerin sapan olup 
olmadıkları testlerle belirlenmektedir. Sapan değerler, bir gözlem seti içerisinde etkili gözlemler arasında, tahmini 
parametreleri en çok etkileyen gözlemlerdir. Bu durum göz önüne alınarak bir tanım vermek gerekirse sapan değer; “bir 
gözlem seti içerisinde bulunabilen kişi veya cihaz kaynaklı hatalardan veya doğal rastgelelik sonucu ortaya çıkabilen, 
parametre tahmin değerlerinin yanlı olmasına neden olan bir ya da birkaç gözlem” biçiminde tanımlanmaktadır. Çok sayıda 
bilimsel makale taranarak ulaşılan sonuç şudur: Eğer bir gözlem doğal rastgelelik sonucunda ortaya çıkmış ise, etki daha 
küçük, parametre tahmin değerleri daha az yanlı olmaktadır.  Kişi, cihaz veya ölçüm kaynaklı hatalar sonucunda bir gözlem, 
sapan olmuşsa etki çok daha büyük, parametre tahminleri üzerinde meydana gelen yanlılık daha fazla olmaktadır (Ljung, 
1993: 559). 

 

ZAMAN SERİLERİ 
 

Bu çalışmada incelenen zaman serileri analizi, Box-Jenkins ya da ARIMA modeller başlığı altında incelenen modelleri 
içermektedir. Bu türden seriler; trend, konjonktürel dalgalanma ve mevsimsel etki gibi birçok faktör tarafından 
etkilenmektedir. Bu ve benzer etkiler, bilinen ve etkileri yazılım araçları ile giderilebilen etkilerdir. Oysa, istatistiksel analiz 
sürecine geçilmeden yapılması gereken bir dizi işlem ve analiz bulunmaktadır.  
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Zaman serileri analizinde geleneksel yöntemler, durağanlık ve doğrusallık varsayımlarına dayanır. Oysa bu varsayımlar 
gerçek hayatta ulaşılması zor bazen imkânsız varsayımlardır. Durağanlık ve doğrusallık, yapılması düşünülen analizlerin, 
istatistiksel kural ve varsayımlara uygunlukları bakımından da önemlidir. Ancak, durağanlığı bozan çok sayıda faktör 
bulunmaktadır. Bunlardan biri ve en önemlisi, modellere ve parametrelere kaynak teşkil eden gözlemler üzerinde meydana 
gelen değişimlerdir. Bu değişimler, daha başlangıç aşamasında tahmin amacıyla elde edilmesi ve kullanılması düşünülen 
parametrelerin yanlı olmasına neden olmaktadır. Bu türden hatalı durumların ortaya çıkmasına neden olan iki faktör 
bulunmaktadır. Bu nedenlerden biri doğal rastgelelik, diğeri ise kişilerden kaynaklanan hatalı durumlardır. Bir gözlem doğal 
rastgelelik sonucunda beklenenden çok farklı bir biçimde ortaya çıkabilir. Örneğin, bir grev sonucunda üretimin ciddi bir 
biçimde sekteye uğraması, beklenmeyen ekonomik bir krizin ortaya çıkması, öngörülmesi mümkün olmayan depremlerin 
doğurduğu yıkıcı etkiler, konjonktürel bir dalgalanmanın meydana çıkması, ani ve beklenmeyen iklimsel hareketler ve 
benzerleri biçimindedir.  

Gözlemlerin kişilerden kaynaklı olarak hatalı biçimlerde elde edilmeleri ise doğrudan doğruya özel bir durum olarak 
kabul edilmektedir. Bu da bir fabrikada çalışan işçilerin bir ya da birkaçının işe gelmemesi nedeniyle ortaya çıkan üretim 
kaybı, bir ölçüm elemanının bir bilgiyi yanlış kaydetmesi, bir makinede meydana gelen arıza ve benzeridir. 

 

Temel Teoremler 

Zaman serilerinde t  ile gösterilen terim, White-Noise (modeli tehdit etmeyecek kadar önemsiz bir hata) süreci olarak 

tanımlanır.  Bu süreç, sıfır ortalamalı rastgele değişkenlerle, sabit varyans, 2
t ’nın serisi olarak ifade edilmekte olup 

aşağıdaki varsayımlarla ifade edilir. 
0)( E , 22 )( ttE   , jiE ji  0),(  . 

Bir kesikli zaman serisi gözlem değeri ,tX  için bu bağlamda bir model tanımlanırsa, White Noise süreçli bir seri ve 
 fonksiyonu aşağıdaki biçimde elde edilir. 

    tttttt XXXXX   ,...,,,,..., 2112    (1) 

Böylece (1) eşitliği,  fonksiyonunun doğrusal olması durumunu sağlamaktadır.  

  



 

k
tktX       (2) 

Bu eşitlik aynı zamanda doğrusal olmayan modeller için de genel bir yapıdır ancak beklenen tX , geçmiş değerlere olduğu 
kadar, gelecek değerlere de bağlı olarak elde edilmektedir.  

Uygulamada tX , ancak geçmiş dönemlere bağlı olarak elde edilmektedir. Bu durumda (2) yeniden formüle edildiğinde, 





 

0k
tktX        (3) 

Biçiminde elde edilmiş olur. Geriye doğru öteleme işleci, 1 tt XBX  olarak ifade edilmektedir. Bu durumda, 

  ttXBT )( ,       (4) 







0

)(
k

k
k llT       (5) 

Biçimi elde edilmiş olur. Böylece (5) eşitliği,  

  tt BTX )(1      (6) 
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biçiminde elde edilmiş olur. Bu durumda )(1 lT   durağan serisi, 11  l  biçiminde genişletilirse )(lT  de durağan 
olacaktır. Böylece, 

  ...)( 2
2

1
1

0
0

1  llllT                (7)  







0k
ktktX                         (8) 

veya  tt BX )(       (9)  elde edilmiş olur.  

Burada,  )()( 1 zTz   veya,  1)()(  zTz  biçiminde elde edilir.  

Ayrıca (8) Eşitliği, doğrusal modeller için alternatif bir model özelliği taşır. tX , hata terimi t ’nin geçmiş dönem 
değerlerinin bir kombinasyonu biçiminde elde edilmiştir (Priestley, 1987). 
 

ARMA Modeller 
 

Bu bölümde doğrusal ARMA modeller tanıtılacaktır. Bir ARMA modelinde p parametreli AR, q parametreli MA 

modelinin bir kombinasyonu biçiminde ifade edilen modellerdir. p  dereceden )( pAR  Modeli, 

tptptt XXX    ...11    (10) 

q  dereceden MA( q ) Modeli,  

  qtqtttX    ...11     (11) 

Biçiminde ifade edilir. Bu durumda ),( qpARMA modeli,  

qtqttptptt XXX    ...... 1111  (12) 

Buradan (12) Modeli,  

tt BXB  )()( 
     (13)

  

 

Sapan Değerler 
A Tipi Sapan Değerler 

Bir gözlem seti içerisinde gözlemin sadece kendisini etkileyen sapan değer türüne, A tipi sapan değer adı verilir.  Sapan 
değerin bu tipini gösteren model aşağıdaki gibidir (Fox, 1972: 351).  

  ),...,1(
1

nptXX
p

r
trttt 


    (14) 

Burada, r  otoregresif parametreler ve  t  bağımsız normal, ),0( 2
N .  ty  Gözlemi aşağıda tanımlanan bir 

nicelik olup, 
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Biçiminde tanımlanmaktadır. Burada r  değerleri  tX  süreci durağan olacak biçimde elde edilmiştir. Ayrıca, regresif 

modelin parametresi olarak kabul edilen p ’ nin bilindiği varsayılmaktadır.  Burada,  , A tipi sapan etkiyi gösteren bir 

nicelik olup, 0:1 H  alternatif hipotezine karşı kurulan ve 0:0 H  olması istenen bir değerdir.  

Bu tip hatalar, daha çok sürece bağlı olarak elde edilen hatalar olmayıp, kişi kaynaklıdır. Mesela, bir kalite kontrol 
sürecinde, kontrol veya tasnif elemanın bir anlık dalgınlığı ve ihmali sonucunda bu tür hatalı durumlar ortaya çıkabilir 
(Bayhan, 1982: 18). Bu tür hatalı durumlar, çok büyük hata durumlarını ve şok bir anı ifade ederler, bu durumda gözlem çok 
ciddi bir biçimde etkilenir. Model içerisinde A tipi hatanın varlığı, parametre tahmin değerlerini çok ciddi bir biçimde 
etkilemekte ve yanlı olmalarına neden olmaktadır (Ljung, 1993:559). 

B Tipi Sapan Değerler 

Bir gözlem serisi içerisinde, ortaya çıktığı pozisyondan itibaren bütün gözlemleri etkileyen sapan değer türüne B tipi 
sapan değer adı verilir.   Sapan değerin bu tipini tanımlayan model aşağıdaki biçimde elde edilmiştir (Fox,1972: 356). 
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r
ttrtrt yy
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Burada,   
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Ve r  ),...,1( pr   ve  t  bağımsız normal ),0( 2
N  süreçtir. Burada tanımlı,  , sapan etki, qy  gözleminden 

başlanarak ,..., 21  qq yy  bütün gözlemleri etkilemektedir (Fox, 1972: 356). 

B tipi sapan etkiler, nispeten daha az etki içermelerine rağmen, ortaya çıktığı pozisyondan itibaren, azalan bir trend 
içerisinden bütün gözlemleri etkileme özelliğine sahiptir. Etkinin bütün gözlemler üzerine dağılması, varyans üzerinde etkiyi 
nispeten azaltan bir faktör olmaktadır. Kalite kontrol süreçlerinde ise, bu bir süreç hatası durumunu ifade etmektedir 
(Bayhan, 1992: 18-19). 

 

MATERYAL METOT 

 
Bu araştırmanda 0.75 katsayılı değerlerden oluşan otoregresif verilerin merkezi poziyonlarına, 50 uzunluklu serinin 26, 

75 uzunluğunda serinin 38, 100 uzunluğunda serinin 51, 150 uzunluğunda serinin 76 ve 200 uzunluğunda serinin 101’inci 
pozisyonlarına 1’er adet sapan değer yerleştirilmiştir.  Ardından yine aynı katsayılı verilerin merkezi pozisyonlarına, ikişer 
adet olmak üzere; 50 uzunluğunda serinin 17 ve 34, 100 uzunluğunda serinin 33 ve 66, 150 uzunluğunda serinin 50 ve 100, 
200 uzunluğunda serinin 67 ve 134.’üncü pozisyonlarına ikişer adet sapan değer yerleştirilmiştir. Benzer şekilde, seri 
uzunlukları esas alınarak merkezi pozisyonlara bu kez üçer adet sapan değer yerleştirilmiştir. Örneğin, 100 uzunluğunda seri 
içerisine 3 adet sapan değer yerleştirilirken, serinin 25, 50 ve 75’inci poziyonlarına yerleştirme yapılmıştır. Bu arada sapan 
değerlerin yerleştirildiği pozisyonlarda bulunan gözlem değerleri yok sayılmaktadır. Sapan değer yerleştirildikten sonra her 
seri için bir varyans hesap edilmiş ve Tablo-1 verileri elde edilmiştir. Ardından Tablo-1’de seri uzunluğu ve sapan değer 
sayılarını esas alan iki yönlü varyans analizi işlemi uygulanmıştır. Varyans analizi uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar, 
Tablo-2’de gösterilmiştir. 

 

SİMÜLASYON ÇALIŞMASI 

 

Bu çalışmada, 50, 75, 100, 150, 200 uzunluğunda seriler, 0.75 katsayılı AR(1) modele uydurularak, simülasyon 
çalışmaları yapılmıştır. 0.75 katsayısı, serileri oluşturan gözlemlerin %75 oranında bağımlılık gösteren elemanlardan 
oluştuğunu ifade etmektedir. Beş tür serinin merkezi pozisyonlarına, 1, 2, 3 adet B tipi sapan değer yerleştirilerek model 
varyansında meydana gelen değişim incelenmiştir. Serilerde maksimum üç sapan değerin kullanılmasının nedeni, literatürde 
maksimum üç sapan değerli analizler yapılmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tarama süreci olarak Chang, Tiao ve Chen (1988) tarafından geliştirilen ve etkinliği varyans analizi sonuçları ile 
doğrulanan Ardışık Yöntem (İteratif Procedure) kullanılmıştır (Kaya, 1999: 58-76). Ardışık Yöntem, bir iteratif (ardışık 
taramalı bir süreç) test yöntemi olup, C++ dili ile tarafından bilgisayar kodlarına dönüştürülmüştür.  

 

Tablo 1. Model Varyansı İçin Meydana Gelen Artış Yüzdeleri 
  Sapan Değer Adedi  
Seri Genişliği  1 2 3 

50 4.41 10.36 17.36 
75 4.09 9.21 15.12 

100 3.99 8.89 13.20 
150 3.52 7.25 11.93 
200 3.01 6.27 10.14 

ijjiij SGy      (16) 

(16) denkleminde,  : Genel ortalama, iG : Seri genişliğini, jS : Sapan değer adedini, ij  terimi, model denklemi 

tarafından açıklanamayan hata terimini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere, varyans analizi işlemi, seri genişliği ve sapan 
değer adedi olmak üzere iki etkinin analiz edildiği bir işlemdir. Modelin nasıl bir davranış sergilediğine dair işlemler, Tablo-
2’de belirtilmiştir. 

Tablo 1, de yer alan gözlemler, Sapan değer sayıları ve seri uzunlukları esas alınarak oluşturulmuştur. Mesela; 4.41 
verisi, 50 uzunluğunda bir zaman serisi içerisine yerleştirilen 1 sapan değerin, model varyansında meydana getirdiği yüzde 
artış değerini temsil etmektedir. Tablonun son değeri olan 10.14 değeri ise, 200 uzunluğunda bir serinin merkezsel 
pozisyonlarına yerleştirilen 3 adet sapan değerin model varyansında meydana getirdiği artışın yüzdelik miktarını temsil 
etmektedir. Tablo 1, ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde seri uzunlukları büyüdüğünde, model varyansında meydana gelen 
değişimin küçüldüğü görülebilmektedir. Tam tersi bir durum olarak ta, seri içerisinde artan her bir sapan değer, model 
varyansında büyümesine neden olmaktadır.  

 

Tablo 2. Model Varyansı İçin Varyans Analizi Sonuçları 
Özellik Sd Hkt Hko F 
Sapan Değer Sayıları 2 237.724 118.862 88.79 
Seri Uzunlukları 4    32.438 8.109 6.06 
Hata 8    10.710 1.339  
Toplam 14  280.872   

Tablo 1’de elde edilen verilere iki yönlü varyans analizi uygulandığında, Tablo 2’de elde edilen sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bu sonuçlara göre, sapan değer sayıları ve seri uzunlukları istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur.  
Dolaysıyla, seri içerisinde çok sayıda sapan değerin bulunması, varyans değerinin artmasına ve parametre tahmin 
değerlerinin yanlı olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında seri uzunlukları büyüdükçe sapan değerlerin varyans değerleri 
üzerindeki etkisini küçülmektedir.  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Zaman serileri analizi, önemli bir istatistik parametre tahmin yöntemidir.  Zaman serileri ile etkin parametre 
tahminlerine ulaşabilmek için, verilerin sağlıklı bir biçimde elde edilmesi gerekir. Sağlıklı tahminlerin elde edilmesinin 
koşullarından biri de örnek ölçümünün yeterli büyüklüklerde olmasıdır. Özellikle gözlemler arası bağımlılığı esas alarak 
parametre tahmini yapmaya olanak tanıyan zaman serileri için trend, mevsimsel dalgalanma, konjonktürel faktörler ve 
benzeri tehditler dışında iki önemli tehdit daha bulunmaktadır. Bu tehditler, bağımlılığı bozan gözlemler varlığı (A tipi hata) 
ve trendi bozan gözlemlerin varlığıdır (B Tipi hata). 

Bağımlılığın bozulması, zaman serisi parametrelerinin ve parametre sayılarının yanlı olması, dolaysıyla modelin yanlış 
olması sonucunu doğurmaktadır. Bu bakımdan, daha istatistik analiz sürecine geçmeden önce varsa bu türden hatalı 
durumları tespit etmek ve ortadan kaldırmak gerekir. Aksi halde tahmin aşaması ne kadar sağlıklı ve dikkatli yapılırsa 
yapılsın, parametrelerde bir miktar yanlılığın ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelebilmektedir.  



Ahmet KAYA 

41 

Yapılan araştırmalar, seriler üzerinde ortaya çıkan hatalı durumların, parametrelerin ve hatta yanlı etkiler çok güçlü ise, 
modellerin değiştiği sonucunu ortaya koymuştur. Bu durumda tahmin işlemine esas teşkil eden gözlemlerin tarama süreçleri 
ile gözden geçirilmesi, varsa hatalı gözlemlerdeki yanlılığın tespit edilmesi, analizin sağlıklı bir biçimde tamamlanması 
bakımından önemlidir. Gözlemlerin gereğinden fazla küçük ya da büyük olmasına neden olan bu durumlar, sağlıklı hücrelere 
bulaşmış veya bir bilgisayar programının sağlıklı bir biçimde çalışmasına engel bir virüs olarak tanımlanan bulaşmalarla 
(contaminations) benzerlikler göstermektedir. Özetle; 

 B tipi hata, veriler üzerinde doğal rastgelelik sonucunda ortaya çıkan, ortaya çıkış anından itibaren bütün 
gözlemlerin etkilenmesine neden olan bir durumu ifade etmektedir. Bu da ekonomik bir krizin ortaya çıktığı anı ve 
günü, bununla birlikte izleyen günlerde de etkisini azalan şiddette hissettirdiği durumu ifade etmektedir. 

 B tipi hata, doğal bir durumu, A tipi hata, kişi kaynaklı bir hata durumunu ifade etmektedir. 

 A ve B tipi etkilerin artan sayısı, varyansın büyümesine, dolaysıyla parametre tahminlerinde yanlılığın artmasına 
neden olmaktadır.  

 Serilerin geniş olması, hatalı durumların etkilerini azaltan bir faktördür. 

 Seri içerisinde sapan değer sayısı arttıkça tarama süreçleri ne kadar güçlü olursa olsun, performanslarında ciddi bir 
zayıflama söz konusu olmaktadır. 

 B tipi hata, model üzerinden ayrıştırılmayacaksa bile, modeli hangi düzeyde etkilediğini belirlemek de merak 
edilebilir. Bu amaca uygun olarak ta B tipi hata etkisini tespit etmek önemli olabilir. 

 Bazı dönemlerde çok sayıda doğal olumsuzluğun ortaya çıktığı ve tahmin modellerini ziyadesiyle etkilediği 
durumlar söz konusu olabilir. Bu koşulların doğurduğu etki model üzerinde kalsa bile, bu etkinin büyüklüğü 
hakkında bilgi sahibi olmak, normal koşullarda modelin göstereceği davranışlar hakkında bilgi sahibi olmayı 
kolaylaştırabilir.  

 B tipi hatanın etkisini ölçebilmek, olağanüstü ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarda tahmin işlemi yapmayı 
olanaklı kılar. Zira, bu dönemlerde doğal rasgeleliğin ortaya çıkardığı yanlılığı öngörmek mümkün hale gelir. 
Böylece olağanüstü koşullarda elde edilemeyen ya da güvenilmeyen öngörüsüzlük ortadan kalkmış olur.  

 Bir modelin gerçek davranışını görebilmek için, modelin kaynağı olan verilerin her türlü etkiden arındırılmış 
olması gerekir. Bunu sağlamak için verilerin elde edilmesine temel teşkil eden anket ve benzeri araçların çok 
dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekir. 
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ÖZET  

 

Hizmet işletmeleri için önemi her geçen gün artan hizmet kalitesi, günümüz rekabet ortamında işletmelerin faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için önemli bir unsur haline gelmiştir. Son yıllarda sayıları giderek artan yiyecek içecek işletmelerinin de 
rekabet edebilmeleri için hizmetin kalitesini sürekli artırmaları gerekmektedir. Hizmet kalitesinin artırılması için de ilk önce 
hizmeti sunan işgörenin hizmet kalitesi bilincinin artırılması gereklidir.  

Çalışma, Tokat İlinde faaliyet gösteren birinci sınıf-lüks yiyecek içecek işletmelerinde SERVQUAL ölçeği kullanılarak 
işgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz 
edilerek işgörenlerin hizmet kalitesi algılamalarının demografik özelliklere göre farklılıkları incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda işgörenin hizmet kalitesi algı düzeyleri açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Yiyecek İçecek İşlemeleri, SERVQUAL 

 

METHODS IN INCREASING THE SERVİCE QUALITY: A CASE 
STUDY IN FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENTS 

 

ABSTRACT 

 

The increasing quality of service for service enterprises has become an important factor in enabling businesses to 
continue their operations in today's competitive environment. In recent years, a growing number of food and beverage 
companies need to continually improve the quality of their services in order to compete. In order to increase the service 
quality, it is necessary to increase the quality of service quality of the occupation that provides the service first. 

The study was carried out by measuring SERVQUAL service quality perceptions of first-class luxury food and beverage 
companies operating in Tokat. The obtained data were analyzed by SPSS package program and the differences of service 
quality perceptions of employees according to their demographic characteristics were examined. As a result of the research, 
the levels of perception of service quality in the occupation are explained. 

Key Words: Service Quality, Food and Beverage Establishments, SERVQUAL 

 

GİRİŞ 
 

İnsanların gelir düzeylerindeki artış ve kendilerine daha çok zaman ayırmaları sonucunda dışarda yeme-içme, eğlenme ve 
dinlenme gibi etkinliklerde büyük oranda artış olmuştur. Bu artış doğrultusunda yiyecek içecek işletmelerinin sayısı da 
artmıştır. Özelliklerine ve türlerine göre birçok farklı şekilde hizmet sunan yiyecek içecek işletmelerinin sayısı artıkça yoğun 
rekabet ortamı oluşmuştur. İşletmelerin oluşan yoğun rekabet ortamından avantaj sağlayabilmeleri için en fazla önem 
vermeleri gereken unsurlardan biri hizmet kalitesidir. Hizmet işletmelerinde hizmet kalitesi değerlendirilirken genelde 
müşteri gözüyle ele alınmaktadır. Bununla birlikte müşterinin kalite algılamasına yön veren, müşteriye hizmeti sunan işgören 
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ikinci planda kalmaktadır. Ancak hizmet kalitesinin düzeyini belirleyen en önemli unsur işgörendir. Bu nedenle hizmet 
kalitesinin artırılması ve sürekli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara ilk önce işgörenden başlamak gerekmektedir. 

Hizmet kalitesinin düzeyinin belirlenmesi, öncelikle kalite algılamasının ölçülmesi ile mümkündür. Hizmet kalitesinin 
ölçülmesi için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu konuda en kabul göreni ve en fazla kullanılanı Parasuraman ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğidir. SERVQUAL ölçeği genel anlamda, müşterilerin hizmeti almadan önceki 
beklentileri ve hizmeti aldıktan sonraki performans algılamalarını belirlemek için geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada hizmet kalitesi tüketicilerin gözüyle değil de hizmeti üreten ve sunan işgörenin gözüyle değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bir diğer deyişle işgörenin kendi ürettiği hizmet kalitesinin ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Çalışma, Tokat İlinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamalarına yönelik 
gerçekleştirilmiştir. SERVQUAL ölçeği kullanılarak hazırlanan anket formu ile işgörenin kalite algılamaları ölçülmeye 
çalışılmıştır. Hizmet kalitesi ile ilgili çalışmaların genellikle müşterilerin kalite algılamaları ölçülerek yapılması, hizmet 
kalitesinin düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden olan işgörenin kalite algılamalarına yönelik fazla çalışma yapılmaması 
çalışmamızın önemini artırmaktadır. Aynı zamanda; çalışma sonucunda elde edilen bulguların, hizmet kalitesinin 
artırılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir. 

 

HİZMET VE KALİTE KAVRAMLARI 
 

Hizmet kavramı tanımlaması yapılırken birçok kriterin göz önüne alınması gerekmektedir.  Bu kriterlere; hizmetlerin 
emek yoğun olması, üretildikleri anda tüketilmesi, hizmeti sunan ve hizmeti alan kişiler arasında sürekli bir iletişimin olması, 
hizmeti alan kişilere standart olmayan faydalar sağlaması gibi unsurlar örnek verilebilir (Uygur, 2007, 39).  

Bu faktörler ve diğer bazı faktörler de göz önünde bulundurularak hizmet kavramı birçok şekilde tanımlanmıştır. Eser’e 
göre hizmet ‘Bir taraftan diğerine sunulan performans olarak tanımlanabilir. Performans soyuttur ve soyut olduğu için 
tüketiciler tarafından bir tatmin ya da fayda olarak algılanır. Bir başka tanıma göre hizmet, insan veya makineler tarafından 
insan aracılığıyla üretilen, tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiziksel olmayan ürünler’ olarak tanımlanmaktadır (Eser, 
2007, 2).  

Edvardsson ve Olsson’a göre hizmet ‘Müşterinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi sürecinde yapılması gerekenlerin 
ne olduğuna ve söz konusu unsurların nasıl yerine getirileceğine ilişkin detaylı açıklamalar bütünü’ olarak tanımlanmıştır 
(Dörtyol, 2014, 70). 

Küçükaltan’a göre ‘Hizmet genel olarak, insanlar tarafından üretilen ve kullanıma sunulduğu anda tüketilen, soyut, 
tüketiciler tarafından satın alınabilmesine rağmen herhangi bir mülkiyet unsuru içermeyen, saklanamaz fayda’ olarak da 
tanımlanmaktadır (Küçükaltan, 2007, 32). 

Hizmetlerin kendine has birçok özelliği vardır. Bu özelliklere; duyu organlarıyla algılanamadığı için soyut olma özelliği, 
hizmeti sunan ve hizmeti alan kişiler arasındaki etkileşime bağlı olarak değişiklik göstermesi sebebi ile heterojen olma 
özelliği, üretildiği anda tüketildiği için eş zamanlılık özelliği örnek olarak verilebilir (Bektaş vd., 2007, 77). Bununla beraber, 
Grönroos’a göre hizmetlerin somut bir ürün olmaması, süreçler olması, hizmetlerin en önemli özelliği, belki de tek olanıdır. 
Tüketicilerin hizmetin üretimi sürecinde yer almaları, üretim ve tüketim faaliyetlerinin aynı anda olması da diğer önemli 
özelliklerdir (Grönroos, 2001, 150). 

Kalite kavramı ise işletmeler için sadece teknik bir yöntem olmanın ötesine geçmiştir. İşletme çalışanlarının ve 
müşterilerinin memnuniyetinin sağlanması, işletmede faaliyet gösteren birimler arasındaki iletişimin ve işbirliğinin 
sağlanması için bir yönetim aracı olması kalitenin önemini artırmaktadır (Gün, 1994, 311). İşletmeler açısından önem arz 
eden kalite kavramı birçok şekilde tanımlanmıştır. 

Yamak kaliteyi, müşteri taleplerinin tahmin edilerek, hizmetlerden veya mallardan beklentilerinin üzerine çıkarak, 
ürünün/hizmetin kullanımı boyunca müşteriyi memnun etmek, olarak tanımlamaktadır (Yamak, 1998, 86). Savaş ve Kesmez 
ise kaliteyi, malların veya hizmetlerin amaca ve kullanıma uygunluğu, mükemmellik derecesi, hatasız ve kusursuz olması ile 
müşterileri mutlu etmesi olarak tanımlamaktadır (Savaş ve Kesmez, 2014, 2). Ayrıca Zengin ve Erdal tarafından kalite; ‘bir 
hayat felsefesi, yönetim tarzı, israfın önlenmesi, verimliliğe giden yol, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması’ olarak 
tanımlanmıştır (Zengin ve Erdal, 2000, 45). 

Müşteri memnuniyeti üzerine temellendirilen kalitenin ölçülmesi, müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ne düzeyde 
karşılanıp karşılanamadığının belirlenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle kaliteden bahsedebilmek için müşteri 
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması ve aşılması gerekmektedir (Acuner, 2004, 10).  
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Daha öncede belirtildiği gibi kalite anlayışı müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak değişmektedir. İşletmeler bu değişimler 
karşısında kaliteden taviz vermemek için kaliteyi yönetmek durumundadır. Genç’e göre kalite yönetim sürecinin üç aşaması 
vardır (Genç, 2009, 149): 

-Planlama: Müşteri kitlesi ve ihtiyaçları belirlenerek kalite standartlarının oluşturulduğu aşamadır.  

-Kalite Kontrolü: Oluşturulan kalite standartları ile mevcut kalitenin uyumlu olup olmadığının denetlenmesidir.  

-Kalite Geliştirme:  Müşteri beklentilerindeki değişimler doğrultusunda kalitenin geliştirilmesinin sürdürülebilir nitelikte 
olması için yapılan çalışmalardır. 

 

HİZMET KALİTESİ 
 

Hizmet kalitesi kavramı farklı şekillerde tanımlanmıştır. Tanımlamalara bakıldığında genellikle müşteri beklentileri ve 
algılamaları ön plana çıkmaktadır. Müşteri beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı ve işletmelerin müşteri beklentilerinin 
kusursuz olarak karşılanmasına ne derece önem verdiği hizmet kalitesi tanımlamalarındandır (Genç, 2009, 136). Şenel ve 
Özkara’ya göre hizmet kalitesi, işletmenin müşteri ile kurduğu iletişimin netliği, çalışanların yaptıkları işte ne derece yeterli 
oldukları, sunulan hizmetin vaat edildiği gibi olup olmadığı, müşteri beklentilerinin karşılanma derecesi ile ilgili bir 
kavramdır (Şenel, Şenel ve Özkara, 2014, 67). Hemedoğlu hizmet kalitesini; ‘değerlendirilmesi bir hizmete yönelik olan, 
müşterinin gözündeki işletme imajı’ olarak tanımlamaktadır (Hemedoğlu, 2012, 28).  Genel olarak hizmet kalitesi; müşteri 
istek ve beklentileri ile hizmeti aldıktan sonraki algılamaları arasındaki fark, bu farkın yönü ve düzeyi olarak 
tanımlanmaktadır (Uyguç, 1998, 28). Hizmet kalitesi tanımlamaları sadece ifadelerde değişiklik gösterir. Ancak, genel olarak 
algılanan hizmet sunumunun müşterini beklentilerini ne derece karşılayıp karşılamadığını veya aştığını belirlemeyi kapsar. 
Hizmet kalitesi, müşteri beklentileri karşısında sunulan hizmetin başarı veya başarısızlık düzeyinin algılanmasıdır 
(Alshurideh, M. vd., 142, 2017). 

Tanımlardan da anlaşıldığı gibi hizmet kalitesinin düzeyi müşteri tarafından belirlenir. İşletmeler müşterilerin zihninde, 
sundukları hizmetin kaliteli olduğu algısını yaratmak durumundadır. Bu algının müşteri zihninde oluşması için işletmelerin 
müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin analizini iyi yaparak hizmeti bu doğrultuda sunmaları gerekmektedir (Cevher, 
2015, 805). Müşterinin kalite algılamasında önemli olan üç unsur vardır. Bunlar; müşterinin daha önceki hizmet deneyimleri, 
müşteri algılamalarının yönü ve müşterinin tatmin düzeyidir (İlban, M. ve Biçimveen, L., 142, 2017). Bununla birlikte 
işgören performansı da hizmet kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vaat edilen hizmetin ilk defada doğru verilmesi, 
müşteri ile kurulan iletişimdeki işgörenin tavır ve tutumları, hizmetin hızlı ve doğru sunumu müşterinin kalite 
algılamasındaki önemli faktörlerdendir. Bu faktörlerin olumlu ya da olumsuz algılanma derecesi de işgören performansına 
bağlıdır (Sarıyer, 2011, 18). 

Hizmet kalitesini daha iyi anlayabilmek ve yönetebilmek için çeşitli boyutlara ayırmak önemlidir. Hizmet kalitesi 
konusunda zamanla çeşitli yaklaşımlar ve boyutlar geliştirilmiştir. Bu konuda Grönross tarafından iki boyut geliştirilirken, 
Sasser ve arkadaşları da konuyu üç boyut olarak ele almışlardır. Parasuraman ve arkadaşları ise hizmet kalitesi ile ilgili on 
temel boyut geliştirmişlerdir. Daha sonra bu on boyutun bazılarının birbiri ile benzerlik gösterdiği anlaşılmış ve 
genelleştirilerek beş boyut haline getirilmiştir. Bu beş boyut işgören özellikleri ve davranışları ile ilgilidir. Bunlar (Güzel, 
2007, 78): 

- Fiziksel Özellikler: Hizmet ile ilgili kullanılan her şeyin görünümü ve temizliği. 

- Güvenilirlik: Hizmetin vaat edildiği gibi yerine getirilmesi. 

- Heveslilik: İşgörenin hizmet sunma ve yardımcı olma konusundaki istekliliği. 

- Güven: İşgörenin tutum ve davranışları ile müşteri güvenini sağlayabilmesi. 

- Empati: İşgörenin sunulan hizmeti tüketici gözüyle görebilmesi. 

İşletmelerin farklılaşmasına ve rekabetçi stratejiler yaratmasına önemli katkılarda bulunan hizmet kalitesi, işletmeler için 
müşteri memnuniyetinin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Büyümek ve rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler, 
rekabetçi fiyatlarla, zamanında ve söz verilen sürede, beklenilen ve vaat edilen kalitede hizmet sunmak durumundadırlar 
(Surydana, L., 188, 2017). 
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HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA 
 

Hizmet işletmelerinin ekonomik açıdan öneminin artması hizmet kalitesinin ölçülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Hizmet işletmelerinin bakış açısı ile yapılmaya başlanan hizmet kalitesi ölçümü, daha sonra hizmeti alanların bakış açısıyla 
ölçülmeye başlamıştır. Hizmet kalitesinin geliştirilmesinde çok büyük bir paya sahip olan hizmet kalitesi ölçümü, birçok 
yönden hizmetlerin kalitesini ve düzeyini ölçebilmektedir (Eleren ve Kılıç, 2009, 96). Özellikle doğru olarak ölçüldüğünde 
hizmet kalitesinin gelişiminin sürdürülebilirliği mümkündür. Ancak hizmet kalitesinin ölçümünde sayısal veriler kullanılarak 
analizlerin yapılması oldukça zor olduğundan, hizmet kalitesi ölçümü çoğu zaman tartışma konusu olmuştur (Arslantürk vd., 
2013, 109). 

Hizmet kalitesi ölçümü ile ilgili önemli görülen ilk çalışma 1984 yılında Grönross tarafından geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada hizmet kalitesi; işletmenin teknik yeteneklerinin ifade edildiği teknik kalite, işletme ve müşteri arasındaki iletişimi 
ve müşterinin işletme hizmetlerine erişebilme durumunu ifade eden fonksiyonel kalite ve işletmenin genel görünüşünü ifade 
eden imaj olarak değerlendirilmiştir (Kalyoncuoğlu, S. ve Faiz, E., 2016, 71). Daha sonra Parasuraman ve arkadaşları, hala 
tartışılsa da en fazla kabul gören, SERVQUAL ölçeğini geliştirmişlerdir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda birçok ölçüm tekniği 
geliştirilmiştir. Bu tekniklerden en fazla kullanılanları şu şekildedir ( Aydın ve Yıldırım, 2012, 39): 

- SERVQUAL 

- Benchmarking 

- Toplam Kalite Endeksi 

- Kritik Olaylar Yöntemi 

- İstatistiksel Yöntemler 

Hizmet kalitesi ölçümünde kullanılan bu tekniklerden en yaygın olanı ise SERVQUAL ölçeğidir. Parasuraman ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen bu ölçek, hizmet kalitesi boyutlarına paralel olarak on boyut üzerine geliştirilmiştir. Daha 
sonra hizmet kalitesi boyutlarının genelleştirilerek beş boyutlu hale gelmesi ile beş boyutlu yeni SERVQUAL ölçeği 
geliştirilmiştir  (Güven, 2010, 288). İki bölümden oluşan ölçeğin her iki bölümünde de 22 ifade bulunmaktadır. İlk bölümde 
beklentiler ölçülürken, ikinci bölümde ise algılamalar ölçülmektedir. Değerlendirme ise 5’li Likert ölçeği kullanılarak 
yapılmaktadır. Yapılan ölçüm sonucunda iki bölüm arasında oluşan farklılıklar hizmet kalitesi olarak ifade edilmektedir. 
Beklenen kalitenin düzeyi algılanan kalitenin düzeyinden yüksek olduğunda hizmet kalitesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. 
Beklenen kalite düzeyi algılanan kalite düzeyinden düşük ise hizmet kalitesi yüksektir. Eğer iki ölçüm arasında eşitlik varsa 
hizmet kalitesi düzeyinin doğru kalite düzeyi olduğunu söylemek mümkündür (Filiz ve Kolukısaoğlu, 2013, 255; Savaş ve 
Kesmez, 2014, 4). 

Hizmet kalitesinin ölçümü ile ilgili verilen literatür bilgilerinden sonra bu konudaki araştırmamız aşağıda sunulmaktadır. 
Bu bağlamda araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve bulguları ortaya konulmaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
SERVQUAL ölçeği kullanılarak yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamalarını ölçerek, hizmet 

kalitesinin her boyutu için işgörenlerin demografik özelliklerine göre farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir. 

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 
Çalışma Tokat İlinde faaliyet gösteren birinci sınıf-lüks yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlere yönelik 

gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmamızın uygulandığı Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında Tokat İlinde faaliyet gösteren 13 
adet birinci sınıf-lüks yiyecek içecek işletmesi olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerdeki yöneticiler ile yapılan görüşmeler 
neticesinde, çalışmamamızın evrenini de oluşturan işgören sayısının 272 kişi olduğu belirlenmiştir. Evreni temsil edecek 
örneklem büyüklüğünün, yapılan hesaplamalar sonucunda, %95 güven aralığında 159 kişi olduğu anlaşılmıştır. Anket 
çalışması tüm evrene uygulanmak istenmiştir. Ancak 2 adet işletme iş yoğunluğu nedeni ile çalışmaya katılmak istememiştir. 
Çalışmamıza katılan 11 adet işletmede çalışan sayısı 236 kişidir. 236 işgörenden 218’i çalışmaya katılım sağlamıştır. 218 
adet anket formunun 7 adeti eksik doldurulduğu için, 4 adeti ise tutarsız cevap verildiği tespit edildiği için kapsam dışı 
bırakılmıştır. Toplamda değerlendirmeye alınan anket sayısı 207 adettir. Bu bağlamda anketlerin geri dönüş oranı %76 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Araştırmamızda anket çalışması Tokat İlinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerindeki işgörenlere uygulanmıştır. 

Anket formu hazırlanırken SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. SERVQUAL ölçeği; Parasuraman, Zeithalm ve Berry 
tarafından, 1985-1994 yılları arasında hizmet kalitesi ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir 
(Rahman, S. vd., 2007, 41). Çalışmamızda ölçeğin aslına bağlı kalmak kaydı ile bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. 
Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ile bağımsız t-testi ve ANOVA testi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeği oluşturan ifadelerin birbirleri ile tutarlı olup olmadığını test etmek için güvenilirlik 
analizi yapılmıştır. Yapılan analizde ‘Cronbach Alfa’ (a) katsayısı 0,962 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin yüksek derecede 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçek, daha önce geçerliliği kabul görmüş bir ölçektir.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 

İşgörenlere Ait Demografik Özellikler 
Tablo 1’de anket çalışmasına katılan işgörenlerin demografik özelliklerine göre dağılımı gösterilmektedir.  

 
Tablo 1. İşgörenlerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler  Yüzde Frekans (Toplam 207) 

Cinsiyet Erkek 78,7 163 

Bayan 21,3 44 

Yaş 18-22 Yaş 49,8 103 

23-27 Yaş 21,7 45 

28-32 Yaş 11,6 24 

33-37 Yaş 5,3 11 

38 Yaş ve Üzeri 11,6 24 

Eğitim Durumu İlköğretim 16,4 34 

Lise 51,2 106 

Ön Lisans 17,9 37 

Lisans 14,5 30 

Hizmet Kalitesi Eğitimi 

Aldınız mı? 

Evet 39,1 81 

Hayır 60,9 126 

 
İşgörenlerin %78,7 ile çok büyük bir çoğunluğunun erkek çalışanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Yaş olarak dağılıma 

bakıldığında %49,8 ile neredeyse yarısının 18-22 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumları incelendiğinde 
%51,2 ile lise mezunlarının çoğunlukta olduğu, bunu %17,9 ile ön lisans mezunu çalışanların izlediği görülmektedir. Son 
olarak ise işgörenlerin hizmet kalitesi ile ilgili eğitim alıp almadıkları irdelenmiştir. %60,9 ile işgörenlerin büyük 
çoğunluğunun hizmet kalitesi eğitimi almadığı elde edilen bulgular arasındadır.  

 

İşgörenlerin Cinsiyet Durumu ile Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 
İşgörenlerin cinsiyet durumu ile hizmet kalitesi boyutlarının karşılaştırılması %95 güven düzeyinde bağımsız t testi 

kullanılarak test edilmiştir. Test sonucu elde edilen bulgular Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

H0: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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H1: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

T testi uygulaması sonucunda elde edilen bulgular, cinsiyete göre hizmet kalitesi boyutlarından sadece fiziksel özellikler 
ve güvenilirlik boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu sonucunu vermektedir (p<0,05). Hizmet kalitesi boyutlarında kadın 
işgörenlerin erkek işgörenlere oranla daha fazla katılım gösterdikleri elde edilen diğer bir sonuçtur. Böylelikle ‘H1: Hizmet 
kalitesi boyutları işgörenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir’,   hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 2. Cinsiyetlere Göre Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Cinsiyet Ortalama Standart Sapma Ortalama Farklılıkları Anlamlılık (p) 

Fiziksel 

Özellikler 
Erkek 3,9264 ,86778 

,28385 ,049 
Kadın 4,2102 ,74112 

Güvenilirlik Erkek 3,9346 ,85013 
,34195 ,015 

Kadın 4,2765 ,68666 

Heveslilik Erkek 4,0920 ,83570 
,23070 ,091 

Kadın 4,3227 ,65303 

Güvence Erkek 4,0896 ,85061 
,23316 ,092 

Kadın 4,3227 ,63863 

Empati Erkek 4,0785 ,82325 
,25329 ,062 

Kadın 4,3318 ,67644 

 

İşgörenlerin Yaşı ile Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 

 
Tablo 3. Yaş Durumuna Göre Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar  
Kareler 

Toplamı 
Df 

Ortalamaların 

Karesi 
F P 

Fiziksel 

Özellikler 

Gruplar arası 7,091 4 1,773 2,534 ,041 

Grup içi 141,310 202 ,700   

Toplam 148,401 206    

Güvenilirlik 

Gruplar arası 4,742 4 1,185 1,752 ,140 

Grup içi 136,664 202 ,677   

Toplam 141,406 206    

Heveslilik 

Gruplar arası 2,446 4 ,612 ,944 ,440 

Grup içi 130,875 202 ,648   

Toplam 133,321 206    

Güvence 

Gruplar arası 3,329 4 ,832 1,261 ,287 

Grup içi 133,304 202 ,660   

Toplam 136,633 206    

Empati 
Gruplar arası 1,073 4 ,268 ,415 ,798 

Grup içi 130,620 202 ,647   
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Toplam 131,693 206    

 

İşgörenlerin yaşı ile hizmet kalitesi boyutlarının karşılaştırılması %95 güven düzeyinde ANOVA testi kullanılarak test 
edilmiştir. Test sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

H0: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

H2: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Uygulanan ANOVA testi sonucunda, işgörenlerin yaşlarına göre hizmet kalitesi boyutlarından sadece fiziksel özellikler 
boyutunda anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ta bize ‘H2: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin 
yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir’, hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir.  

 

İşgörenlerin Eğitim Durumu ile Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 
İşgörenlerin eğitim durumu ile hizmet kalitesi boyutlarının karşılaştırılması %95 güven düzeyinde ANOVA testi 

kullanılarak test edilmiştir. Test sonucu elde edilen bulgular Tablo 4’te ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

H0: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

H3: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar  
Kareler 

Toplamı 
Df 

Ortalamaların 

Karesi 
F P 

Fiziksel 

Özellikler 

Gruplar arası 4,205 3 1,402 1,973 ,119 

Grup içi 144,196 203 ,710   

Toplam 148,401 206    

Güvenilirlik 

Gruplar arası 2,474 3 ,825 1,205 ,309 

Grup içi 138,932 203 ,684   

Toplam 141,406 206    

Heveslilik 

Gruplar arası 2,783 3 ,928 1,442 ,232 

Grup içi 130,538 203 ,643   

Toplam 133,321 206    

Güvence 

Gruplar arası 6,535 3 2,178 3,399 ,019 

Grup içi 130,098 203 ,641   

Toplam 136,633 206    

Empati 

Gruplar arası 6,666 3 2,222 3,608 ,014 

Grup içi 125,027 203 ,616   

Toplam 131,693 206    

 

İşgörenlerin eğitim durumuna göre hizmet kalitesi boyutlarında farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla ANOVA 
testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; sadece güvence ve empati boyutlarında eğitim durumuna göre anlamlı 
farklılıkların olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuca göre; ‘H3: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin eğitim 
durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir’, hipotezi kabul edilmiştir.  
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İşgörenlerin Hizmet Kalitesi Eğitimi Alıp Almama Durumu ile Hizmet Kalitesi 
Boyutlarının Karşılaştırılması 

İşgörenlerin hizmet kalitesi eğitimi alıp almama durumu ile hizmet kalitesi boyutlarının karşılaştırılması %95 güven 
düzeyinde bağımsız t testi kullanılarak test edilmiştir. Test sonucu elde edilen bulgular Tablo 5’te ayrıntılı olarak 
gösterilmektedir. 

H0: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin hizmet kalitesi eğitimi alıp almama durumuna göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir. 

H4: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin hizmet kalitesi eğitimi alıp almama durumuna göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. 

 

Tablo 5. Hizmet Kalitesi Eğitimi Alıp Almama Durumuna Göre Hizmet Kalitesi Boyutlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar 

Hizmet Kalitesi 

Eğitimi Ortalama Standart Sapma 

Ortalama 

Farklılıkları Anlamlılık (p) 

Fiziksel 

Özellikler 
Evet 4,0957 ,87640 

,17901 ,139 
Hayır 3,9167 ,82644 

Güvenilirlik Evet 4,0144 ,89295 
,01176 ,921 

Hayır 4,0026 ,78796 

Heveslilik Evet 4,1358 ,87911 
,00864 ,940 

Hayır 4,1444 ,75626 

Güvence Evet 4,1877 ,88733 
,07972 ,493 

Hayır 4,1079 ,76594 

Empati Evet 4,1975 ,83934 
,10705 ,348 

Hayır 4,0905 ,77340 

 

İşgörenlerin hizmet kalitesi eğitimi alıp almama durumuna göre hizmet kalitesi boyutlarında anlamlı farklılığın olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız t testi uygulanmıştır. Uygulanan test sonucunda hiçbir boyutun hizmet kalitesi 
eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermediği sonucun ulaşılmıştır. ‘H4: Hizmet kalitesi boyutları işgörenlerin hizmet 
kalitesi eğitimi alıp almama durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir’, hipotezi reddedilmiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Yiyecek içecek işletmeleri için önemi oldukça fazla olan hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve daha da 
artırılması için ilk önce hizmet kalitesi düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda SERVQUAL ölçeği kullanılarak 
yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları ölçülmüştür.  

İşgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları cinsiyet, yaş, eğitim ve hizmet kalitesi eğitimi alıp almama durumlarına göre 
SERVQUAL yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Cinsiyet durumuna göre incelendiğinde, sadece fiziksel özellikler ve 
güvenilirlik boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Ancak genel itibari ile bakıldığında kadınların erkeklere 
göre kalite algılamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş durumuna göre bakıldığında ise, yaş gurupları arasında 
sadece fiziksel özellikler boyutunda anlamlı farklılığın olduğunu söylemek mümkündür. İşgörenlerin eğitim durumuna göre 
hizmet kalitesi algılamalarında ise empati ve güvence boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. Hizmet 
kalitesi ile ilgili eğitim alıp almama durumuna göre karşılaştırma yapıldığında; hizmet kalitesi eğitimi alanlar ile 
almayanların hizmet kalitesi algılamalarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, demografik özelliklere göre hizmet kalitesi boyutları arasında en fazla farklılık fiziksel özellikler 
boyutunda görünmektedir. Fiziksel özellikler boyutuna ait olan önermelere verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında da 
algılama düzeyinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. İşletmelerin daha modern donanıma sahip olmaları ve daha modern alet-
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ekipman kullanmaları hizmet kalitesinin artırılması açısından gerekmektedir. Bu sebepten, Tokat İlinde faaliyet gösteren 
birinci sınıf-lüks yiyecek içecek işletmelerinin fiziksel özellikleri kapsayan unsurlarını gözden geçirmeleri hizmet kalitesinin 
artırılması açısından önemlidir. Ayrıca eğitim durumuna göre farklılık gösteren empati ve güvence boyutları da göz önüne 
alındığında; çalışanlara düzenli olarak hizmet kalitesi, iletişim, müşteri ilişkileri eğitimleri ve sektöre yönelik eğitimlerin 
verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZET  

 

Sağlık sektörü, takım çalışmasına dayalı bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörün yönlendirilmesinde kolektif liderlik ve 
kültürel algılamaların bireyci veya toplulukçu olup olmadığı önemlidir.  

Bu araştırmada sağlık çalışanlarının kolektif liderlik algılamaları, takım performansı ve benlik algılamalarının sosyo-
demografik farklılık araştırması yapılmıştır.  

Çalışma Konya ilindeki beş hastanede 590 sağlık çalışanıyla yüz yüze anket yöntemiyle ve basit rastgele örnekleme 
tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ve farklılık testi çalışılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda, sağlık çalışanlarının kolektif liderlik algılamalarında, takım performansı ve benlik 
algılamalarında sosyo-demografik farklılık tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Benlik, Kolektif liderlik, Sağlık çalışanı, Takım performansı 

 

THE DISTINCTNESS OF HEALTH WORKERS IN TERMS OF 
COLLECTIVE LEADERSHIP, TEAM PERFORMANCE, AND SELF 

 

ABSTRACT 

 

Health sector is a sector based on team work. Hence, in directing this sector, it is important whether collective 
leadership and cultural perceptions are individualist or socialist. 

In this research, the perceptions of collectiv eleadership, team performance, and self in health workers were studied in 
terms of socio demographic distinctness. 

The study was conducted by face-to-face survey method and simple random sampling technique with 590 health workers 
in fivehospitals in Konya. Descriptive statistics and difference test were conducted in the study. 

As a conclusion of thestudy, in the perfections of collective leadership, team performance, and self in health workers, it 
was identified that there was a socio demographic distinctness. 

Keywords: Self, Collective leadership, Healthcare personel, Team performance 
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GİRİŞ 
 

Sağlık kurumlarının en büyük aktif gücünün insan kaynağı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin 
bir bütün olarak sunumunda ve hizmet üretiminin her halkasında değişik meslek gruplarından olan takım üyeleri yer 
almaktadır. Yani sağlık hizmetleri, birçok meslek üyesi tarafından yürütülmektedir ve dolayısıyla hem meslekler arası hem 
de meslek içi işbirliğinin olması gerekmektedir. 

Araştırmamızın değişkenlerinden birisi olan kolektif liderlik kavramı, "Biz" duygusunun hâkim olduğu bir liderlik türü 
olmakla birlikte işbirlikçi olarak birliktelikten meydana gelen bir anlayışa da sahiptir (Yammarinovd., 2012: 384). Diğer bir 
değişkenimiz olan takım performansında, işlerin küçük parçalara ayrılarak her görevin bir kişi tarafından sürekli olarak 
yapılmasının etkinliği ve verimliliği arttırdığı görülmektedir (Ivancevich, 1983: 121).Takım performansı, her bir çalışanın 
kendisine verilen iş ya da görevi belirli bir zaman içerisinde yerine getirmek için gösterdiği çaba sonucu oluşan sinerji olarak 
ifade edilmektedir (Şimşek ve Öge, 2007: 308).Son değişkenimiz olan benlik, bireyin kendisiyle ilgili algılamaları, 
diğerlerinden ayıran özellikleri olarak görülmektedir (Hofstede, 2001: 309). 

Hastanelerin örgüt yapısı diğer kurumlardan farklı olarak koordineli bir çalışma sistemi mevcuttur ve bir yerde meydana 
gelen aksaklık ya da tıkanma, sistemde büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Sağlık kurumlarının yapısal özellikleri nedeniyle, 
kolektif bir çalışma sistemi ve bunun sonucunda meydana gelen takım performansı görülmektedir. Elbette bu birlikteliğin 
sağlanmasında kişilerin sahip olduğu benlik özelliklerinin etkisinin olup olmadığı önemli bir nokta olarak görülmektedir. 
Buradan hareketle araştırmada kolektiflik, takım performansı ve benlik konuları ele alınmaktadır. 

 

BENLİK 
 

Benlik kavramının farklı kaynaklarda birçok tanımı bulunmaktadır. Benlik, kişinin kendine ilişkin algıları, duyguları, 
tutumları olarak düşünülmektedir (Wall, 1986: 55; Marshall, 1989: 45). Benlik, kişinin kendi ile ilgili resmi, kendisini görüş 
ve algılayış biçimi olarak ifade edilmektedir (Frager ve Fadiman, 1998: 24). Benlik, bireyin kendini tanıma, anlama (Yiğit, 
2010: 7) ve kendisi hakkındaki düşüncelerini belirleyen temel öğe olarak görülmektedir (Çakmak ve Kara, 2009: 302; Güney, 
2006: 211). Benlik, bireysel bütünlüğün merkezidir ve bireyin kendisini her yönüyle tanıması ve kabul etmesi için benliğinin 
farkında olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle benlik, bireyin bilinçli bir şekilde kendi varoluşunu gerçekleştirme, kendisi 
olma halini anlatmaktadır (Çakmak ve Kara, 2009: 302). Sonuç olarak benlik kavramının temelinde bireyi birey yapan, 
başkalarından ayıran duygu, tutum ve davranışları yer almaktadır (Altunay, 2006: 47). 

Benlik önceleri bireyci ve toplulukçu olarak iyi boyut halinde ele alınırken (Bresnahan vd., 2005: 37; Brewer ve Gardner, 
1996: 83;Kashima ve Hardie, 2000: 22) son zamanlarda bu boyutlara ilişkisel benlik boyutu eklenerek üç boyut haline 
getirildiği görülmektedir (Brewer ve Gardner, 1996: 83-84;Kashima ve Hardie, 2000: 22). Toplumlardaki egemen bireyci ve 
toplulukçu değerler, benlik kurgularındaki farklılıkların en önemli nedeni olarak görülmektedir (İmamoğlu, 1998: 95; 
Kağıtçıbaşı, 2002:6-7; Kitayama ve Cohen, 2007: 324; Markus ve Kitayama, 1991: 241; Triandis,2001: 908). Bireycilik ve 
toplulukçuluk boyutu; toplulukçu toplumların benlik tanımına göre, benlik diğerleri ile karşılıklı bağımlı bir durumdayken, 
bireyci toplumlardaki benlik tanımında bireyler diğerlerinden ayrı ve bağımsız olarak değerlendirilmektedir (Markus ve 
Kitayama, 1991: 241). Toplulukçuluğun hâkim olduğu ortamlarda bireylerin grup amaçlarına odaklanırken kişisel amaçların 
arka planda yer aldığı görülmektedir (Uskul vd., 2004: 176; Triandis, 2001: 909). İlişkisellik boyutu; bireyin yakın 
çevresindeki diğer bireylerle ilişkisini ve özdeşimini içerdiği görülmektedir (Brewer ve Gardner, 1996: 83; Kashima ve 
Hardie, 2000: 22). İlişkisel benlik, daha çok bağlılık duygusuna dayanmaktadır. İlişkisellik, temel insan gereksinimi olarak 
ele alınmaktadır (Özdemir, 2009: 84). Örneğin, Maslow (1968)'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sevme ve ait olma 
gereksinimlerini kendini gerçekleştirme gereksiniminden önce yerleştirerek ilişkiselliğin önemine dikkat çektiği 
görülmektedir (Maslow, 1968: 251).  

Literatürde yaş grupları ile benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu (Karademir vd, 2001: 665; 
Saygılı vd.,2015: 214), medeni durumun benlik saygısını etkilediği (Erbil ve Bostan, 2004: 62; Saygılı vd., 2015: 214) 
çalışmalar bulunmakla birlikte bazı çalışmalarda ise medeni durumun benlik saygısını etkilemediği elde edilmektedir (Erdem 
ve Taşçı, 2003: 173; Yıldırım  vd., 2010: 33). Birçok çalışmada benlik saygısının eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir (Saygılı vd., 2015: 215; Balat ve Akman, 2004: 179). Benzer çalışmalardan hareketle aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir: 

Hipotez 1a. Benlik, cinsiyete göre farklılık gösterir. 

Hipotez 2a. Benlik, yaşa göre farklılık gösterir.  

Hipotez 3a. Benlik, öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir. 

Hipotez 4a. Benlik, göreve göre farklılık gösterir. 
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Hipotez 5a. Benlik, medeni duruma göre farklılık gösterir. 

Hipotez 6a. Benlik, çalışılankuruma göre farklılık gösterir. 

 

KOLEKTİF LİDERLİK 
 

Liderliğin resmi veya gayri resmi ilişkilerde birden çok kişiyi içermesi kolektif olarak değerlendirilmektedir. Kolektif 
liderlik birden fazla kişiye etkileşim yoluyla "biz" duygusunu veren ve bu duygunun hakim olduğu bir yaklaşım olarak ifade 
edilmektedir (Yammarinovd., 2012: 384). Kolektif liderlik kavramı Pearce ve Conger (2003) tarafından grup ya da örgüt 
amaçlarını gerçekleştirmek için dinamik ve etkileşimli bir yapı olarak değerlendirilmektedir (Pearce ve Conger, 2003: 24). 
Kolektif liderlik, kriz ve değişimlere hızlı bir şekilde cevap veren dinamik bir süreç olarak ele alınmaktadır.  Burada bireysel 
liderlerin becerileri yerine takım ve ağlara yönelerek hızla problemlere etkili çözümler bulan bir lider dikkat çekmektedir 
(Yammarinovd., 2012: 393). Friedrich vd.(2009) tarafından kolektif liderlik, lider ya da lider kümesinin bir ağ ile beceri ve 
uzmanlıktan yararlanarak durum veya sorunu etkili bir şekilde çözülmesi olarak ifade edilmektedir (Friedrichvd.,2009: 450-
451). İşbirliği ve koordinasyon içinde çalışan insanların bireysel liderlik eylemlerinin özünde kolektif liderlik anlayışı 
bulunduğu görülmektedir (Crosby ve Bryson, 2010: 328;Morse, 2010: 334). Dolayısıyla kolektif liderlik takım ve ağ tabanlı 
bilişsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Friedrichvd., 2009: 451). Kolektif liderlik stratejik ve sürekli devam eden 
aktif bir çabadır. Ayrıca uzun süreli ilişkiler geliştirmek olarak kendini göstermektedir (Anderson, 2011: 329).  

Literatürde Ersoy (2010)'un çalışmasında liderlik davranışı ve cinsiyet arasında farklılığa ulaşılmaktadır (Ersoy, 2010: 
91). Ancak liderlik davranışı ile çalışanların yaş, öğrenim durumuna göre bir farklılık olmadığı elde edilmiştir (Telli 
vd.,2012: 147-148). Benzer çalışmalardan hareketle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

Hipotez 1b.Kolektif liderlik, cinsiyete göre farklılık gösterir. 

Hipotez 2b. Kolektif liderlik, yaşa göre farklılık gösterir.  

Hipotez 3b. Kolektif liderlik, öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir. 

Hipotez 4b. Kolektif liderlik, göreve göre farklılık gösterir. 

Hipotez 5b.Kolektif liderlik, medeni duruma göre farklılık gösterir. 

Hipotez 6b.Kolektif liderlik, çalışılan kuruma göre farklılık gösterir. 

 

TAKIM PERFORMANSI 
 

Takım, ortak bir amaç ve hedefe odaklanan ve sorumlu oldukları şey konusunda birbirlerini tamamlayan (Straub, 2002: 
98), farklı uzmanlık alanlarından kişilerin biraraya gelerek (Donnollen, 1998: 20), olumlu bir sinerji içinde bir arada çalışarak 
(Robbins, 1997: 294), kendini geliştirme ve bireysel iş tatmini sağladıkları (Hellriegel vd. 1998; 52) fonksiyonel birim olarak 
(Roberts 2003: 51) ifade edilmektedir. Takım ve performans kavramının ayrılmaz ikili olduğu dikkat çekmektedir 
(Katzenbachve Douglas, 1993: 210;Dunphy ve Bryant, 1996: 26). İşlerin küçük parçalara ayrılarak her görevin bir kişi 
tarafından sürekli olarak yapılmasının etkinliği ve verimliliği arttırdığı görülmektedir (Ivancevich, 1983: 122). Takım temelli 
performans değerleme sistemlerinin, takımın güçlü ve zayıf noktalarını görerek takımın başarısını engelleyen unsurları 
ortadan kaldırmak amacıyla kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu sayede örgütün performansının sürekli değerlendirilerek 
hedeflenen performansa ulaşmayı engelleyen unsurların ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır (Özler, 2006: 8). Takım, 
hiyerarşisini yitirmeden gerçekleşmesi ve güç sorunların çözümü için çaba harcamakta ve taleplere cevap vermesini 
sağlamaktadır. Aynı zamanda örgüt sınırları dâhilindeki işlemlerin herkes tarafından sahiplenilmesini sağlamaktadır 
(Katzenbach ve Douglas, 1993: 211). 

Takım performansını ölçerken birey, takım ve örgüt hedeflerinin açıkça ortaya konması (Mendibil ve MacBryde, 2006: 
119-120), takım performansına ait çeşitli ölçüm araçları kullanılması (Dunphy ve Bryant, 1996: 27), performans 
standartlarının belirlenerek mevcut durumla karşılaştırma yapılması ve organizasyon üyelerine geribildirimde bulunulması 
(İçigen, 2008: 19) gerekmektedir.Zigon (1999)'a göre, bir örgütte performans değerlemesi yönetici, iş arkadaşları, müşteriler, 
astlar ve kişinin kendisi gibi pek çok değerlendirme yöntemi ile yapılabilmektedir (Zigon, 1999: 26). 

Özler ve Koparan (2006)'in çalışmasında takım çalışması ile cinsiyet, medeni durum, yaş ve öğrenim düzeyi ilişkisinde 
sadece cinsiyet ile takım çalışması arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır (Özler ve Koparan, 2006: 26). 
Benzer çalışmalardan hareketle oluşturmuş olduğumuz hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotez 1c. Takım performansı, cinsiyete göre farklılık gösterir. 
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Hipotez 2c. Takım performansı, yaşa göre farklılık gösterir.  

Hipotez 3c. Takım performansı, öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir. 

Hipotez 4c. Takım performansı, göreve göre farklılık gösterir. 

Hipotez 5c. Takım performansı, medeni duruma göre farklılık gösterir. 

Hipotez 6c. Takım performansı, çalışılan kuruma göre farklılık gösterir. 

 

YÖNTEM 
 

Ortalamalar arasında farkı incelmek için bağımsız iki örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Ortalamalar arasında fark bulunan gruplar için Post Hoc testi yapılmış ve farkın hangi gruptan kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. 

 

Çalışmanın Örneklemi 
Çalışma, Konya ilinde bulunan üniversite hastaneleri ve kamu hastanelerinden doktor, yardımcı sağlık personeli, idari 

personel ve destek hizmetleri görevlerinde 590 kişi  üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Sosyo Demografik Özellikler 

Çalışmaya ilişkin sosyo demografik sorulara ilişkin frekanslar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sosyo Demografik Değişkenler 

Cinsiyet Sayı (N) Yüzde (%) Yaş Aralığı Sayı (N) Yüzde 
Kadın 337 57.1 18-27 303 51.4 
Erkek 253 42.9 28-37 199 33.7 
Çalışılan Kurum   38-47 80 13.6 
Tıp Fakültesi 350 59.3 48-57 8 1.4 
Devlet Hastanesi 240 40.7 Öğrenim düzeyi   
Medeni Durum   İlköğretim 34 5.8 
Evli 262 44.4 Lise 169 28.6 
Bekâr 296 50.2 Yüksekokul 97 16.4 
Boşanmış 32 5.4 Lisans 270 45.8 
Görev   Lisansüstü 20 3.4 
Doktor 78 13.2 Kurum Çalışma Yılı   
Yardımcı sağlık personeli 294 49.8 1-6 yıl 505 85.6 
İdari personel 127 21.5 7-12 yıl 79 13.4 
Destek hizmetleri 91 15.4 13-18 yıl 6 1.0 
Toplam 590 100 Toplam 590 100 

Tablo 1'de görüldüğü gibi araştırmamıza toplamda 590 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılımcıların %57,1'i (337 kişi) kadın, 
%42,9 ise (253 kişi) erkektir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından %51,4'ü (303 kişi) 18-27 yaş aralığında, %33,7'si 
(199 kişi) 28-37 yaş aralığında, %13,6'sı (80 kişi) 38-47 yaş aralığında, %1,4'ü (8 kişi)  ise 48-57 yaş aralığında yer 
almaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların eğitim düzeyine baktığımız zaman %5,8'i (34 kişi) ilköğretim mezunu, %28,6'sı 
(169 kişi) lise mezunu, %16,4'ü (97 kişi) yüksekokul mezunu, %45,8'i (270 kişi) lisans mezunu,  %3,4'ü (20 kişi) ise yüksek 
lisans mezunudur. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %13,2'si (78 kişi) doktor, %49,8'i (294 kişi) yardımcı sağlık 
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personeli, %21,5'i (127 kişi) idari personel, %15,4'ü (91 kişi) destek hizmetleri olarak görev almaktadır. Katılımcıların 
%44,4'ü (262 kişi) evli, %50,2'si (296 kişi) bekâr, %5,4'ü (32 kişi) boşanmıştır. Araştırma katılan sağlık çalışanlarının 
%59,3'ü (350 kişi) tıp fakültesinde, %40,7'si (240 kişi) devlet hastanesinde görev yapmaktadır. Son olarak araştırmaya 
katılanların çalışma yılına baktığımız zaman %85,6'sı (505 kişi) 1-6 yıl arası, %13,4'ü (79 kişi) 7-12 yıl arası, %1,0'ı (6 kişi) 
ise 13-18 yıl arası çalışanlar kategorisinde yer almaktadır. 

 

Çalışmada Kullanılan Ölçekler 
Benlik Ölçeği:İlişkisel- Bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçeği (RIC), Kashima ve Hardie (2000)  tarafından bireyci, ilişkisel ve 
toplulukçu benlik yönlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir (toplam 30 madde, 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 7= Tamamen 
Katılıyorum). İlişkisel- Bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması Yrd. Doç. Dr. Hülya Ercan tarafından 
yapılmıştır ve ölçek “ İlişkisel- Bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçeği” olarak adlandırılmıştır.  Ölçekte 22, 23 ve 24.  
maddelerin Türk kültürü için ayırt edici olmadığı şeklinde yorumlanmış ve bu maddeler ölçekten çıkarılmıştır. 

Kolektif Liderlik Ölçeği:Hiller, Day ve Vance (2006) Kolektif Liderlik Ölçeği 25 maddeden oluşmaktadır. 7’li likert tipi 
ölçek (1=Asla, 7=Her Zaman) kullanılmaktadır. Ölçeğin Planlama ve Organizasyon (6 soru), Problem Çözme (7 soru), 
Destek ve Değerlendirme (6 soru), Gelişim ve Danışmanlık (5 soru) olmak üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır. 

Takım Performansı Ölçeği:Takım performansı ölçeği Hoevemeyer (1993) tarafından oluşturulmuştur. Bu ölçek 20 ifadede 
den ve 5 alt boyuttan (1. Olumlu roller ve normlar, 2. Takım misyonu, 3. Amacı başarma, 4. Güçlendirme, 5. Açık ve dürüst 
iletişim) meydana gelmektedir. Burada 5'li Likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) 
kullanılmaktadır. 

 

Çalışmada Kullanılan İstatistikî Yöntemler 
Çalışmada hastane büyüklüklerine göre rastgele örnekleme metodu kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Veriler hastane 

çalışanlarına anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.Bu çalışmada IBM SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. 
 

BULGULAR 
 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Farklılık Testi (t Testi) Sonuçları 

 Cinsiyet N Ortalama Std. Hata t-testi p-Değeri 

Benlik 
Erkek 251 5.775 0.048 -2.888 

 
0.004 

Kadın 337 5.950 0.037 

Takım Performansı 
Erkek 253 3.910 0.045 

-1.383 0.167 
Kadın 337 3.989 0.036 

Kolektif Liderlik 
Erkek 253 5.750 0.065 

-1.476 0.140 
Kadın 337 5.876 0.055 

Hipotez 1a, 1b, 1c, “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları cinsiyete göre farklılık gösterir.” hipotezine ilişkin 
yapılan t testi analizi sonucu Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre, benlik ile cinsiyet arasında farklılığa rastlanmıştır 
(p=0,004 <0,05). Ancak takım performansı ve kolektif liderlik ile cinsiyet arasında bir farklılığa rastlanmamıştır (p=0,167, 
p=0,140 >0,05). Yani bu sorulara verilen cevaplarda cinsiyet faktörü herhangi bir farklılık göstermemiştir. Benlik, takım 
performansı ve kolektif liderlikte kadınların puanı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Hipotezler değerlendirildiğinde 
hipotez 1a "Benlik, cinsiyete göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. Ancak hipotez 1b "Kolektif liderlik, cinsiyete göre 
farklılık gösterir." ve hipotez 1c "Takım performansı, cinsiyete göre farklılık gösterir." red edilmektedir. 
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Tablo 3. Yaşa Göre Farklılık Testi (AnovaTesti) Sonuçları 

 Yaş N Ortalama Std. Hata F-testi p-değeri 

Benlik 

18-27 303 5.87 .03 

2.937 0.033 
28-37 197 5.89 .05 
38-47 80 5.75 .08 
48-57 8 6.52 .19 

Takım Performansı 

18-27 303 3.94 .03 

0.314 0.815 
28-37 199 3.98 .05 
38-47 80 3.92 .08 
48-57 8 3.83 .15 

Kolektif Liderlik 

18-27 303 5.75 .05 

1.645 0.178 
28-37 199 5.83 .07 
38-47 90 5.99 .12 
48-57 8 6.27 .15 

Hipotez 2a, 2b, 2c, “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları yaşa göre farklılık gösterir.” hipotezine ilişkin 
yapılan Anova testi sonucu Tablo 3’de gösterilmektedir. Bulgulara göre, takım performansı ve kolektif liderlik ile yaş 
açısından anlamlı bir fark görülmemektedir (p= 0,815, p=0,178 >0,05). Yani bu sorulara verilen cevaplarda yaş faktörü 
herhangi bir farklılık göstermemiştir. Ancak çalışanların benlikleri ile yaşları arasında farklılık görülmektedir (p 
=0,033<0,05). Benlik puanı en düşük olan yaş grubu 38-47 iken, 18-27 ve 28-37 yaş grupları orta derecede 
mükemmeliyetçilik puanına sahip iki gruptur. 48-57 yaş grubu en yüksek benlik puanına sahiptir. Hipotezlere bakıldığında 
hipotez 2a "Benlik, yaşa göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. Hipotez 2b " Kolektif liderlik, yaşa göre farklılık 
gösterir. " ve hipotez 2c " Takım performansı, yaşa göre farklılık gösterir." red edilmektedir. 

 

Tablo 4. Öğrenim Düzeyine Göre Farklılık Testi (AnovaTesti) Sonuçları 

 Öğrenim N Ortalama Std. Hata F-testi p-değeri 

Benlik 

İlköğretim 34 6.002 0.157 

5.456 0.000 
Lise 169 6.023 0.052 
Ön lisans 97 5.663 0.084 
Lisans 270 5.870 0.041 
Lisansüstü 20 5.507 0.138 

Takım Performansı 

İlköğretim 34 3.833 0.135 

5.060 0.001 
Lise 169 4.008 0.058 
Ön lisans 97 4.119 0.058 
Lisans 270 3.918 0.039 
Lisansüstü 20 3.430 0.147 

Kolektif Liderlik 

İlköğretim 34 6.158 0.148 

5.316 0.000 
Lise 169 5.954 .084 
Ön lisans 97 5.934 .097 
Lisans 270 5.711 .059 
Lisansüstü 20 5.096 .268 

Hipotez 3a, 3b, 3c, “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir.” 
hipotezine ilişkin yapılan Anova testi sonucu Tablo 4’de gösterilmektedir. Bulgulara göre benlik, takım performansı, kolektif 
liderlik ile öğrenim düzeyi arasında farklılık görülmektedir (p = 0,000, p= 0,001, p= 0,000 <0,05).  Benlikte en yüksek puan, 
lisansa ait iken en düşük puan ise ön lisansa aittir. Takım performansında en yüksek puan ön lisansa ait iken en düşük puan 
lisansüstüne aittir. Kolektif liderlikte en yüksek puan ilköğretime ait iken en düşük puan lisansüstüne aittir. Hipotezlere 
bakıldığında hipotez 3a "Benlik, öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir.", hipotez 3b "Kolektif liderlik, öğrenim düzeyine 
göre farklılık gösterir." ve hipotez 3c "Takım performansı, öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. 
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Tablo 5. Görev Değişkenine Göre Farklılık Testi (AnovaTesti) Sonuçları 

 Görev N Ortalama Std. Hata F-testi p-değeri 

Benlik 

Hekim 76 5.61 0.085 

6.040 0.000 
Yardımcı sağlık 294 5.87 0.040 
İdari personel 127 5.88 0.063 
Destek hizmetleri 91 6.09 0.081 

Takım Performansı 

Hekim 78 3.66 0.076 

5.516 0.001 
Yardımcı sağlık 294 4.00 0.034 
İdari personel 127 4.02 0.057 
Destek hizmetleri 91 3.96 0.100 

Kolektif Liderlik 

Hekim 78 5.25 0.127 

15.445 0.000 
Yardımcı sağlık 294 5.88 0.054 
İdari personel 127 5.71 0.106 
Destek hizmetleri 91 6.26 0.080 

Hipotez 4a, 4b, 4c, “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları göreve göre farklılık gösterir.” hipotezine ilişkin 
yapılan Anova testi sonucu Tablo 5’de gösterilmektedir. Bulgulara göre benlik, takım performansı, kolektif liderlik ile 
öğrenim düzeyi arasında farklılık tespit edilmiştir (p = 0,000, p= 0,001, p= 0,000 <0,05).  Benlikte en yüksek puan destek 
hizmetlerine ait iken en düşük puan ise hekimlere aittir. Takım performansında en yüksek puan idari personele ait iken en 
düşük puan hekimlere aittir. Kolektif liderlikte en yüksek puan destek hizmetlerine ait iken en düşük puan hekimlere aittir. 
Hipotezler değerlendirildiğinde hipotez 4a "Benlik, göreve göre farklılık gösterir.", hipotez 4b "Kolektif liderlik, göreve göre 
farklılık gösterir." ve hipotez 4c "Takım performansı, göreve göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. 

 

Tablo 6. Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılık Testi (AnovaTesti) Sonuçları 

 Medeni Durum N Ortalama Std. Hata F-testi p-Değeri 

Benlik 
Evli 260 5.911 .045 

.726 .484 Bekâr 296 5.839 .042 
Boşanmış/Eşi 32 5.913 .133 

Takım Performansı 
Evli 262 4.042 .041 

4.109 0.017 Bekâr 296 3.875 .037 
Boşanmış/Eşi 32 3.981 .187 

Kolektif Liderlik 
Evli 262 5.989 .060 

11.927 .000 Bekâr 296 5.628 .060 
Boşanmış/Eşi 32 6.250 .182 

Hipotez 5a, 5b, 5c, 5d “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları medeni duruma göre farklılık gösterir.” 
hipotezine ilişkin yapılan Anova testi sonucu Tablo 6’da gösterilmektedir.Bulgulara göre, benlik ile medeni durum arasında 
anlamlı bir fark görülmemektedir (p=0,484>0,05). Yani bu sorulara verilen cevaplarda medeni durum faktörü herhangi bir 
farklılık göstermemiştir.  Ancak takım performansı ve kolektif liderlik ile medeni durum arasında farklılık görülmektedir 
(p=0,017, p=0,000 <0,05). Takım performansı puanı en düşük olan bekâr bireyler iken, en yüksek olan evli bireyler olarak 
görülmüştür. Kolektif liderlik puanı en düşük olan bekâr bireyler iken, en yüksek olan boşanmış veya eşi vefat etmiş bireyler 
olarak görülmüştür. Hipotezlere bakıldığında hipotez 5b "Kolektif liderlik, medeni duruma göre farklılık gösterir." ve hipotez 
5c "Kolektif liderlik, medeni duruma göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. Ancak hipotez 5a "Benlik, medeni duruma 
göre farklılık gösterir." red edilmektedir. 
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Tablo 7. Kuruma Göre Farklılık Testi (t Testi) Sonuçları 

 Kurum N Ortalama Std. Hata t-testi p-Değeri 

Benlik 
Tıp Fakültesi 378 5.781 0.040 -3.732 

 
0.000 

Devlet 240 6.006 0.041 

Takım Performansı 
Tıp Fakültesi 350 3.885 0.039 

-2.986 0.003 
Devlet 240 4.057 0.040 

Kolektif Liderlik 
Tıp Fakültesi 350 5.741 0.052 

-2.317 0.021 
Devlet 240 5.940 0.070 

Hipotez 6a, 6b, 6c, “Benlik, takım performansı, kolektif liderlik puanları çalışılan kuruma göre farklılık gösterir.” hipotezine 
ilişkin yapılan t testi analizi sonucu Tablo 7’de gösterilmektedir.Bulgulara göre benlik, takım performansı, kolektif liderlik ile 
çalışılan kurum açısında farklılığa rastlanmıştır (p = 0,000, p= 0,003, p= 0,021 <0,05). Yani bu sorulara verilen cevaplarda 
çalışılan kurum herhangi bir farklılığa sahip olmamıştır. Benlik, takım performansı ve kolektif liderlikte devlet hastanesinin 
puanı tıp fakültelerine göre daha yüksek bulunmuştur. Hipotezler değerlendirildiğinde hipotez 6a "Benlik, çalışılan kuruma 
göre farklılık gösterir.", hipotez 6b "Kolektif liderlik, çalışılan kuruma göre farklılık gösterir." ve hipotez 6c "Takım 
performansı, çalışılan kuruma göre farklılık gösterir." kabul edilmektedir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

Bu araştırmada sağlık çalışanlarının kolektif liderlik algılamaları, takım performansı ve benlik algılamalarının sosyo-
demografik farklılık araştırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sağlık çalışanlarının kolektif liderlik algılamalarında, 
takım performansı ve benlik algılamalarında sosyo-demografik farklılık tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının cinsiyeti ile benlik arasında farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ancak takım 
performansı ve kolektif liderliğin cinsiyet açısından farklılık göstermediği elde edilmiştir. Çalışanlarının yaşı ile benlik 
arasında farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ancak takım performansı ve kolektif liderliğin cinsiyet açısından farklılık 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık çalışanlarının benlik, takım performansı, kolektif liderlik değerlerinin öğrenim 
düzeyi açısından farklılığının olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde benlik, takım performansı, kolektif liderlik değerlerinin 
çalışanların görevleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının kolektif liderlik ve takım performansı ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak benlik ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak benlik, takım performansı, 
kolektif liderlik değerlerinin kurum açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Literatürde 
yaş grupları ile benlik saygısı puanları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu (Karademirvd., 2001: 665; Saygılı vd., 2015: 
214) görülmektedir. Yapılan çalışmalarda medeni durumun benlik saygısını etkilediği (Erbil ve Bostan, 2004: 62; Saygılı 
vd.,2015) çalışmalar bulunmakla birlikte bazı çalışmalarda ise medeni durumun benlik saygısını etkilemediği elde 
edilmektedir (Erdem ve Taşçı, 2003: 173; Yıldırım vd., 2010: 33). Birçok çalışmada benlik saygısının eğitim durumlarına 
göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Saygılı vd.,2015:215; Balat ve Akman, 2004: 179). Ersoy (2010)'un çalışmasında 
liderlik davranışı ve cinsiyet arasında farklılığa ulaşılmaktadır (Ersoy, 2010: 91). Ancak liderlik davranışı ile çalışanların yaş, 
öğrenim durumuna göre bir farklılık olmadığı elde edilmiştir (Telli vd., 2012: 147-148). Özler ve Koparan (2006)'in 
çalışmasında takım çalışması ile cinsiyet, medeni durum, yaş ve öğrenim düzeyi ilişkisinde sadece cinsiyet ile takım 
çalışması arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır (Özler ve Koparan, 2006: 25-26). 
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ÖZET  

 

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin rakiplerine karşı sağlayacağı üstünlük, artık maddi değerlerden çok manevi 
değerlerle belirlenmektedir. Karşılaşılan bu durum işletmeleri toplumsal konulara karşı daha duyarlı hale getirerek, sosyal 
sorumluluk bilincinin ve etik ilkelere bağlı kalmanın önemini ortaya çıkarmıştır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, genel olarak bir işletmenin çevre, toplum ve ilişkide bulunduğu tüm paydaşlara 
karşı etik değerlere uygun ve sorumluluk bilinci içinde üretim ve faaliyette bulunması anlamını taşımaktadır. Günümüzün 
küresel ekonomi dünyasında işletmeler, istihdam ve refah yaratmanın ötesinde daha büyük bir rol oynamaktadırlar. 
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, aynı zamanda, işletmelere sürdürülebilir kalkınma desteği de sağlamaktadır (Kuduz, 
2011). 

Yeşil tüketicilerin çevrenin korunması konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri, ‘Yeşil’ olmayı şirket yöneticileri ve 
özellikle pazarlamacılar için daha önemli hale getirmektedir. Dünyanın dört bir tarafındaki çok sayıda işletmenin çevreye 
karşı tutumları hızla değişmektedir. Çünkü, günümüzde pazarlama yöneticileri, tüketicilerin çevresel taleplerini karşılamanın 
pazarlamadaki stratejik öneminin farkına varmışlardır. 

Çevreyi korumanın, çevre kalitesini arttırmanın kendi sorumluluklarının bir parçası olduğunu kavrayan işletmeler, çevre 
stratejisini işletme stratejisiyle bütünleştirme yönünde önemli adımlar atmaktadırlar. Tüm bunların yanında yeşil pazarlama 
araştırmalarının büyük değişimler ve yenilikler önermesi, işletmelerin bu konuya ilgilerinin artmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (Üstünay, 2008). 

Yeşil pazarlama; tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerin tüm aşamalarında çevre dostu 
stratejilerin benimsenmesidir (Marangoz, 2003). İşletmeleri yeşil pazarlama uygulamalarına yönelten birçok neden 
bulunmaktadır. Yeşil pazarlama anlayışının temelinde, kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılması düşüncesi yatmaktadır 
(Köksal, 2011). 

Günümüzde, dünya genelinde pek çok işletme çevre dostu pazarlama stratejileri ile tanışmaktadır. İşletmeler artan bir 
şekilde, dışsal ve içsel yeşil pazarlama stratejileri geliştirmeye odaklanmaktadır. Tüketicilerin çevreye karşı duyarlılıklarının 
artması ve bu yönde taleplerinin ortaya çıkması, tüketicilerin değişen beklentilerine uygun olarak rakiplerin çevreci 
stratejiler geliştirmesi, paydaşların üretim süreci ile ilgili çevresel beklentilerinin değişmesi ve yasal düzenlemeler gibi 
nedenler işletmeleri yeşil pazarlama politika ve stratejilere yöneltmektedir (Varinli, 2006). 

Yeşil pazarlama faaliyetleri ile ilgili içsel baskılara bakıldığında, bu faaliyetlerin en önemlilerinin maliyet ve yönetim 
felsefesi olduğu görülür. Uzun vadede yeşil pazarlama uygulamalarının maliyet avantajı sağlaması, işletmeleri yeşil 
politikaları benimsemeye yöneltebilmektedir. Yeşil pazarlama felsefesi ise işletmelerin çevresel hedeflerini diğer kurumsal 
hedefleri ile aynı seviyede önemli görmeye başlaması ile ilgilidir (Varinli, 2006). 

Anahtar Kelimeler:Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yeşil Pazarlama, Yeşil Pazarlama Stratejileri 
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THE GREEN MARKETING STRATEGIES APPLIED BY BUSINESS IN 
THE CONTEXT OF THEIR CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITIES 
 

ABSTRACT 

 

The role of corporate social responsibility consciousness and ethical conduct on the establishment of corporate 
reputation in today’s competitive environment, the superiority of agencies against their rivals is determined by the very  
moral values rather than tangible values.This situation has proved the importance of social responsibility consciousness and 
adherence to ethical principles by making businesses more sensitive to social issues. 

The concept of corporate social responsibility in general terms means an enterprise’s manufacturing and operating in  
line with ethical values and in a sense of responsibility towards environment, society and all partners with which it is 
affiliated. In the modern global economic world, enterprises play a bigger role beyond creating employment and welfare. The 
concept of corporate social responsibility also provides sustainable development support for enterprises (Kuduz, 2011). As 
the green consumers become more and more conscious of protection of environment, it becomes a more significant factor for 
company managers and especially marketing stuff to be ‘’Green’’. The attitudes of various entrepreneurs across the globe 
towards environment are rapidly changing. This is because the marketing managers realized the strategic importance of 
satisfying environmental demands of the customers for marketingactivities. 

Realizing that protecting the environment and improve the environmental quality is a part of their responsibilities; 
enterprises take important steps to unify their environment and marketing strategies. In addition to all these, green market 
researches’ suggesting great changes and innovations play a significant role for enterprises to increase their interest in this 
issue (Üstünay, 2008). Green marketing is to adapt environment friendly strategies in all stages of the activities targeting to 
meet demands and needs of customers (Marangoz, 2003). 

There are a lot reasons canalising the enterprises to green marketing implementations. The idea of using scarce 
resources in the most efficient way lies at the bottom of green marketing concept (Köksal, 2011). In this day and age, many 
enterprises throughout the world become acquainted with environment friendly marketing strategies. Enterprises  
increasingly focus on developing internal and external marketing strategies. The reasons such as customers’ raising 
awareness for environment and appearance of such demands, rivals’ developing environment friendly strategies in 
accordance with the changing expectations of customers, change in the environmental expectations of the partners regarding 
manufacturing processes and legislative regulations direct enterprises to green marketing policies and strategies (Varinli, 
2006). 

When internal pressures concerning the green marketing activities are evaluated, it is seen that the most significant 
points are the costs and management policy. In the long run, the cost advantages to be ensured by green marketing 
implementations may persuade enterprises to adopt green policies. On the other hand, the green marketing philosophy is 
related to enterprises’ starting to regard environmental targets as critical as other corporate targets (Varinli,2006). 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Green Marketing, Green Marketing Strategies 

 

 

GİRİŞ 
 

Günümüz iş dünyasında, yoğunluğu giderek artan rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri her geçen 
gün daha da zorlaşmaktadır. Bu yoğun rekabet ortamında, işletmelerin ortaya koyacağı en önemli strateji, farklı olmak ve 
değişiklik yapabilmeyi başarmaktır. Fark yaratabilen işletmeler, ayakta kalmayı başarabilen işletmeler arasında yer 
almaktadırlar. Bu farklılığı, bazı işletmeler ürünü ile, bazıları reklamları ile, bazı işletmeler de, toplumsal faydayı ön plana 
alarak gerçekleştirmektedirler (Özgen,2006:13). 

Çevreyi korumanın, çevre kalitesini arttırmanın kendi sorumluluklarının bir parçası olduğunu kavrayan işletmeler, çevre 
stratejisini işletme stratejisiyle bütünleştirme yönünde önemli adımlar atmaktadırlar. Tüm bunların yanında yeşil pazarlama 
araştırmalarının büyük değişimler ve yenilikler önermesi, işletmelerin bu konuya ilgilerinin artmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (Üstünay, 2008:79-80). 
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Yeşil pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilmek için, çevreye en az zarar 
veren stratejilerin kullanılmasını, bunun sonucunda kar elde etme amacını taşıyan işletme faaliyetleri içerir. Kıt olan doğal 
kaynakların, sona ereceğini tahmin eden sorumlu işletmeler, bu durumun bir sonucu olarak çevreci stratejiler 
geliştirmektedirler. 

Tüketicilerin, çevreye olan duyarlılıklarının artması ve bu duruma bağlı olarak, tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan 
değişiklikler sonucu, işletme literatürüne “yeşilpazarlama”, “yeşil tüketim”, “yeşil tüketici” ve “ yeşil ürün” gibi 
yeşil(çevreci) pazarlama ile ilgili kavramlar girmiştir. 

 

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI VE ÖNEMİ 
İşletmeler, çevrelerindeki sistemin bir parçasıdır ve bu çevrede sürekliliğini sağlayabilmeleri için bu sistemdeki 

değişikliklere uyum sağlamalı ve bunun için, modern işletme yönetiminin en temel özelliği olan sorumluluğu bir araç olarak 
kullanmalıdırlar. Toplumsal yaşamın olmazsa olmazı haline gelen sorumluluk kavramı, değişen şartlara bağlı olarak, 
boyutları ve etki alanı artmış şekilde sosyal sorumluluk kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır (Yüksek, 2009:3). 

Önceki dönemlerde işletmeler, yasal düzenlemelerle belli alanlarda sosyal sorumluluklarını yerine getirirken, daha sonra 
özellikle faaliyet gösterdikleri alanlar başta olmak üzere, kendi istek ve kararlarıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri 
yapmaya ya da yapılan projelerde destekleyici olarak yer almaya başlamışlardır. İşletmeleri bu değişime yönelten temel 
faktörler; artan rekabetle başa çıkabilme ve kendi markalarını güçlendirme istekleri olmuştur (Balı ve Cinel, 2011: 46). 

Toplumsal yapı içerisinde karşılıklı etkileşimin artması ve işletmelerin toplumsal kaynakları kullandıklarının bilincine 
daha fazla varmış olmaları, işletmelerin topluma karşı ekonomik sorumluluklarının yanında sosyal sorumluluklarının da 
artmasına yol açmıştır. Sosyal sorumluluklarının artmış olması ise, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini,  bir  takım 
sınırlamalar içerisinde yerine getirmelerini gerekli kılmıştır. Sosyal sorumluluk anlayışının temelinde toplumun refah ve 
mutluluğu için güvenilir ürün, gerçeği yansıtan reklam, çevreyi koruyacak faaliyetler, çalışanların güvenliği ve istihdam 
sağlama çabaları bulunmaktadır (Alagöz,2007:2). 

Başka bir tanımda ise sosyal sorumluluk; şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konulardaki faaliyetlerine ve 
paydaşlarıyla olan etkileşimlerine entegre ettiği bir kavram olarak tanımlamaktadır (Brammer, vd., 2006: 229). 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu son yıllarda hem önemli bir akademik konu hem de işletmeler üzerinde bir baskı unsuru 
olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal sorumluluğa duyarlı işletmelerin sayısının giderek artması,sosyal sorumluluk kavramının 
gerçek anlamının ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Marin vd., 2009:65). 

Günümüzde işletmeler, mevcut pazarlarını korumak ve potansiyel pazarlardan pay alabilmek için toplumun düşüncesine 
oldukça duyarlı hale gelmişlerdir. Bunun nedeni toplumun, işletmeleri sadece ürünleri bakımından değil, topluma karşı 
duyarlılıkları açısından da karşılaştırmasıdır. İşletmeler hakkında olumlu ya da olumsuz fikirlerimizi belirleyen faktörlerin 
başında, işletmelerin topluma karşı üstlendiği sosyal sorumlulukilkesiyer almaktadır. 

İşletmeler yapısal olarak açık bir sistem olduğundan, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından soyutlanamaz. 
Bu nedenle işletmeler faaliyette bulunduğu toplumla iki yönlü ve anlamlı ilişkiler kurmak zorundadır. Bu ilişkileri 
oluşturmada işletmenin başarılı olabilmesi için toplumun yapısını bilmesi, isteklerini tanıması ve bunları yerine getirmesi 
gerekmektedir (Bakırtaş, 2005:5). 

Sosyal sorumlu olmak, bir işletmenin kar hedefini terk etmesi gerektiği ya da sosyal sorumlu bir işletmenin, daha az 
sorumlu davranan işletmeler kadar karlı olamayacakları anlamına gelmez. Sosyal sorumluluk, işletmelerin kar elde etmek ile 
bu karı elde etmek için katlandığı maliyetler arasında denge kurmayı gerektirir (Dalyan, 2007: 31). 

Sosyal sorumluluğa sahip olmak, yasal zorunlulukları yerine getirmenin ötesinde, insan kaynağına, çevreye ve ilgili 
taraflarla ilişkilere daha çok yatırım yapmayı gerektiren bir faaliyet alanıdır (Öcal, 2007: 8). 

Kurumların sosyal sorumluluk konusunu bir kurum kültürü haline getirebilmeleri için;  sosyal, çevresel, etik, insan 
hakları ve tüketici hakları konularını günlük iş faaliyetlerine ve stratejilerine dahil etmeleri ve bunu paydaşlarıyla iş birliği 
içinde yapmaları beklenmektedir. Buradaki amaç işletme sahip/hissedarları, kilit paydaşlar ve genel olarak içinde bulunulan 
toplum için ortak değer yaratma ve kurumların yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı doğabilecek olumsuz etkilerin 
önceden belirlenmesi, azaltılması ve önlenmesidir (Yılmaz ve Çelikkaleli, 2017: 7). 

 

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN ARTMASINDA 
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 

İşletmelerin, daha fazla sosyal sorumluluk yüklenmeleri konusunda, toplumun artan beklentilerinin altında bazı önemli 
nedenler yer almaktadır. Bunlardan bazıları; hükümetlerin bazı alanlarda yetersiz kalması, sivil toplum kuruluşlarının artan 
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faaliyetleri, refah düzeyinin artması, daha bilinçli tüketicilerin varlığı, eğitim olanaklarının gelişmesi, sosyal değerlerdeki 
değişimler, teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşmenin olumsuz etkileri ve büyük işletmelere karşı 
duyulan güvensizliktir (Bayraktaroğlu, v.d.,2009:37). 

İşletmelerin sosyal bakımdan sorumlu davranışa yönelmesinde etkili olan faktörler ekonomik ve kurumsal faktörler 
olarak değerlendirilebilir.  Ekonomik koşullar, kurumsal davranış üzerinde belirleyici olan faktörler arasında yer almaktadır. 
Diğer bir ifadeyle kurumsal davranışlar üzerinde ekonomik yapı ve koşullar ile ekonomik konjonktür etkili olmaktadır. 
Kurumsal faktörler ise, tümüyle ekonomik koşullardan bağımsız olarak ortaya çıkmamakta olup, sosyal bakımdan sorumlu 
davranış değişikliği, kurumsal değişiklilikten ve bu kurumların sınırlayıcı ve teşvik edici davranış farklılığından meydana 
gelmektedir (Ersöz, 2007: 45). 

Bireylerin hem birer çalışan hem de birer müşteri olarak niteliklerinin değişimi, beklentilerinin farklılaşması, 
memnuniyetlerini etkileyen unsurların değişmesi, bu çerçevede kurumları da farklı hareket etmeye yöneltmiştir. Buna bağlı 
olarak işletmelerin sosyal paydaşlarına yönelik faaliyetlerinin sınırları da genişlemiştir ve bu değişim hayır işlemek, sosyal 
sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık, kurumsal etik gibi kavram ve uygulamaları da beraberinde 
getirmiştir (Dinçer ve Özdemir, 2013: 33-34). 

1929’da tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik buhran birçok toplumsal değişimin tetikleyicisi olduğu gibi iş yaşamını 
ve iktisadi hayatı da ciddi değişimlere yöneltmiştir. İşletme faaliyetlerinde ve üretimde, devletin rolü önem kazanmıştır. 
Ortaya çıkan bu değişimlerin, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişmesinde önemli etkisi olmuştur. Tarihe 
bakıldığında, uygulanış şekilleri bakımından kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının o yıllardaki iktisadi durumu yansıtacak 
birçok örneğini bulmak mümkündür. Örneğin Peter Frankental, Fransız Devrimi yıllarında kendi çikolata fabrikasında 
çalıştırdığı yoksul işçilerine eğitim ve ev temin eden Joseph Rowntree isimli bir girişimciden söz etmektedir 
(Frankental,2001: 18). Amerika’da kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı 20. yüzyılda belirgin bir şekilde ön plana çıkmış ve 
birçok kesim tarafından önemi vurgulanmıştır (Aktan ve Börü, 2007: 17). 

Sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıkmasının birçok nedeni olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar kısaca şu 
şekilde sıralanabilir (Vural ve Coşkun, 2011: 66): 

 Devletin ekonomik yaşama müdahalesi artmış ve bu müdahalelerin sonucu olarak, iş adamının karşısına bazı 
sınırlamalar çıkmıştır. 

 Bireyin çeşitli örgütlerin üyesi olması, örgütsel gücü arttırmıştır. 

 Nüfusun ve nüfus yoğunluğunun artması, insanlar arasındaki ilişkileri sıklaştırmış ve işsizlik önemli bir sorun 
haline gelmiştir. 

  Demokratikleşme ve insan hakları eğilimlerinin giderek güçlenmesi, bireyi daha güçlü bir varlık haline 
getirmiştir. İnsan Hakları Beyannamesi ile bireyin siyasal ve toplumsal gücü artmıştır.  

 Hızlı küreselleşme ve bölgesel uyum nedeniyle uluslararası ekonomik ve siyasi rekabetin artması, ulusların ve 
kurumların yönetiminde bir takım değişiklikler yaratmıştır. 

Günümüz toplumu, dünyada yaşanan olaylara karşı bireysel ya da demokratik kitle örgütleri aracılığıyla verdiği tepkiyi, 
alışveriş yaptığı işletmelerden de beklemektedir. Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel problemlere karşı 
tepki göstermeyen, bu alanlarda çözümler üretmeyen işletmeler, tüketicilerin kendi mal ve hizmetlerini tercih etmemeleri ile 
cezalandırılabilmektedirler (Ateşoğlu ve Türker, 2010:208). Bunun sonucu olarak işletmelerin elde ettiği değerleri toplumun 
çeşitli kesimlerine faydalı olacak biçimde kullanmadığı veya toplumla birlikte paylaşmadığı takdirde uzun dönemde yaşama 
şansı azalmaktadır (Sarıca ve Yüksel, 2012:52). 

İşletmeler, mal ve hizmet arz edenlerin çoğalması bununla birlikte mal ve hizmet talep edenlerin birçok alternatif içinden 
seçim yapabilecek pozisyona gelmesinden dolayı, nasıl seçilebilir olunacağı konusunda arayış içine girmişlerdir. Bununla 
birlikte kurumsal sosyal sorumluluk, rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına parlak bir fikir olarak gelişmiştir (Dubielzig 
ve Schaltegger, 2005:240). Dolayısıyla işletmeler rekabet dünyasında ayakta kalabilmek ve marka tutundurma amacıyla 
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına yönelmişlerdir (Balı ve Cinel, 2011:46). 

İşletmelerde sosyal sorumlulukların artışına neden olan faktörler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir (İlic, 2010: 307). 

Toplumun beklentileri: 1960’lardan bu yana toplumun sosyal beklentileri artmış, ekonomik beklentilerin  yanında 
sosyal beklentilerde gündeme gelmiştir. 

Uzun dönemli karlar: Sosyal sorumluluğu kabul eden işletmeler, uzun dönemde daha karlıdır. Bunun nedeni bu 
işletmelerin yarattığı olumlu imajın müşteriler üzerindeki etkisidir. 

Etik zorunluluk: İşletmelerin ve yöneticilerin etik bilince sahip olmaları gerekmektedir. Etik anlayış, sosyal 
sorumluluğun en önemli unsurları arasında yer almaktadır. 
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Olumlu İmaj: İşletmeler topluma karşı olumlu imaja sahip olarak daha fazla müşteri sağlarlar, daha iyi çalışanlara sahip 
olurlar ve kredi olanaklarından daha çok yararlanabilirler.  

Daha İyi Bir Çevre: İşletmelerin katılımı ve desteği ile, birtakım sosyal sorunlar çözülebilir ve böylece daha kaliteli bir 
yaşamsal ortam yaratılabilir. 

Devlet Müdahalesini Azaltma: İşletmelerin sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaları ve bu faaliyetlere gönüllü 
olarak yönelmeleri devletin bazı alanlardaki yasal düzenlemelerinin azalmasına nedenolabilecektir. 

Sorumluluk ve Güç Dengesi: İşletmelerin sahip oldukları gücü aldıkları sorumluluklarla desteklemesi dengesizliğin 
yaratacağı olumsuz davranışları azaltmalarını sağlayacaktır. 

Hissedarların Çıkarı: Sosyal sorumluluk faaliyetleri uzun vadede işletmenin borsadaki değerini yükseltir. Bu durum 
hisse sahiplerinin kazançlarının artmasına neden olur. 

Kaynakların Sahipliği: İşletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan finansal kaynaklara 
ve teknik/yönetsel yeteneklere sahiptir. 

Korunma: Sosyal sorunların daha fazla büyümeden çözümlenmesi gereği, bir anlamda işletmeleri harekete 
geçirmektedir. 

Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen bir işletme bir yandan kendi ürünlerini satın alan 
müşterilerinin isteklerini tatmin ederken, diğer yandan işletme faaliyetleri tarafından etkilenen toplumun beklentilerini 
dekarşılamaktadır.Bu durum, uzun vadeli toplumsal faydaya katkı sağlamaktadır. 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
Günümüzün hızla değişen toplum yaşamında, iş hayatı işletmeleri her zamankinden daha fazla sorumlulukla karşı karşıya 

bırakmıştır. Bu çerçevede, tüketiciler de her geçen gün ürünlerini satın aldıkları işletmelerin taahhütlerini daha bilinçli olarak 
gözden geçirir hale gelmişlerdir. Bu alanda yapılan araştırmalar, gerçek bağlılığın satın alınamayacağını, kazanılmak zorunda 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. İşletmeler açısından, mekanik ya da maddi olmanın ötesine geçen bir taahhütte bulunmak, 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, kurum imajı, halkla ilişkiler, 
çevresel sorumluluk konuları ile ilgilenen yöneticiler arasında ele alınan en temel konular arasında yer almaktadır. Kurumsal 
sosyal sorumluluk kavramı, bir işletmenin ekonomik ve çevreci bir biçimde çalışırken, paydaşlarının ilgi ve hassasiyet 
alanlarını da paylaşması konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir (Aydede,2007:24-25). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), işletmelerin üretim odaklı olduğu, faaliyetlere verimlilik ve ekonomiklik 
perspektifinden bakıldığı Adam Smith’in maksimum kar anlayışının yerini, topluma sorumlu davranılması anlayışına 
bırakmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (İlic, 2010: 305). 

İşletmelerin sosyal sorumlulukları ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kurumsal sosyal 
sorumluluk, işletmenin sürdürülebilir ekonomik gelişmeye olan katkısı, çalışanlar, aileleri ve tüm toplumun yaşam kalitesini 
arttırmaya  olan bağlılığı olarak tanımlanmaktadır (Karna vd.,2003:849).Kurumsal sosyal sorumluluk sahibi iş 
uygulamalarında kurum; toplumun refahını sağlamak ve çevreyi korumak üzere geliştirilen sosyal konulara destek veren 
isteğe bağlı iş uygulamalarında bulunur (Özdemir, 2009: 60). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığı ile, toplumsal 
refahın iyileştirilmesi için üstlenilen bir yükümlülük olarak değerlendirilmektedir. Tanımda esas unsur, isteğe bağlı ifadesidir. 
Bu noktada, yasa ile belirlenen ya da ahlaki ya da etik nitelikte olan iş faaliyetlerine  gönderme yapılmamaktadır. Daha çok, 
bir işletmenin bu uygulamaları seçerken ve katkıları yaparken, gösterdiği gönüllü bir yükümlülüğe gönderme yapılmaktadır 
(Kotler ve Lee, 2013:  2-3). 

Kavramsal çerçeveye tarihsel açıdan yaklaşan akademik çalışmalardan elde edilen tanımlara değinecek olursak 
(Kakabadse, Rozuel, Lee-Davies,2005: 281-282): 

Bowen’ a (1953) göre KSS, işletmelerin toplumun değer yargılarına venormlarına uygun bir şekilde hareket ederek, 
karşılığında doğrudan bir fayda beklemeksizin gönüllü olarak faaliyette bulunmasıdır. 

Frederick’e (1960) göre KSS, işletmenin kaynaklarını sadece kendi çıkarları için dar kapsamlı değil, toplumun çıkarları 
için de geniş kapsamda gönüllü olarak kullanmasıdır. 

Friedman’a (1962) göre işletmenin tek sosyal sorumluluğu, kaynaklarını aldatma veya hile olmaksızın, açık ve serbest 
rekabet yürüterek kârını maksimize etmek için kullanmaktır. 

Davis and Blomstrom’a (1966) göre KSS, bütün toplumsal sistem üzerine yaptığı karar ve eylemlerinin etkilerini 
düşünerek hareket etmektir. 
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Sethi’ ye (1975) göre KSS, toplumun beklentilerini karşılamak için toplumun sosyal normlarına, değerlerine ve 
beklentilerine uyumlu davranışlar sergilemektir. 

Carroll’a (1979) göre KSS, toplumun beklediği ve işletmenin sunduğu, ekonomik, yasal, etik ve hayırsever sorumluluğun 
bütünüdür. 

Jones’a (1980) göre KSS, sadece hissedarlara karşı değil, toplumda işletmenin faaliyetlerinden etkilenen herkese karşı 
yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. 

Wood’a (1991) göre KSS, işletmelerin ve toplumun ayrı ayrı değil,  bir bütün  olduğu esasına dayanır. Baker’a (2003) 
göre KSS, topluma faydalı üretim süreçlerinin nasıl yapılacağının yönetimiyle ilgilidir. 

Bu tanımların yanında KSS, tarihsel değişimine göre iki biçimde tanımlanmaktadır: Birincisi Carroll’un yaklaşımıyla 
işletmenin sahiplerine, müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluğudur; ikincisi ise modern yaklaşımla sosyal 
pazarlama konseptinde toplumsal sorunları iyileştirecek davranışlar yaratmaktır (Mohr vd., 2001: 46). 

Kurumsal sosyal sorumluluk tanımlarının ortak noktaları,  dört başlık altında toplanabilir  (Bayraktaroğlu v.d.,2009:7): 

• İşletmelerin, kar elde etmek için ürün ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları vardır. 

• İşletmeler,  neden oldukları sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamalıdırlar. 

• İşletmeler, sadece hissedarlarına karşı değil,  aynı zamanda diğer tüm paydaşlarına karşı da sorumludur. 

• İşletmeler, sadece ekonomik değerlere odaklanmamalı, daha geniş anlamda insani değerlere önem vermelidir. 

Carroll Şekil 1.’de görülen modelinde sosyal sorumluluğu dört alanda toplamakta ve işletmenin sosyal sorumluluklarını 
yerine getirmesinin bu sorumlulukları gerçekleştirmekten geçtiğini vurgulamaktadır. 

 

 
Şekil 1. Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Carroll, 1991: 42 
 

Ekonomik Sorumluluk: 

İşletmelerin var olmalarının temel nedeni, ürün ve hizmet üreterek kar sağlamaktır. Herşeyden önce örgüt, toplumdaki en 
temel ekonomik birimlerden birini ifade etmektedir. İşletmeler, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve 
hizmetler üreterek kar sağlamaktadırlar. Örgütün ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeden diğer sorumluluklarını yerine 
getirebilmesi mümkün değildir. Ekonomik sorumlulukların unsurları (İlic, 2010:308): 

 İşletmeler için her bir hisse payına düşecek kazanç miktarını arttırmakönemlidir. 

 Mümkün olabildiğince en yüksek karı elde etmekönemlidir. 

 İşletme için güçlü bir rekabetçi pozisyon oluşturmak önemlidir. 

 Yüksek bir operasyonel etkinlik düzeyine ulaşmakönemlidir. 

 Başarılı bir işletme olmak için, kar sağlamakgerekmektedir. 
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Yasal Sorumluluk: 

Örgütler çeşitli nedenlerle yasallık kavramı üzerinde durmaktadırlar. Yasallık kavramı üç boyutta incelenebilir. Bun 
unsurlar; ahlak yasallığı, süreç yasallığı ve yapısal yasallıktır. Toplumdaki insanlar ekonomik amaçlarına ulaşmak isteyen 
işletmelerin aynı zamanda yasal çerçeve içinde faaliyet göstermelerini istemektedir (Özalp vd., 2008: 73). 

Ancak, yasal sorumluluklar üç nedenden dolayı yetersiz kalmaktadir. Bunlardan ilki, yasaların iş hayatında karşılaşılan 
tüm konuları kapsamasının mümkün olmamasıdır. Sürekli olarak yeni konuların ortaya çıkması bu durumu güçleştirmektedir. 
İkinci neden ise, yasaların bu gelişmeleri geriden takip etmesidir. Son olarak da yasaların ahlaki gerekçeler yerine, yasaları 
yapan kurumların politik görüşleri tarafından şekillenmiş olması, yasaların kısıtları arasında belirtilmektedir (Akansel, 2011: 
26). 

Etik Sorumluluk: 

Etik sorumluluk, topluma karşı dürüst ve adil hareket ederek topluma zarar vermekten kaçınmaktır (Erkman, 2012: 272). 
Diğer bir tanımda ise etik sorumluluk; yasalarda yer almayan ve toplumun işletmelerden beklediği doğru ve adil davranışları 
içeren sorumluluklardır diye tanımlanmıştır. Tüketiciler, çalışanlar, hissedarlar gibi sosyal paydaş gruplarının hak ve adaletle 
ilgili algılamaları, ahlaki sorumlulukların içeriğini oluşturmaktadır. 

İşletmelerin, faaliyetlerini etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen gruplar olan sosyal paydaşlarına karşı ahlaki 
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu paydaşlar arasında hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, tüketiciler, tedarikçiler, rakipler 
bulunmaktadır (Özdemir, 2009: 59). 

Gönüllü Sorumluluk: 

İşletme ve yöneticileri için bir zorunluluk değildir. Bazı yöneticiler, işletmenin içinde bulunduğu toplumda iyi 
yurttaşolarak  algılanması için sağduyu sorumluluklarını özellikle önemsemektedirler.Ancak, iyi niyetle ortaya çıkan bu 
sorumluluğun toplam sosyal sorumluluk içindekiağırlığı fazla değildir. Carroll’un belirttiği gibi gönüllü sorumluluk pasta 
üzerindekikrema görevinigörmektedir. 

Tüm bu sorumluluklar ışığında,kurumsal sosyal sorumluluğunözünü; toplumdan alınanın, tekrar topluma verilmesi, 
yapılan işlerde toplum kültürü temel alınarak ve küresel sorumluluklar gözetilerek projelendirilmesi olarak tanımlamak 
mümkündür  (Şenol, 2011: 17). 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İŞLETMELERE  FAYDALARI 
 Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin müşterilerini tanıması ve onların beklentilerini anlamasını sağlar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını, işletmelerin benimsemesinin temel nedeni, kendilerine önemli rekabet avantajı 
sağladığını düşünmelerinden ilerigelmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, yeni kaynak bulmada kolaylık sağlarken, işletmenin yeteneğini ve şirket kültürünü 
geliştirmek için de yardımcı olur.Dışsal yarar olarak ise, işletmenin ünlenmesi yani olumlu yönde tanınması söylenebilir 
(İbişoğlu, 2007: 13). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, işetmelere yeni pazarlara girme ve müşteri sadakati sağlama konusunda kolaylıklar 
sağlamakta, verimlilik ve kalite artışları yaşanmakta, risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir (Argüden, 2002: 11-13). 
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Tablo 1.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmeye ve Paydaşlarına Sağlayacağı Faydalar 

 
Kaynak: Aktan, 2007: 30 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının toplumun birçok kesimi tarafından kabul görmesinin en önemli nedeni, bu 
uygulamaların her kesimin lehine sonuçlar doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla ortaya konulmuş ve paydaşlar 
tarafından anlaşılması olmuştur (Aktan ve Börü, 2007:20). 

Günümüz dünyasında, sınırlı kaynakların toplum yararına kullanılması, dünyanın geleceğinin garanti altına alınması ve 
insan haklarının ön plana çıkması gibi konular, toplumun dikkatini bu konular üzerine yoğunlaştırmaktadır. Toplumun 
beklentileri ile işletme faaliyetleri arasında güçlü bir bağ kurmak, işletmenin uzun dönemde kazanmasına ve kalıcı değer 
yaratmasına katkı sağlayacaktır (Baykara, 2014: 26). 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere aşağıda belirtilen faydaları sağladığını ifade etmek gerekir 
(Agüden,2002:12): 

 Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinineönem veren işletmelerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa 
değerleri artmaktadır. 

 Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkanı sağlamaktadır. 

 İşletmelerde kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artırmaktadır. 
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 Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkanı oluştuğundan, gerek hisse değerleri artmakta, 
gerekse borçlanma maliyetleri düşmektedir. 

 Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlama konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. 

 Verimlilik, üretkenlik ve kalite artışları  sağlamaktadır. 

 Risk yönetimi konusunu daha etkin hale getirmektedir. 

Toplumun ve kural koyucuların işletmenin görüşlerine önem vermesi sağlanmaktadır. 

 

YEŞİL PAZARLAMA KAVRAMI 
Günümüzde de yeşil pazarlama konusundaki çalışmalar oldukça artmaya başlamıştır. Pazarlama literatürüne bakıldığı 

zaman konunun, ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama, yeşil pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama kavramlarıyla ele 
alındığı görülmektedir. Ekolojik pazarlama, belirli çevre sorunlarını (kirlilik, enerji kaynaklarının tükenmesi) ve bunların 
mevcut teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tanımlamak için dar anlamda kullanılmaktadır. Çevresel 
pazarlama ve yeşil pazarlama kavramlarında ise daha geniş bir ürün kategorisini içerecek şekilde yönetsel bir bakış açısı yer 
almaktadır. Sürdürülebilir pazarlama ise, makro bakış açısıyla pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayışı 
kapsamında ele alınmasını yansıtmaktadır (Kacur, 2008:61). 

Yeşil pazarlama, toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerin çevreye duyarlı bir şekilde yerine 
getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.  İşletmeler pazarlamanın unsurları ile yeşil pazarlamanın çevreye uyum sağlayıcı ve 
yenilikçi özelliklerini, kendi bilgi, üretim ve karar alma süreçleriyle uyumlaştırmalıdırlar. İşletmelerin uyguladıkları yeşil 
pazarlama stratejilerinin başarısı, bu stratejilerin tüm işletme stratejileriyle bütünleştirilmesine bağlıdır (Aytekin, 2007: 18). 

Yeşil pazarlama, toplumun istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere, birtakım değişimlerin meydana getirilmesi  ve 
kolayca uygulanması amacıyla doğal çevreye en az zarar vermek üzere uygulanan faaliyetleri kapsamaktadır. Yeşil 
pazarlama, çevreyikoruma ilkelerine uygun olarak, ürün üretimiyle ilgilenir. Çevresel sorumluluk anlayışı ile üretime 
odaklanmıştır. Yeşil pazarlama anlayışında çevreyi koruma bilinci hakimdir (Tuncoğlu, 2009:68). 

Yeşil pazarlama, aynı zamanda, sürdürülebilir ve çevreci pazarlama olarak da tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile, yeşil 
pazarlama, doğal çevreye en az ölçüde zarar vererek, insan ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetleri olarak açıklanmaktadır 
(Singh ve Bansal, 2012:274). 

Yeşil pazarlama kavramı, paydaş gereksinimlerini tanımlayan, öngören, tatmin eden ve yerine getiren, toplum refahını 
gözeten ve doğal çevreyi olumsuz yönde etkilemeyen bütüncül ve sorumlu bir yönetim anayışı olarak tanımlanmaktadır 
(Charter v.d., 2002: 12). 

Yeşil pazarlama kavramı, ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği’nin düzenlemiş olduğu “ekolojik pazarlama” 
konulu seminerde tartışılmış ve tanımlanmıştır. Bu tanımagöre ekolojik pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin çevre 
kirliliği,enerji tüketimi ve diğerkaynakların tüketimi üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalardır. Diğer bir 
ifade ile yeşil pazarlama; tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini yerine getirirken işletmenin dehedeflerine ulaşmasını sağlayacak 
doğa ile dost ürünlerin üretilmesini,fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurulmasını içeren ve ürününün kullanımsonrasını 
da kapsayan pazarlama faaliyetleridir (Keleş, 2007:13-15). 

Yeşil pazarlama anlayışı, farklı aşamalardan geçerek günümüzdeki yeşil pazarlama anlayışına ulaşmıştır. Bu gelişim 
döneminde her aşama, belirli özelliklere ve değişen durumsal ve çevresel özelliklere sahiptir. Yeşil pazarlama, 1960’lardan 
1970’lerin başlarına kadar süren ilk  dönemde ekolojik yeşil pazarlama olarak ifade edilmektedir. Bu dönemin özellikleri, 
hava ve çevre kirliliği gibi  dış çevresel sorunlar üzerine yoğunlaşmıştır. İkinci dönem, yeşil çevre pazarlaması olarak ifade 
edilmektedir. Bu süreç 1980’li yılların sonunda başlamıştır. Bu dönem; temiz teknoloji, sürdürülebilirlik, tüketici ve rekabet 
avantajı gibi yeni kavramlardan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci dönem arasındaki önemli farklılık, ilk dönemin çevre 
üzerindeki etkili endüstrilere odaklanmış olmasıdır. Üçüncü dönem ise, sürdürülebilir yeşil pazarlama olarak ifade 
edilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, pazarlama bilimi alanında büyük bir etki yaratmıştır (Delafrooz v.d., 2014: 3). 

Günümüze gelinceye kadar yeşil pazarlama kavramı ürünün çevresel özelliklerinin reklamının yapılması olarak kabul 
edilmiştir. Çevre dostu, geri dönüşebilir, doğal ozon dostu gibi sadece ürünün çevreci özelliklerini yansıtan birçok tanımlama 
yeşil pazarlama için kullanılmıştır. Oysa yeşil pazarlama stratejisi sadece ürünün değil, tüm pazarlama bileşenlerinin yeşil 
olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, yeşil pazarlama anlayışı sadece tüketim malları ve hizmetleri değil, endüstriyel mallar ve 
hizmetleri de kapsamaktadır. Geleneksel pazarlama çevreci bir yaklaşımla yeniden ele alındığında; toplumun gereksinim ve 
isteklerinin doğal çevreye en az zarar verecek şekilde karşılanmasını sağlayacak pazarlama faaliyetleri, yeşil pazarlama 
anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Pazarlama anlayışının üretimden önce başlayıp, ürün ve/veya hizmetin tüketiciye 
ulaşmasından sonra da devam ettiği göz önüne alındığında tüm bu aşamaların yeşil bir yaklaşım ile yeniden düzenlemesi 
gerekmektedir (Yılmaz ve Seyhan, 2008:685). 
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Yeşil pazarlamada ürünün içeriği, üretimde kullanılan girdilerin ve ambalajın geri dönüşümü, üretim ya da dağıtım için 
kullanılan enerji kaynaklarının çevreye zarar vermemesi, sağlanacak genel tasarruflarla kısa vadede yüksek gibi görünen 
fiyatların toplum yararına orta ve uzun vadede avantajlar sunması, dağıtım süreçlerinin çevre dostu olması ve pazarlama 
iletişim çabaları açısından da çevre duyarlılıklarına vurgu yapılması gibi hususlar ön plana çıkmaktadır (Torlak,2013: 78). 

Yeşil pazarlama, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini yerine getirirken, işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak 
doğa ile dost ürünlerin üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve tutundurulması faaliyetlerini içeren ve ürününün 
kullanım sonrasını da kapsayan pazarlama çalışmalarını ifade etmektedir (Armağan ve Karatürk, 2014:4). 

 

YEŞİL PAZARLAMANIN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ 
İşletme açısından çevre kavramı, Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre şöyle tanımlanmaktadır: “Bir kuruluşun, 

faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, tabi kaynaklar, bitki ve hayvan sistemleri, insan ve bunlar arasındaki 
faaliyetleri içine alan ortamdır”. Tanım incelendiğinde, örgütle etkileşim içerisinde olan tüm canlı ve cansız sistemlerin 
bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı görülmektedir. Dolayısıyla, örgütlerin bu kaynakların herhangi birinde meydana gelen 
bir aksaklık sonucunda, koşullardan olumsuz yönde etkilenebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun sonucunda, 
işletmelerin etkinlik ve verimlilikleri açısından tüm kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması kaçınılmaz bir 
durum almaktadır. Tüm bu döngünün sağlanması için, işletmeler doğanın dengesini olumsuz yönde etkilemeyecek ürünler 
üretme ve pazarlama arayışlarına girmektedirler (Şua, 2012:36). 

Yirminci yüzyılın son çeyrek döneminden itibaren, dünya çapındaki insanların karşılaştığı en önemli konu olarak, doğal 
çevrenin korunması konusu ifade edilmektedir. İşletmeler ve diğer kuruluşlar ise, bu gelişmeye yeşil pazarlama uygulamaları 
ile cevap vermişlerdir. Böylece işletmeler, doğayı koruyan ürünler geliştirmek, yeniden kullanıma sunulabilen ve geri 
dönüşümlü paketleme, daha etkin kirlenme kontrolü ve daha iyi enerji verimliği sağlayacak projeler ile yeşil pazarlama 
konusuna dahil olmuşlardır. İşletmeler açısından, çevreci pazarlama uygulamalarının (yeşil pazarlama), bütün çevre 
yönetiminin bir parçası olarak farkına varılması oldukça önemlidir (Yılmaz, 2009: 25). 

Yeşil pazarlama gündemini takip eden işletmeler, üretim süreçlerinde enerji ve diğer doğal kaynakları korumak için 
projeler geliştirmek, işletmenin çevreye katkılarını doğru yansıtan reklam ve reklam mesajlarını oluşturmak, yeşil ürünler için 
tüketicilerin maliyete hassasiyetleri ile çevreci ürüne ödemeye razı oldukları fazla fiyat arasında dengeyi sağlayacak fiyatın 
seçimi sağlamak, çevre kirliliğine yol açan unsurların azaltılması ve ürünlerin pazara taşınmasında kaynakların korunması 
sağlamak v.b. hususları yerine getirmelidir (Keleş, 2007:22). 

Dünya’da küreselleşme tüm hızıyla sürerken, beraberinde bir takım problemler getirmiştir. Bu problemlerden en 
önemlisi,bütün canlıları etkileyen çevresel problemlerdir. Bu gelişmeler üzerine insanlar çevresel problemleri her geçen gün 
daha çok konuşur hale gelmişler ve tüketici olarak çevre dostu ürün tüketme eğilimine girmişlerdir. İşletmeler de bu 
gelişmeler üzerine stratejilerini yeşil değerler üzerine kurmuşlardır. Bu farklı strateji, işletmeleri fiyatlamada, ürün 
özelliklerinde ve tanıtımlarında  yeşil değerleri koruma zorunluluğunda bırakmıştır. Bu durumun sonucunda, değişen tüketici 
tutumları da göz önünde bulundurulduğunda, yeşil pazarlama stratejileri işletmeler için bir gereklilik haline gelmiştir 
(Yükselen ve Kaya,2013:148). 

Fombrun, 1996 tarihli bir araştırmasında işletme imajının; güvenilirlik, dürüstlük ve sorumluluğun bir  fonksiyonu  
olduğu, yüksek kalitede ürün üreten, dürüst reklamcılığı kullanan, sosyal ve çevresel sorumlulukbilinciyle hareket 
eden,paydaşlarına karşı sorumlulukları yerine getiren işletmelerin, marka-isim avantajına sahip olabileceklerini ileri 
sürmüştür (Kuduz, 2011:229). Bu açıklama, yeşil pazarlama faaliyetlerinin işletmeler açısından ne kadar önemli olduğunu 
ifadeetmektedir. 

Peattie, yeşil pazarlamayı karlı ve sürdürülebilir şekilde müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını belirlemek, öngörmek ve 
tatmin etmeye yönelik sorumlu bütünsel bir yönetim süreci olarak tanımlamaktadır. Yeşil pazarlama anlayışının temel 
özellikleri, şu başlıklar altında özetlenebilir (Kalburan ve Haşıloğlu,2013:979) : 

 İşletmelerin ve toplumların sosyal, teknolojik, ekonomik ve fiziksel bakış açılarında dengeli bir yaklaşım sağlar, bu 
durum ise, işletmelerin öne çıkmalarına olanak sağlar. 

 Kısa vadeli sürdürülemez niceliksel büyüme yerine uzun vadeli niteliksel gelişmeyi amaçlar. 

 Tüketicilerirasyonel ekonomik birimler olarak görmek yerine, tüketicileri gerçek birer insan olarak görür. 

 Tüketicilerin yüzeysel arzuları yerine, gerçek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. 

 Tüketicilerin ve toplumun çoklu ve bazen birbiriyle çelişen istek ve ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul eder. 

 İşletmeyi ve tüm faaliyetlerini, tüketilen ürünün bir parçası olarak görülür. 

Tekno-ekonomik katma değerin yanında, sosyo-çevresel değerlerin de üzerinde durur. 
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YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ 
Günümüzde, işletmeler artık tüketicilerin ürünlerinin ve üretim süreçlerinin çevrede bıraktığı etki ile ilgili devamlı bilgi 

almak isteyebileceklerinin farkında olmalı ve bu duruma hazırlıklı davranmalıdır. Yeşil pazarlama odaklı bir strateji üzerine 
yoğunlaşan bir işletme, öncelikle potansiyel tüketici gruplarının rakipleri tarafından nasıl takip edildiğini incelemelidir (Şua, 
2012:32). 

Yeşil tüketicilerin çevrenin korunması konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri, ‘Yeşil’ olmayı işletme yöneticileri 
ve özellikle pazarlama yöneticileri için daha önemli hale getirmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce yöneticinin 
çevreye karşı tutumları hızla değişmektedir. Çevreyi korumanın, çevre kalitesini arttırmanın kendi sorumluluklarının bir 
parçası olduğunu anlayan yöneticiler, çevre stratejisini işletme stratejileri ile bütünleştirme yönünde önemli adımlar 
atmaktadırlar (Tarınç,2012:11). 

Yeşil pazarlama stratejileri olarak, çevreye duyarlı işletmecilik, çevreye duyarlı üretim ve çevreye duyarlı teknoloji 
kullanımı üç farklı strateji olarak ele alınmakta olsa da, ideal olan bir işletmenin bu üç pazarlama stratejisini bütünsel olarak 
benimsemesi ve bu doğrultuda hizmet sunmasıdır (Erhan,2012:109). 

Yeşil pazarlama stratejileri, klasik pazarlama stratejilerine çevreci yönetim faaliyetlerini entegre etmelidir. Bu birleşme, 
yeşil pazarlamastratejilerinin uzun vadeli olmasını sağlayacaktır. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini yeşillendirme 
çalışmalarını dokuz temel adımda incelemek mümkündür (Tuncoğlu,2009:107-108): 

1. Adım: Kurumda çevre işlerini yapacak bir ekip oluşturulmalı ya da bunun için işletme dışından bir ekip 
oluşturulmalıdır. Bu durum, kurumun çevre üzerine yoğunlaşmasını ve kurumun çevre konusunda daha etkin olmasını 
sağlayacaktır. 

2. Adım: Tüm kurum çalışanlarına çevresel farkındalık eğitimiverilmelidir. 

3. Adım: Çevreci gruplar ve diğer yetkililerle sürekli diyalog halindeolunmalıdır. 

4. Adım: İddialı bir çevre programıgeliştirilmelidir. 

5. Adım: İlgili olan tüm bölümlere esneklik sağlanmalıdır. 

6. Adım: Çevre politikalarına bağlılığı göstermek için yeterli kaynaksağlanmalıdır. 

7. Adım: Reklam ve çeşitli iletişim çalışmalarıyla, işletme tarafından neler yapıldığı topluma anlatılmalıdır. Yapılacak 
iletişim çalışması sadece kuruma bağlılık yaratmamalı, aynı zamanda tüketicileri çevre konusunda harekete 
geçirmelidir. 

8. Adım: Çevre konusundaki tüketici tepkileri, alan araştırmalarıyla ölçülmelidir. 

9. Adım: Yeşil pazarlama ile ilgili tüm bu faaliyetler, işletmenin diğer faaliyetleri ile bütünleştirilmelidir. 

Yeşil pazarlama kavramı, günümüze kadar daha çok, ürünün çevresel özelliklerinin reklâmını yapma şeklinde 
tanımlanmıştır. “Çevre dostu”, “geri dönüşebilir”, “doğal”, “ozondostu” gibi sadece ürünün çevreci özelliklerini yansıtan 
birçok kavram, yeşil pazarlama için kullanılmıştır. Oysa, sadece tüketim malları ve hizmetleri değil endüstriyel mallar ve 
hizmetleri de kapsayan yeşil pazarlama stratejisi, sadece ürünün değil, tüm pazarlama bileşenlerinin yeşil olmasını 
gerektirmektedir. Geleneksel pazarlama tanımı, çevreci bir yaklaşımla yeniden tanımlandığında; yeşil pazarlama, toplumun 
istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye istekli değişimlerin meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması amacıyla doğal çevreye 
en az seviyede zarar verecek şekilde oluşturulmasıdır (Kuduz, 2011:175). 

Çevre kirliliğinin çok yüksek boyutlara çıkması ve tüm insanları doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkisi altına alması 
tüketicilerin, üretici işletmelerin ürünlerine çevre dostu ürün, çevre dostu olmayan ürün şeklinde yaklaşımları içeren 
kampanyaları beraberinde getirmektedir. Yeşil pazarlama faaliyetlerinde bulunan işletmeler, gerek iç pazarlarda ve gerekse 
dış pazarlarda başarı elde etmek ve rekabet üstünlüğü sağlamak için değişen tüketici talebine cevap verebilir nitelikte yeşil 
ürünler üretmek, yeşil bir fiyat politikası izlemek, yeşil iletişim yöntemlerinden mümkün olduğunca yararlanmak ve aynı 
zamanda dağıtım politikalarını yeşil stratejilerle beslemek, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili çevreci özellikleri de ele 
almak zorundadırlar (Ar,2011:103). 

Günümüzde çok sayıda pazar araştırmacısı, tüketicilerin satın alma davranışları konusunda, tüketiciler ile çevresel 
sorunlar arasında bir ilişki olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır (Peattie ve Chaerter,2003:736). 

Günümüzde yeşil tüketicilerin sayısı arttıkça, işletmeler de bu kişilerin büyük ve kârlı bir pazar sınıfı oluşturabilecek 
kadar sadık tüketiciler olabileceğini kavramakta ve böylelikle, yeşil pazarlama stratejilerini kârlı buldukları için bu tür 
stratejiler geliştirme yoluna gitmektedirler. İşletme yöneticileri bu stratejileri gerçekleştirirken, kendilerine  çevreci  
pazarlama stratejileri ile ilgili birkaç soru sormalıdırlar. Birinci soru çevreci tüketicilerin işletme için ne kadar önemli 
olduğuyla ilgilidir. Bu soru, işletme çevrecilik yoluyla kârını arttırabilir mi? Tüketiciler çevreci olmadığı için işletmeyi 
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protesto eder mi? gibi sorulara yanıt aramaktadır. İkinci temel soru, işletmenin çevreci boyutta bir fark yaratıp yaratmayacağı 
ile ilgilidir. Bu soru da; işletmeçevreciliğin ne olduğunun farkında mı? Rakip işletmelerle, bu çevreci yaklaşımlarla rekabet 
edilebilir mi yoksa bazılarıyla çevreci alanda rekabet etmek zor ve pahalı mı olur? gibi sorulara yanıtlar 
aramaktadır(Üstünay,2008:80). 

Bu çerçevede, işletmelerin uygulayabileceği yeşil pazarlama stratejilerini aşağıdaki başlıklar altında açıklamak 
mümkündür: 

 

Çevreye Duyarlı İşletmecilik (Yeşil İşletmecilik): 

Günümüzde artık çok sayıda işletme, faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik çevreyle ilgili sorunların farkına  
varmışlardır. Bu bilince sahip işletmeler, doğayı işletme çevresinin bir unsuru olarak ele almakta ve  işletmelerin  doğal 
çevreye zarar veren önemli yan etkileri olduğunu kabul etmektedirler. Söz konusu işletmeler, bu etkilerin minimize edilmesi 
için işletmelerin üretim sistemlerini, ürünlerini ve atık yönetimi süreçlerini yenilemeleri gerektiğini belirtmektedirler.Çevre, 
günümüzde artık pek çok işletme için önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. Ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinin bir 
parçası haline getirmeye başlayan pek çok işletme, çevre politikalarını belirlemekte, çevre yönetim sistemlerini oluşturmakta, 
çevreyle ilgili fayda-maliyet analizleri yapmakta, çevre performanslarını ölçmekte, çevreci tasarım ve toplam kalite çevre 
yönetimi gibi araçlardan yararlanmaktadır(Tarınç,2012:12-13). 

Yeşil işletmecilik, işletmenin ürünlerinin hayat döngüsü boyunca, çevreye olan etkisinin en aza indirilmesi olarak 
tanımlamaktadır. Bir başka ifade ile yeşil işletmecilik,çevre ile ilgili değerlendirmelerin, planların ve uygulamaların 
yapılması, yeşil ürün ve süreçlerin yürürlüğe konulması, işletmenin iç ve dış paydaşlarına çevre performansı ile ilgili 
bilgilerin verilmesi ile ilgilidir ( İlkus,2012:77-78). 

İşletme yöneticileri, çevre dostu ürünlere olan talebi tahmin etmek, ürünlerinin çevreye duyarlılığını belirlemek, daha 
güvenli, sağlıklı ve çevreyi daha az kirleten ürünler ve paketleme yöntemleri geliştirmek, daha az kaynak kullanan üretim 
süreçleri tasarlamak, tehlikeli atıkları minimize etmek, teknolojik riskleri yönetmek ve çalışanlarının ve toplumun sağlığını 
korumak zorundadırlar (İriç , 2012:45). 

 

Çevreye Duyarlı Üretim (Temiz Üretim): 

Temiz üretim olarak da isimlendirilen çevreye duyarlı üretim; atıkları kaynağında azaltmak için süreçleri, ürünleri, 
kullanılan teknikleri sürekli geliştirmeyi amaçlayan, aynı zamanda verimliliği artıran bir üretim stratejisidir. Yine çevreye 
duyarlı üretim yaklaşımı içerisinde yer verilen “ekoverimlilik” ise; daha az enerji ve daha az doğal kaynakla daha fazla ve 
daha kaliteliürün ve hizmet elde edilmesi anlamına gelmektedir(Erhan,2012:111). 

Bir ürünün çevresel etkileri, o ürünün tasarımından başlayarak oldukça geniş bir ölçeğe yayılmaktadır. Dolayısıyla, 
işletmeler yarattıkları çevre kirliliğini azaltmak için çevresel kaygıları; ürünün planlama, tasarım ve geliştirme aşamalarında 
dikkate almak durumundadırlar (Durmuş , 2008: 68). 

Çevreye zarar veren atık bırakmadan, hatta hiç yeni atık üretmeden, diğer üretimlerin atığını hammadde  olarak 
kullanarak, doğa ve doğadaki canlılara, hatta doğal çevre ve tarihsel dokuya zarar vermeden, zehirli atık ve zehir üretmeden, 
metan ve karbondioksit gibi sera gazlarını oluşturmadan, gelecek kuşakları ve doğanın diğerunsurlarını da düşünerek,doğal 
kaynakları tüketmeden yararlanarak, doğa ile birlikte çalışarak yapılan üretime çevre dostu üretim adı verilmektedir 
(Bulut,2011:41). 

 

Çevreye Duyarlı Teknoloji : 

Temelde atıkları daha ortaya çıkmadan azaltmayı hedefleyen ve bu yönüyle diğer bir çok çevre kirliliği ile mücadelede 
yöntemi arasında bir adım öne çıkan temiz teknoloji kullanımı felsefesi, ürünlerin temiz teknoloji kullanılarak, çevreyi 
kirletmeden ya da daha az atık üretilerek imal edilebilmesini amaçlamaktadır (Üstünay,2008:92). 

İşletmelerde yeni yatırımların planlanması sırasında “ucuz teknoloji” değil, “çevreye duyarlı” teknolojilerin tercih 
edilmesi önemlidir. Bunu sağlamanın yolu ise ihracatta anahtar faktörler olarak adlandırdırılan CE işareti, eko-teks, eko- 
label, yeşil nokta gibi uygulamaların öncelikle yatırımcılar tarafından anlaşılması ve benimsenmesi ile mümkündür 
(Tarınç,2012:17). 

İşletmeler yeni makine, araç, gereç, yeni üretim yöntemi ya da yeni ürün konusunda teknolojik değişme ve gelişmeleri 
izlemekle kalmamalı, kendi içinde yeni teknolojiler geliştirmelidir. Yeşil mühendislik bir ürünün, üretilirken  ve 
kullanıldıktan sonra, kısacası hayat seyri boyunca çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmasını ve üretilmesini  
içermektedir(İriç,2012:55). 

 



Ercan ÇİÇEK – Ahmet Esat YURTSEVER 

75 

İŞLETMELERİ YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ UYGULAMAYA 
YÖNELTEN NEDENLER 

Yeşil pazarlama olarak adlandırılan yaklaşımın en önemli nedeni, çevreyi koruma bilincinin toplumun büyük bir 
kesiminden destek görmesi ve tüketicilerin satın alma güçlerini kullanarak çevresel sorunlara  çözüm  getirmeye 
çalışmalarıdır. Böylece yeşil tüketiciler olarak adlandırılan bir pazar oluşmakta ve bu pazar işletmelerin yeşil hareketi 
benimseyip çevreye en az zarar verecek uygulamalar geliştirmelerine neden olmaktadır (Çoban ve Sönmez, 2014:66). 

İşletmelerin yeşil pazarlamayı benimsemeleri için çeşitli nedenler bulunmaktadır. Başta hükümet baskısı olmak üzere, 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, paydaş ve rekabetçi baskılar, işletmeleri yeşil pazarlamaya yönelten başlıca nedenler 
arasında yer almaktadır. Pek çok çalışma, tüketicilerin çevre dostu ürünleri tercih ettiğini ve yeşil uygulamaları takip eden 
işletmelere karşı olumlu bir tavır sergilediklerini ortaya koymaktadır (Govender ve Govender, 2016: 78). 

Günümüzde işletmeler, artık çevreye duyarlılık yönündeki faaliyetlerini can sıkıcı bir maliyet unsuru  ya da ertelenemez 
bir tehdit olarak görmek yerine, bir rekabet fırsatı olarak görmesi gerekir. Eğer işletmeler bu uygulamaları iyi kullanıp fırsata 
dönüştürürlerse, hem işletmenin itibarı ve imajı yükselecek hem de rekabette öne geçerek iyi bir pazar payına ulaşabilecektir. 
Diğer taraftan, işletmeler kamuoyu tarafından sadece toplum sağlığını dikkate almaları ve çevre kirliliğine karşı hassas 
oldukları ölçüde başarılı işletmeler olarak değerlendirilecektir. Sadece kar elde etmeyi düşünen bir işletmenin günümüz 
dünyasında artık bir yeri olmayacağı açıktır. Bu nedenle işletmelerin çevreye duyarlı bir işletme haline gelmesi, hem bir 
zorunluluk hem de rekabet edebilmeleri için önemli bir araçtır (Koçarslan, 2015: 53). 

Son yıllarda pek çok işletme, pazarlama faaliyetlerinde çevre boyutuna özel bir önem vermektedir. Çevrenin işletmeler 
açısından bir tehditolarak değil, bir fırsat olarak algılanması için pek çok neden bulunmaktadır. Bu nedenler şu şekilde 
sıralanabilir  (Tirkeş,2008:34-35): 

 Tüketicilerin ve diğer işletmelerin çevre dostu ürün ve hizmet isteklerinin tatmin edilebilmesi. 

 Markalar arasındaki farklılıkların giderek azaldığı ve kolayca taklit edilebilir olduğu günümüzde, ekolojik 
performans sayesinde önemli bir rekabet avantajı elde edilebilmesi. 

 Pazar araştırması sonuçlarına göre daha “yeşil” ürünler ve işletmeler için talep olduğundan ve yine araştırma 
sonuçlarına göre tüketiciler çevre-dostu ürünler için yaklaşık %5 oranında daha fazla para ödemeye razı 
olduklarından, bu durumun işletmeler tarafından hem işletme hem de çevre bakımından faydalı olabilecek 
stratejiler geliştirilebilmesi için bir fırsat olarak kullanılması ve böylelikle de potansiyel bir “kazan-kazan” 
durumunun yaratılması. 

 Çevreyle ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin işletmeler açısından maliyet arttırıcı bazı yaptırımları olduğundan, 
işletmelerin bu maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye indirebilmek için sürekli yenilikler yaratma 
zorunluluğunu hissetmeleri ve bunun da atıkların ve enerji girdilerinin azaltılması ile sonuçlanarak yine hem çevre 
hem de işletme açısından bir “kazan-kazan” durumu yaratması; ya da diğer bir ifadeyle, şirketin çevreyle ilgili 
yaptığı iyileşmeleri maliyet liderliği stratejisine temel olarak kullanması. 

İşletmeleri yeşil pazarlamaya yönelten nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Koçarslan,2015: 97-108): 

 Yeşil pazarlamanın işletmeye sağladığı avantajlar.  

 Çevre konusunda işletme içi ve işletme dışı baskılar. 

 Devlet baskısı ve çevre ile ilgili yasal düzenlemeler. 

 Tüketicilerde çevre bilincinin artması. 

 Gönüllü çevreci kuruluşların işletmelere baskısı. 

 İşletmelerin sosyal sorumluluğu ve çevre. 

 Rakip işletmelerin baskısı. 

 Çevreye duyarsızlığın karlılığı azaltma kaygısı. 

Yeşil pazarlama uygulamalarının; tüketicilerin, çevreci örgütlerin, bazı devletlerin baskısı ve mevcut pazardaki rekabetin 
etkisiyle hızla artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar da bu gelişmeyi 
doğrulamaktadır. Sözü edilen etkenlerin yanı sıra, yeşil uygulamaların uzun vadede işletmenin maliyetlerini düşürerek 
karlılığı arttırması da, işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelmelerini sağlayan diğer bir etkendir (Dilek,2012:10). 

Yeşil pazarlama, işletmeler için birçok açıdan tercih nedeni olmaktadır. Doğal kaynaklar, üretim yapan işletmeler 
açısından son derece önemlidir. Yeşil pazarlama anlayışının temelinde, sınırlı olan doğal kaynakları en etkilişekilde 
kullanmak yatmaktadır. Bu düşünce hayata geçirildiğinde yapılacak olan tasarruflar işletmelere büyük kazançlar 



Ercan ÇİÇEK – Ahmet Esat YURTSEVER 

76 

sağlayacaktır.Doğal dengenin sağlanması ve korunması, enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi hem üretim alanında 
hem de toplumsal yaşamda son derece önemlidir. Çevre bilinci yüksek bir anlayış işletmelere ve sektörlere hakim olduğunda 
doğal kaynaklar ve enerji kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılacaktır. İşletmelerin yeşil pazarlamayı tercih etmesinin 
arkasında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler arasında;çevreci grupların baskısı,sürdürülebilir gelişme isteği, 
işletmelerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin artması ve çevresel denetimler olarak ifade edilebilir (Yüksel,2009:11-16). 

İşletmelerde yeşil pazarlama uygulamalarının artmasının nedenleri kısaca şöyle özetlenebilir; işletmelerin yeşil 
pazarlamayı amaçlarına ulaşma yolunda bir fırsat olarak görmeleri, çevreyle ilgili faaliyetlerin rekabet edilen diğer 
işletmelerüzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılması, ortaya çıkan atıkların azaltılmasında tarafların işbirliğine  gitmeleri, 
kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım çalışmaları gibi maliyet düşürücü etkilerin farkına varılması, çevresel konulara 
duyarlılık göstererek işletmenin moral seviyesinin yükseltilmesi ve merkezi ve yerel yönetimlerleberaber çeşitli kurumların 
çevre konusundaki kurallarına ve uygulamalarına uyma zorunlulukları şeklinde belirtilmektedir (Yetişer,2009:14). 

Sanayileşme, artan nüfus vb. faktörlerin doğal çevre üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için 
dünyada ve ülkemizde giderek artan sayıda işletme, çevre yönetim sistemlerini oluşturmakta ve çevreyle ilgili faaliyetlerini 
sistematik hale getirmektedir. Bu kapsamda işletmeler, çevre politikalarını belirlemekte, çevre boyutlarını ve etkilerini tespit 
etmekte, çevre amaç ve hedeflerini ortaya koyarak çevre yönetim programlarını oluşturmakta, oluşturulan çevre yönetim 
sisteminin gereklerini yerine getirerek sürekliliği ve iyileşmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, çevre konusunda duyarlılığı artan 
kamuoyu, tüketim tercihini,çevreye duyarlı ürünler üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Ortaya çıkan bu durum, çevre dostu 
işletmelerin ürettikleri ürünlere ve hizmetlere avantaj sağlamıştır (Bulut,2011:17).Tüketicilerin büyük  çoğunluğu,  satın 
aldığı ürün ve hizmetleri, yeşil pazarlama faaliyetlerini uygulayan çevreci işletmelerden satın almaktadır (Sivesan vd., 
2013:51). 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE ÇEVREYE DUYARLI 
(YEŞİL) İŞLETMECİLİK VE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI 

Pazarlama yaklaşımları günümüzde, ekolojik ve sosyal amaçlara yoğunlaşan toplum odaklı anlayışa yönelmektedir.  Bu 
gelişim ve değişim sonucunda pazarlamanın tanımında da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni yaklaşımlar 
çerçevesinde yapılan tanıma göre pazarlama; hedef pazardaki müşterilere değer sunacak ürünlerin geliştirilmesi ve pazara 
sunulmasını sağlamak amacıyla, pazardan elde edilen bilgilerin işletme içinde paylaşılması, uzun vadeli pazarlama 
hedeflerini sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bütün bunlarla birlikte toplumsal kaynakların 
sürdürülebilirliğini sağlayarak, işletmenin paydaşlarını dikkate alan değer temelli faaliyetler bütünüdür şeklinde 
tanımlanmaktadır. Tanımdan anlaşılacağı gibi pazarlama; toplumsal yararları önemseyen, uzun vadeli kararları ve değer 
temelli bir anlayışı merkezine almaktadır. Bu durum, üretim odaklı anlayışın çok ötesinde müşteriyi tanıma ve anlama, 
onunla iletişim kurma ve müşterinin değerlerine önem veren bir gelişim sürecinin sonucudur (Erhan,2012:73). 

İşletmelerin, dünyadaki çevre sorunlarının çözümünde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İşletmeler, çevre 
sorunlarının çözümünün bir parçası olmalı ve tüm faaliyetleri ile çevre konularını bütünleştirmelidirler. İşletmelerin çevre 
konularına yaklaşımları, çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra çözümlerin bulunması olmamalı, çevre konularına yönelik 
proaktif bir yaklaşımı benimsemelidirler. İkibinli yılların başlangıcında, işletme yöneticileri çevreden elde edilen doğal  
kaynakları verimli kullanmayı fazla önemsemeyen, üretim sonucu ortaya çıkan katı atıkları, kirli suları, emisyonları hiçbir 
filtreleme işleminden geçirmeden çevreye bırakan bir anlayıştan, doğal kaynaklar açısından dünyanın sınırlarına 
yaklaşıldığını fark eden, atıkları geri dönüştürmek veya yeniden kullanmak konusunda hassas davranan, üretimde çevre dostu 
temiz teknolojiler kullanan ve çevre korumayı sadece yasalar gerektirdiği için değil, bir felsefe ve etik bir değer olarak 
benimseyen bir anlayışa doğru geçmektedirler (Ar,2009:21). 

Bu çerçevede, yeşil pazarlama uygulamalarına yönelik bazı örnek çalışmalara yer verilmiştir: Kısa süre önce, dünyaca 
ünlü Fortune dergisi tarafından dünyanın en yeşil 10 işletmesinden biri seçilen HP, mürekkep, toner ve ambalajlarında yaptığı 
düzenlemelerle sera gazı etkisini azaltan uygulamalara geçiş yaptığını açıklamıştır. Yaklaşık yirmi yıldır çevre konusunda 
çalışmalar yapan HP, uyguladığı çevre programının ayrılmaz bir parçası olan enerji verimliliğine ve özellikle enerjinin 
verimli kullanılması konusuna odaklanmaktadır. Almanya’da düzenlenen yasalar ile toksik etkisi olan elektronik cihazların 
üretici firmalar tarafından kullanım sonunda belli bir ücret karşılığında geri alınması uygulaması başlatılmıştır. Bunun 
üzerine IBM firması çareyi çevreye dost, toksik etkisi olmayan elektronik elemanlar tasarlamakta  ve  bunları üretmekte 
bulmuş ve bu uygulaması ile karını arttırmıştır. Yine BP, 2000 yılında dünya genelinde 40 büyük şehri kapsayan ’Temiz 
yakıtlar Temiz şehirler’ adı altında hava kirliliğinin önlenmesini amaçlayan bir proje başlatmıştır. Mercedes-Benz işletmesi  
ise, otobüslerini çevre dostu motorlarla donatmıştır. Yeşil fabrika stratejisini izleyen ve ISO 14001, Çevre yönetim sistemini 
kurmayı taahhüt eden Honda Motor Co., geçtiğimiz yıllarda bu sertifikayı almayı başarmıştır (Tarınç,2012:56-57). 

Unilever, yeşil pazarlama faaliyetlerinin ilk adımı, 2005'te Unilever markalarının dünya üzerindeki sosyal, ekonomik ve 
çevresel etkilerinin ölçümlenmesine olanak tanıyan 'Marka İzi' yaklaşımıyla başlatmıştır. Unilever, Kasım 2010’da 10 yıllık 
bir süreci kapsayacak olan “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı”’nı kamuoyuna duyurmuştur. Plan, değer zincirinin 
tamamında geçerli olma üzerine vurgu yapmaktadır ve içeriğinde planı destekleyen yaklaşık 60 hedef bulunmaktadır. 
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Unilever sürdürülebilir yaşam planı, üç ana başlık altında toplanmaktadır: 1. Sağlık ve esenliği arttırmak, 2. Yaşam 
koşullarını iyileştirmek, 3. Çevresel olumsuz etkiyi azaltmak (Kalburan ve Haşıloğlu, 2013:980). 

Xeroxşirketi, daha az ağaçla daha fazla kağıt elde etmeyi sağlayan yeni mekanik fiber kağıdın üretiminde, fosil yakıt 
yerine hidroelektrik enerji kullanılarak sera gazı emisyonu da yüzde yetmiş beş azaltılmaktadır. Geliştirilen teknoloji ile 
geleneksel ofset gazete kağıdının dijital baskı makinelerinde kullanımı da mümkün hale gelmektedir. Panasonic, Avrupa’da 
karbondioksit emisyonunu altı bin tondan fazla azaltmayı vaat ettiği yeni bir strateji açıklamıştır. İki binden fazla aracın 
yaydığı karbondioksit miktarına eşdeğer kazanım sağlayacak yeni stratejinin hayata geçirilebilmesi için Panasonic, enerji 
tasarrufu sağlayan ürünler üretmeye ve yeni “ekolojik fikirler” etiketine ağırlık verecek, dünya çapında müşterilerinin yanı  
sıra çalışanlarının da katılımıyla çevresel faaliyetleri teşvik edeceğini açıklamıştır.Toyota şirketinin, büyüme ve gelişim 
stratejisini, sürdürülebilir bir toplum ve dünya için çevresel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, geri dönüşümlü parçalar 
kullanılması oluşturmaktadır. Karbondioksit salınımının düşürülmesi, zararlı gazların azaltılmasına yönelik önlemler 
misyonunun bir parçası kabul eden Toyota, 2017 yılında hibrid teknolojisinin yirminci yılını kutlamıştır (Yüksel,2009:122-
130). 

Arçelik, 2014 yılında AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği) kapsamında Bolu ve 
Eskişehir’de iki geri dönüşüm tesisi kurarak, sektöründe, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini minimuma 
indirecek seviyeye ulaşan ilk şirket olmuştur. Eskişehir’de kurulan geri dönüşüm tesisi, buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme 
cihazlarını işleyecek tesisler için istenen tüm teknik şartları sağlayan ve eski buzdolaplarında var olan, ozon  tabakasına  
zararlı CFC’li (kloroflorokarbon) gazları da kapalı sistemle toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisidir 
(http://www.ir.koc.com.tr, 21.07.2017). 

Dünyanın en büyük teknoloji, medya ve finans şirketlerinden GE, yeşil pazarlama konusunda birçok faaliyet 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2005 yılından itibaren “Ecomagination" stratejisini uyguluyan şirket, bu stratejiyi şu 
şekilde tanımlamaktadır: Ecomagination çevreyi, ekolojiyi koruyan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan yaratıcı teknolojilerin 
önemini vurgulayan bir strateji”. “Ecomagination bizim için sadece bir sosyal sorumluluk projesi ya da bir pazarlama 
faaliyeti değil, her anlamda benimsediğimiz bir iş stratejisi. Temelinde müşterilerimizin masraflarını azaltmalarını sağlayan 
ve istihdam yaratan inovatif, yaratıcı teknolojiler geliştirmek yatıyor” diyen GE yetkilileri, bu strateji ile bir yandan 
müşterilerinin çevresel ve finansal performansını artırmayı hedeflerken, bir yandan da şirketin büyümesine katkı sağlamak 
istediklerinin altını çiziyorlar. Yetkililer, Ecomagination stratejisiyle elde edilen başarıları da şu şekilde açıklıyor: “Temiz 
teknoloji sağlayan AR-GE çalışmalarına 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Ecomagination portfolyosundaki ürünlerden 85 
milyar dolarlık satış elde edildi. Sera gazı emisyonlarında yüzde 22, su kullanımında yüzde 30 azalma oldu. Enerji 
verimliliğinde 130 milyon dolarlık tasarruf sağlandı” ( www.capital.com.tr, 21.07.2017). 

Fritolay kurumsal vizyonuna bakıldığı zaman ilk ifadenin “atıştırmalık üretmek ve çevre için endileşelenerek  
mükkemmel şeyler yaratmak “ olduğu belirtilir. Daha sonra “yenilenibilir enerji teknolojilerini geliştirerek ve emisyon 
miktarını azaltarak doğal kaynakları koruyarak çevresel ayak izlerini azaltmak” ifadesi yer alır. Türkiye Frito Lay misyonunu 
üç temel başlık altında toplamıştır. Bunlar: 1. Sürdürülebilir Büyüme, 2. Yetkin Çalışanlar, 3. Sorumluluk ve Güven 
unsurlarından oluşmaktadır.Garanti Bankası Çevreye Duyarlı Bonusu, bonus bireysel kart sistemleri içinde yer alan 8 kart 
içinden, çevre için bir şeyler yapmak isteyen tüketicilere yönelik alternatif bir kart olarak geliştirmiştir. Çevreye Duyarlı 
Bonusu diğer kartlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, kartın üretiminde kullanılan pvc miktarının diğer kartlara oranla 
mümkün olan en düşük seviyede olmasıdır. Böylece kart diğer plastik kartlara oranla doğada daha hızlı yok olmaktadır. 
Arçelik çalışmalarında “daha az enerji daha çok iş” ilkesiyle hareket etmektedir. Böylece tüm ürünlerinde A sınıf üretim 
yapılarak ülke enerji tüketimini düşürmeyi planlamaktadır.Çevre için eğitim kapsamındakurum çalışanlarına her yıl düzenli 
eğitim verilmektedir. Eğitimler kapsamında ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere yönelik eğitimler,  çevre 
bilinçlendirme eğitimleri, çevre politikası eğitimleri, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme ve İç 
Denetçi Eğitimleri, çevre konulu iş başı eğitimleri, atık yönetimi eğitimleri, çevresel etkiler ve kontrol altına alınmasına 
yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir (Tuncoğlu,2009:144-159). 

Günümüzde işletmeler açısından, sadece çevreye duyarlı üretim yapmak yeterli olmamaktadır. İşletmelerin tüm 
faaliyetlerinde çevreyi göz önünde bulundurması ve bunu tüketiciyle iletişiminde ön plana çıkarması da önem taşımaktadır. 
Yeşil pazarlama olarak adlandırılan bu yöntem, son yıllarda pek çok işletme tarafından gündeme alınmış durumdadır. Yeşil 
pazarlama uygulamaları, işletmelerin çevreye verdiği zararı azaltırken, tüketiciyi daha duyarlı olmaya davet eden bir 
uygulama olarak değerlendirilmektedir. En önemlisi, yeşil pazarlama yapan işletmeler, önemli bir rekabet avantajı elde 
etmektedir. İsveçli otomobil şirketi Volvo, 1996 yılından bu yana Japon tüketicilere otomobillerin üretim ve kullanım 
aşamasındaki çevresel etkileri ve her bir modelin geri dönüştürülebilme nitelikleri hakkında promosyon mesajları 
göndermektedir. Çevreye ilişkin bu hassas mesaj stratejisi sayesinde Volvo, Japonya'daki pazar payını yüzde 17 artırmış 
durumdadır. Satışları da 20 bin 500 adetten 24 bin adede ulaşmıştır. Bu başarı üzerine Volvo, Avrupa, Avustralya  ve  
Amerika pazarlarında da aynı stratejiyi uygulamaya başlamıştır(www.capital.com.tr, 21.07.2017). 

Yeşil pazarlama uygulamaları kapsamında Michelin şirketi, hammadde seçiminden, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri 
kazanımına kadar, her aşamada çevreci üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Yakıt tüketiminin yüzde 20'sinin lastikten 
kaynaklandığını belirten Michelin şirketi, bu nedenle kullanıcıları bilinçlendirerek araçlarında doğru lastiği kullanmalarına 
yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtmektedirler. Michelin yetkilileri, "Michelin yuvarlanma direncini düşürerek yakıt 
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tasarrufu sağlarken, lastiklerin çevreye olan etkilerini de en aza indiriyor. Böylece sadece üretirken değil, tüketirken de 
lastiğin çevreye olan etkilerini en aza indirmiş oluyoruz. 1992'den bu yana  Michelin'in yeşil lastikleri sayesinde 34 milyon  
ton karbondioksitin atmosfere zarar vermesi engellendi" şeklinde uygulamalarını açıklamaktadırlar. Michelin şirketi, 
özellikle son yıllarda üretim tesislerinin de çevreci özeliklerini artırma yoluna gitmiştir. Daha az enerji kullanarak lastik 
üretme politikası hedefleyen şirket, üretim verimliliği artırma yolunu seçerken, çevreyi de göz önünde bulunduruyor. Şirket, 
çevreyi korumak için X Energy Saver Green, Energy Saver gibi birçok çevreci lastik üretmektedir. Böylelikle Michelin, 
sadece lastik üretiminde değil, dünya genelinde kauçuk ağaçlarını korumak için de faaliyetlerde bulunmaktadır. Michelin 
şirketi reklamlarında, benzin pompalarına savaş açan Bibendum lastik adam ile enerjilerin doğru kullanımı ve çevreye olan 
etkisini vurgulamaktadır(www.capital.com.tr, 21.07.2017). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Günümüzde, var olan doğal kaynakların bilinçsizce yok edilmesi, artan hava kirliliği, su kaynaklarının kirlenmesi ve yok 
olması, toprağın giderek işlenemez hale gelmesi, çevre ve gürültü kirliliği, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sorunları, 
enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılması, plansız kentleşme, nüfus artışları gibi büyüyen sorunlar dünyayı ve 
ülkemizi tehdit eden belli başlı konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan tüm bu gelişmeler, hem kurumları ve hem 
de ülkeleri yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Bu sorunların aşılmasında en önemli sorumluluk, işletmelerin faaliyetlerine 
yön veren, yatırım kararı alan işletme yöneticilerine düşmektedir. Bu bağlamda, yöneticilerin çevreyi nasıl algıladıkları ve 
çevre sorunlarına karşı nasıl bir tutum geliştirdikleri, işletme politikalarını şekillendirecektir. 

Sosyal sorumluluk bilinci artan işletmeler, çevreyi kirletmemeye özen göstermeleri durumunun farkında olmaya 
başlamışlardır. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek toplumdan gelen baskılar, gerekse yasal mevzuattan kaynaklanan 
nedenlerden dolayı, işletmeler hem dış çevreden kaynaklanan çevre koruma faaliyetlerini desteklemeli, hem de üretim ve 
pazarlama süreçlerini yeniden oluşturmalıdır. Topluma ve çevreye önem veren işletmelerde, son zamanlarda çevreye duyarlı 
pazarlama faaliyetleri önem kazanmış durumdadır. Yeşil pazarlama olarak ifade edilen bu gelişmeler sayesinde, bazı 
işletmeler, tüm pazarlama faaliyetlerinde çevreci uygulamalara ağırlık vermektedirler. 

İşletmelerin gerçekleştireceği faaliyetlere başlamadan önce, tüketici beklentilerini öğrenmeleri ve işletmeyi etkileyen 
çevresel faktörleri, doğru değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu durum, hem işletmenin çevresi ile ilişkilerini olumlu yönde 
geliştirecek, hem de tüketicilerin, görmek istedikleri işletme imajını ortaya çıkaracaktır. 

İşletmeler, çevreye duyarlı pazarlama yaklaşımlarının etkisiyle, çevreye en az zarar veren, daha az hammadde ve girdi 
kullanımını gerektiren üretim ve pazarlama süreçlerini uygulamaya başlamışlardır.Günümüzde, doğa ve çevre konularına çok 
daha duyarlı olan bir tüketici kitlesinden söz etmek mümkündür. Bu çerçevede, çevre sorunlarına çözüm arayışları, 
hükümetler, sivil toplum kuruluşları, uluslararasıorganizasyonlar ve işletmelerin çaba gösterdikleri temel konular arasına 
girmiştir. 

Yeşil tüketici olarak adlandırılan bu yeni tüketici kitlesi, satın alma davranışlarında yeşil (çevre dostu) ürün ve hizmetleri 
talep etmektedir. Bu durum ise, işletmeleri çevre dostu ürünler tasarlamak ve üretmek konusunda yeni bir eğilime 
yöneltmektedir. Dolayısı ile bu tür ürün ve hizmetleri etkili ve başarılı bir biçimde sunan işletmeler, rekabette önemli bir 
avantaj elde edeceklerdir. Yeşil pazarlama uygulamaları, sadece ürünün fiziksel yapısı ya da içeriğine yönelik iyileştirmeleri 
değil, çok daha geniş kapsamlı düzenlemeleri içermektedir. Günümüzde artık işletmelerin, tüketicilerin gözünde iyi bir imaja 
sahip olmaları için, yeşil ürünlere yönelmeleri adeta bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü, işletmelerin yeşil pazarlama 
faaliyetleri kapsamında çevreye duyarlı uygulamaları, ürün satışlarını ve işletme imajını doğrudan etkilemektedir. 

Yeşil pazarlama yaklaşımları işletmelere, uzun vadede, kaynakların daha etkin kullanımı, maliyet avantajı, mevcut 
pazarda rekabet avantajı ve olumlu işletme imajı sağlayarak, tüketicilerin satın alma davranışlarında olumlu bir etki 
yaratmalarına olanak vermektedir. Günümüzde, işletmeler artık hangi sektörde faaliyette olduğuna bakılmaksızın, çevresel 
konulara duyarlı olmadan, varlıklarını sürdüremeyeceklerinin farkına varmışlardır. 
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ÖZET  

 

Dünyada yaşanan finansal gelişim ve değişimler insan hayatlarını ve biçimlerinidoğrudan etkilediği gibi; insanların ve 
toplumların gelecek vizyonlarını da şekillendirmektedir. Bu dönüşümde toplumsal birçok problemin temeli ekonomik 
nedenlere bağlanmakta; insanların harcama bozuklukları çekirdek aile yaşantısında, toplumsal ve uluslararası düzeyde 
birçok problemin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Günümüz dünyası finans dünyası olarak ifade edilmektedir. Bu ifadenin 
bir sonucu olarak; tüketici kredileri, yatırım kredileri, bireysel kredi kartları, emeklilik ve yatırım alternatifleri ve alış-veriş 
gibi temel düzeydeki birçok unsur belirli bir gelire bağlı olduğu gibi, bu gelirin etkin kullanımı ve dağılımının yönetimi de 
toplum bilimcilerin ilgi alanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla temelde finansal okuryazarlık olarak ifade edilebilenkavramsal 
çerçeve, geçmişte herhangi bir finansal eğitim almamış çalışanlar veya bireylerin,finansalbilgi eksikliklerinin ya da 
ihtiyaçlarının farkına varabilmelerini de sağlayabilecektir. 

Bu çalışmada finansal okuryazarlık algısı üzerine TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik bir 
değerlendirme yapılmıştır. Buradaki temel amaç, örneklemin finansal bilgi, davranış ve tutumlarının ölçülmesi; çalışanların 
finansal okuryazarlığa yönelik verdikleri cevaplarla finansal okuryazarlık algısı üzerine değerlendirmelerinin belirlenmesi 
ve geleceğe yönelik farklı sektör ve kurumlara yönelik çalışmaların yapılabilmesi üzerine alternatifler 
önerilebilmesidir.Çünkü finansal okuryazarlık olgusunun başarısı, yaygınlaştırılabilmesine bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Finans, Okuryazarlık, Algı. 

 

THE PERCEPTIONS OF TURKISH STATE RAILWAYS(TCDD) STAFF 
ON FINANCIAL LITERACY 

 

ABSTRACT 

 

Financial developments and changes occuring in the world directly affect not only people’s life and lifestyles but also 
shapes the future visions of people and societies.  In this transformation of life, the basis of many societal problems is linked 
to economical reasons; the spending disorder of people lead to many problems in the life of nuclear family and also in the 
societal life at an international level. As an output of this description; many factors at the basic level like consumer loans, 
investment loans, personal credit cards, pension and investment alternatives and shopping depend on certain income, and the 
effective use and the distribution management of this income constitute the interest area of social scientists. Thus, 
the conceptual frame work here can be described as finacial literacy and it could enable the employees or individuals who 
have not taken any financial education in the past to realize their shortcomings and needs on the subject. 

This study focuses on the perceptions of Afyonkarahisar 7. District Turkish State Railways (TCDD) staff on financial 
literacy. The main purpose of the study is to evaluate the financial information, attitudes and behaviors of the participant 
staff. With the answers of the participants on financial literacy, their perceptions on financial literacy could be revealed and 
thus, different alternative studies could be made at different sectors and institutions in the future. Because the success of the 
financial literacy phenomenon depends on its dissemination. 

            Keywords: Finance, Literacy, Perception. 

                                                
* Afyon Kocatepe Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi. ckayahan@aku.edu.tr 
** Afyonkarahisar TCDD Muhasebe Bölümü Uzman. Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Tezsiz 
Yüksek Lisans bitirme projesi olarak hazırlanmış; 2017, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresinde genişletilmiş özet olarak sunulmuş, öneriler 
doğrultusunda geliştirilmiş, ilave analiz ve uygulamalar yapılarak revize edilmiştir. 
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GİRİŞ 
 

Finansal okuryazarlık olarak ifade edilen olgu, bireyin ekonomik gelişmeler yanında, finansla ilgili ürün ve hizmetler 
hakkında bilgisinin olması anlamına gelir. Bireylerin yaşam felsefesi harcama eğilimlerine yansımakta, ekonomik ya da 
finansal konular insanların hayatlarını da bir şekilde etkileyebilmektedir. Örneğin tüketici kredileri, ev ya da diğer ihtiyaç 
kredileri insanlar üzerinde gelecek vadelere göre sabit bir yükümlülük getirmekte ve gelir yönetimini zorunlu hale 
dönüştürmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tasarruf eğiliminin düşüklüğü, bireysel emeklilik ya da sigorta gibi 
bir takım zorunlu tasarruf araçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında kişi başına gelir düzeyinde artışlarla beraber 
insanların harcama eğilimleri değişmekte; zaman yönetimi her zamankinden daha fazla insanlar için önem kazanmakta ve 
ülkesel ekonomik dönüşümle birlikte de insanların harcama eğilimleri çeşitlenmektedir. Burada anlatılan birçok süreç 
finansal okuryazarlığın sadece bir birey olarak insanları değil toplumları nasıl etkileyebileceğini gösterir.  

Bu çalışmada TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge personelinin finansal okuryazarlık algısının ölçülmesi üzerine 
planlanmıştır. Analizler SPSS istatistik program yardımıyla oluşturulmuş ve veriler objektif olarak yorumlanmaya 
çalışılmıştır. 

 

Finansal Okuryazarlık Kavramı 
TCMB (2015:5) finansal okuryazarlığı “bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar 

alabilmesini sağlayan finansal bilgiye sahip olması ve bu kararları uygulayarak bireysel ve toplumsal finansal refahı artırma 
yetisi” olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamada dikkat çeken noktalara bakıldığında; bireyselliğe odaklanıldığı görülecektir. 
Bilindiği gibi toplumsal başarılar bireysel başarılara bağlıdır ve bireysel başarı toplumsal adımların temelini oluşturacaktır. 
İkinci durum bütçeleme süreciyle ilgilidir. İnsanların ya da kurumların harcama eğilimleri temelde bir plan ve bütçe 
odaklıdır. Aksi takdirde zamansız ve aşırı bir borçlanma hem bireyin hem de kurumun geleceğini etkileyecektir. Son aşama 
ise bireysel ya da toplumsal refaha ulaşma durumunu açıklar. Bu aşama önceki adımların başarıyla uygulanmasına bağlıdır. 
Dolayısıyla finansal okuryazarlığın bireyden topluma ya da kurumlara gelir ve harcama yönetimini içeren bir süreç olduğu 
görülecektir. TCMB (2015:5), finansal okuryazarlıkla birlikte finansal farkındalığa da dikkat çekmektedir. Finansal 
farkındalığın aslında temel belirleyicisi finansal okuryazarlıktır. Çünkü hepimiz değişik risklerle karşı karşıyayız ve bu 
risklere karşı bireylerin bilgi ve bilinçlenme düzeyleriyle duyarlı olmaları ve gelecek kararlarını bu riskleri dikkate alarak 
oluşturmaları, finansal farkındalığın ve finansal okuryazarlığın bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemini gösterecektir. 
Agarvallavd (2012), finansal okuryazarlığı, bireysel finansal başarıya ulaşmak ve karar alabilmek için gereksinim duyulan 
bilgi, beceri, tutum ve davranışların bir kombinasyonu olarak açıklamıştır. Bu tanımlamada “bilgi, tutum ve davranış” 
kavramları ön plana çıkmaktadır. Finansal bir okuryazar, finansal ürünlere yönelik bilgi sahibi olması yanında farkındalık 
oluşturma ihtiyacı da duyabilir. Çünkü finansal bir ürünü bilmek, ilgili ürüne yönelik işlem yapma becerisi sağlamayabilir. 
Dolayısıyla finansal bir işlem için öncelikle farkındalık oluşmalıdır. İlave olarak kişinin finansal olarak geçmişte göstermiş 
olduğu tutum, davranış ve inançlar da finansal işlem yeteneği ya da eylemi konularında fikir verebilir.Cohen ve Nelson 
(2011), finansal okuryazarlığı yaş, aile, kültür ve yaşanılan yer gibi değerlere bağlı olarak değişen ve süregelen bir 
yetenekolarak açıklar.Bu tanımlamadan çıkarımlara bakıldığında; finansal okuryazarlığın bireyden bireye değişebileceği ve 
bireyin geçmiş yaşam tarzının ve felsefesinin finansal okuryazarlık algısında ön plana çıkabileceği vurgulanabilir. 

Finansal okuryazarlığın temeli, finansal bilgidir.Atkinson ve Messy (2012:16) finansal okuryazar olan bir kişiyi, temel 
finansal kavramlar hakkında bilgilere sahip kişi olarak açıklarlar ve finansal bilginin ölçümünde temel 8 sorgulama yapar: 
Bunlar; paylaşım, paranın zaman değeri, kredi için ödenen faiz, anaparaya ilave edilen faiz, bileşik faiz, risk ve getiri, 
enflasyon ve portföyyönetimi düşüncesinden hareketle düşünülen çeşitlenmedir. Bu kavramlara bakıldığında her birinin 
finans açısından önemi ve temel düzeydeki önemi açıktır. Dolayısıyla bu kavramlara ve anlamlarına haiz olan bireyler, 
finansal olarak yapmış oldukları işlemlerin sonuçlarını da daha iyi değerlendirebilecektir. 

Finansal okuryazarlık konusunda tartışmaların temel noktalarından bir diğeri hatta en önemlisi bireyin davranış 
tarzlarıyla ilgilidir (Atkinson ve Messy, 2012: 23). Her birey bir yaşam felsefesine sahiptir. Bu felsefe tasarruf edip etmeme, 
tüketim yatkınlığı ve gelecek kaygısı gibi bir takım tavırları açıklar. Finansal okuryazarlığın en önemli çıktısı, yanlış bir 
davranış tarzında olan bireylerin gelir ve harcama dağılımını pozitif yönde etkilemesidir. Davranış açısından yapılacak 
sorgulamalar; planlanan satın alma tarzı, faturaların ödenme zamanlaması, mali işlerin izlenme ya da takibi, uzun vadeli 
hedeflerin varlığı, sorumluluk ve sahip olunan aile bütçesi, aktif tasarruf etme, finansal ürünlerin seçimi ve borçlanmanın 
sona erdirilmesiyle ilgili hareketler olarak açıklanabilir. Bu kavramlar finansal okuryazar olarak kabul edilen bireyin, finansal 
işlemlerinin farkındalığını açıklar. Bu farkındalık iyi yönetilemediğinde bireyin harcama ya da maliyetleri artabilecektir. 
Örneğin faturalarını zamanında ödemeyen bireyin faiz yükümlüğüne katlanması gibi. Finansal okuryazar olan bir birey 
finansal hizmetlere erişim konusunda bilgi sahibidir. Günümüzde insanların büyük bir çoğunluğunun bankalarda hesaplarının 
olduğudüşünüldüğünde, finansal erişimin, finansal okuryazarlığı, finansal okuryazarlığında genel tasarruf oranını artırarak 
ekonomik gelişmeyi desteklediği düşünülür. Finansal okuryazarlığın desteklenme amacıyla finansal eğitimlerin planlanması 
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arasında da yakın bir ilişki vardır.Örneğin finansal eğitimle; bireysel refah artar, finansal piyasalar ve istikrar desteklenir, 
genel ekonomiye ve topluma katkı sunulur (TCMB, 2011).  

Finansal okuryazarlık ile finansal yetkinlik arasındaki ilişki tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre finansal okuryazar, temel 
finansal kavramlara hakimdir ve finansal hizmetlere ulaşım konusunda yeterli bilgi düzeyini yönetebilir. Daha önceki 
açıklamalardan da hatırlanacağı gibi, finansal bilgi ve bu bilgiye karşı farkındalık ve de uygulama becerisi finansal 
okuryazarlığın bütünleşik bir sonucudur. 

 

Tablo 1.Finansal okuryazarlık ile yetkinlik arasındaki ilişkinin unsurları 

Finansal Okuryazarlık Finansal Yetkinlik 

Finansal kavramlara yönelik bilgi Finansal hizmetlere ulaşma yeteneği 

Finansal kavramlar hakkında iletişim yeteneği Danışmanlık, tavsiye ve destek hizmetlerine ulaşma 
yeteneği 

Kişisel finans yeteneğindeki tutum Gelecek finansal gereksinimlere yönelik finansal 
okuryazarlık beceresini uygulama konusundaki güven ve 
motivasyon 

Bir durumun değerlendirilmesinde finansal karar alma 
becerisi 

Finansal karar verildiğinde kavramsal önyargılar 
etrafında çalışma yeteneği. 

 Kaynak:Acca, 2014:4. 

Günümüzde finansal okuryazarlık, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli olmakla birlikte, birkaç 
nedenle ekonomiler için de daha önemlidir (IBRD, 2009): birincisi çoğu gelişmekte olan piyasada finansal krizler kredi 
maliyetlerini artırırken, kredi kullanımını azaltacak; ikincisi, finansal okuryazarlık, bireylerin finansal düşünce stratejilerini 
geliştirecek ve belli riskler için yardımcı olacaktır. Örneğin tasarruf, varlık çeşitleme ve sigorta kullanımı gibi; üçüncüsü de 
finansal okuryazarlık, kişileri faturaları zamanında ödeme ve aşırı kredi kullanımından kaçınma gibi konularda 
yönlendirebilir. 

 

Literatür Taraması 
Finansal okuryazarlıkla ilgili genel değerlendirmeleri yapabilmek, geçmişte bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası 

çalışmaların sentezlenmesiyle çok daha anlamlı olacaktır. Cohen ve Nelson (2011) çalışmalarında müşteriler açısından 
finansal okuryazarlığa atıf yapmışlar ve finansal eğitim sonrasında müşteriler üzerinde tüketiciyi korumaya ve girişime 
yönelik farkındalık oluştuğunu, ürün alımı ve kullanımının geliştiğini ve kişisel becerilerin ve yaşam koşullarının gelişimi 
konusunda olumlu etkiler olduğu belirlenmiştir. İlave olarak finansal erişim düzeyinin yükselmesini finansal okuryazarlık 
konusunda da gelişmelerin takip edeceği belirtilmiştir.Şarlak (2012) çalışmasında finansal okuryazarlık konusunu finans, 
bütçeleme, tasarruf ve kredi gibi başlıklar altında incelemiştir. Özellikle aile bütçesinden ve olgusundan hareketle finansal 
okuryazarlığın önemi açıklanmıştır.Annim, Arun ve Kostov (2012) çalışmalarında, finansal hizmetlerin kullanımında 
davranışların ve algılamaların etkisini incelemişlerdir. Bu etkileri incelerken genel hesap ve işlemler, yatırım ve tasarruflar ve 
de sigorta açısından ele alınmıştır. Çalışma sonucunda sigortacılık ürünlerinin kullanımında bu ürünlere erişim ve finansal 
algı arasında ve genel hesap ve işlemlerin kullanımı ve erişiminde ise davranışlar ve finansal algısı arasında güçlü ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Bendavid-Hadar ve Hadad (2013) çalışmalarında çocuklar için finansal eğitimin önemine atıf 
yapmışlardır. Çalışmalarında eğitimin ekonomik gelişme ve sosyo-ekonomik dengenin sağlanması için anahtar bir faktör 
olduğunu vurgulamışlardır. Alkaya ve Yaylı (2015) çalışmalarında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F 
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmalarında öğrencilerin finansal 
işlemlerinin farkında olduklarını ancak finansal bilgi düzeylerinde yetersizlikler olduğunu saptamışlardır. Klapper, Lusardi ve 
Oudhedsen (2015) tarafından yapılan çalışmada; finansal bilginin kompleks finansal ürünleri anlamak için önemli olduğu, 
finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan ülkelerin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya ve Almanya gibi gelişmiş 
ülkeler ağırlıklı olduğu, Avrupa ülkelerinden Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz’de daha düşük düzeylerde olduğu, 
Romanya’nın AB ülkeleri arasında en düşük düzeye sahip olduğu ve dünya genelinde en düşük düzeyin ise güney asya 
ülkelerinde olduğu vurgulanmıştır. SPK (2015) tarafından yapılan Türkiye’nin finansal okuryazarlık araştırmasına göre öne 
çıkan başlıklar; finansal konulardan basit matematiksel işlemleri yapma oranının % 93 gibi önemli bir büyüklükte olduğu; 
bireysel emeklilik gibi tasarruf oranı artırıcı uygulamalara ağırlık verildiği; katılımcıların % 18’inin kamu ve özel sektör 
temelli finansal eğitim çalışmalarına katıldığı; finansal işlemlerde en az bilinen ürünlerin forex ve vadeli işlem piyasaları 
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olduğu; katılımcıların % 42’sinin her hangi bir tasarruf yapmadığı; kadınların finansal okuryazarlık düzeyinin erkeklere göre 
daha düşük olduğu; gelir artışına bağlı olarak finansal okuryazarlığın arttığı ve eğitimin finansal okuryazarlık için önemli 
olduğu biçiminde özetlenebilir. 

 

Araştırma Metodolojisi ve Bulgular 
Bu çalışmanın temel amacı, TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürlüğü personelinin finansal okuryazarlık temel bilgi ve 

algı düzeyinin belirlenmesidir.Bu amaçla 253 kişilik işçi ve memurlardan oluşanbir örneklem basit rassal yol ile seçilerek yüz 
yüze anket uygulanmıştır.Araştırma kapsamına TCDD yolları personelinin alınma nedeni, literatürdeki çalışmalara ilave 
olarak, finansal okuryazarlığın sektörel algılama değişimlerinin olup olmadığını görebilmek ve ilerleyen dönemlerde farklı 
sektörlere göre algılamaların nasıl değiştiği ve geliştiğini değerlendirebilmektir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik 
programı kullanılmıştır.  

Anket sorularının güvenirliğine yönelik Cronbach's Alpha katsayısı % 75 çıkmıştır. Dolayısıyla sonuçların daha anlamlı 
olacağı düşünülmüştür. Katılımcıların demografik bilgilerine bakıldığında; katılımcıların % 82.2’si erkek; % 17.8’i de 
kadınlardan oluşmaktadır.  Katılımcıların yaş dağılımı tablo 2’de yer almaktadır. Bu tablo da dikkat çeken nokta 
katılımcıların yaklaşık % 34’ü 31-40 yaş aralığında iken en düşük grup % 10 ile 50 yaş ve üstü gruptur. Aynı tablo 
katılımcıların eğitim durumlarıyla ilgili verileri de sunmaktadır. Buna göre katılımcıların % 35 gibi önemli bir büyüklüğü 
lisans mezunudur. Bu sonuç kişilerin gelecekteki finansal okuryazarlık çalışmalarına daha katılımcı olacaklarını gösterebilir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Yaş Gruplarına ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Yaş Dağılımı Frekans Yüzde (%) 

20-30 yaş 76 30 

31-40 yaş 88 34,8 

41-50 yaş 63 24,9 

50 yaş ve üstü 25 10,3 

Toplam 253 100 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde 

Lisansüstü 22 8,7 

Lisans 89 35,2 

Yüksekokul 43 17 

Lise 66 26,1 

Ortaokul 33 13 

Toplam 253 100 

Finansal okuryazarlık algısının kurum bazında değerlendirilmesinde diğer önemli bir veri, katılımcıların kurumda 
çalıştıkları süredir. Buna göre katılımcıların % 24.1’i 5 ile 10 yıl arasında; % 23.7’si 20 yıl ve üzerinde; % 22.5’i de son 4 
yıldır; % 17.8’si 16 ile 20 yıl arasında ve % 11.9’u da 11 ile 15 yıl aralığında kurumda çalıştıkları belirlenmiştir.  

Tablo 3’e bakıldığında katılımcıların para ve harcama gibi konularda aileden öğrenme alışkanlığı kazandığı, % 79.4 gibi 
önemli bir oranı yakalamıştır. Dolayısıyla finansal okuryazarlık eğitimlerinin önemi bu sorgulamalardan daha iyi 
anlaşılabilecektir.  
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Tablo 3. Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Sorgulamaları 

(Paranızı harcama ve yönetme bilgilerinizi nereden öğrendiğinizi düşünüyorsunuz?) 

Önermeler Frekans Yüzde (%) 

Ailemden 201 79,4 

Okuldan 17 6,7 

Arkadaşlarımdan 22 8,7 

Kitap ve dergi gibi yayınlardan 13 5,1 

Toplam 253 100 

Katılımcıların harcama algısına yönelik diğer önemli bir veri, kredi kartı varlığıdır. Katılımcıların % 75.9’u kredi kartı 
kullandığı; % 24.1’si kullanmadığını belirtmiştir. Örneklemin sadece % 35.6’sı sadece tek bir kredi kartı kullandığını 
belirtirken; % 40.4’ü ise bir den fazla kredi kartı kullandığını açıklamışlardır.Katılımcıların kredi kartı ileyaptıkları 
harcamalar incelendiğinde; en büyük harcama kalemini %36.8 ile yiyecek ve içecek; %15 ile giyim; %14,2 lik diğer 
harcamaların içeriği olarak da; akaryakıt, haberleşme, sağlık ve ev eşyası gibi çeşitli giderlerin yer aldığı görülmektedir. 
Çalışmada örnekleme dâhil ve kredi kartı olan personelin %59,4’ü kart kullanımına ait sözleşme maddelerini bilmediklerini 
açıklamışlardır. Bu durum finansal okuryazarlık konusunda çalışmanın önemini daha iyi gösterebilecektir. Ayrıca bu tür 
çalışmalar, finansal okuryazarlık konusundaki çalışmaların yerindeliğinin görülmesi açısından da önemli olabilir. 

Finansal okuryazarlık kavramını daha iyi değerlendirebileceğimiz diğer bir konu online finansal işlemler ile ilgilidir. 
Buna göre katılımcıların % 58.9’u online bankacılık işlemlerini kullandıklarını açıklamışlardır. Online bankacılığı kullanan 
katılımcıların ise; %24,5 banka ve kredi kartı hesap özeti inceleme; %27,7 fatura ya da kredi kartı ödeme; %25,7 para 
transferi yapma ve %30,0 hisse senedi alıp satma ya da fon işlemleri için online işlemleri kullandıklarını açıklamışlardır. 

Katılımcıların finansal okuryazarlıkla ilgili diğer bir başlık olan aile bütçesi ve bu bütçeye uygun davranma konusundaki 
sorulara cevapları, finansal okuryazarlık açısından önemlidir. Buna göre katılımcıların % 72.3’ü bir plan ve bütçe yaptıklarını 
belirtirken; genel tasarruf oranını görme açısından diğer önemli bir gösterge olan bireysel emeklilik konusunda ise % 71.5 
gibi önemli bir katılımcının bireysel emeklilik sistemini kullanmadığını belirtebiliriz. Bu konuda finansal eğitim ve 
bilgilendirme gibi konular önem kazanmakta ve hem bankalara hem de ilgili kurumlara sorumluluklar yüklemektedir.  

Tablo 4’de katılımcıların likert tipi sorulara yönelik cevap dağılımları sunulmuştur. Buna göre özelikle “Maaş bordromun 
gelirler ve kesintiler bölümünü anlayarak kontrol edebiliyorum”ve “Finansal kayıtlarımı (fatura ödemeleri, banka 
makbuzları, maaş bordroları) saklarım” önermelerinde katılımcılar yüksek düzeyde duyarlılık göstermektedirler; bu durum 
katılımcıların ücret tahsilatı ve fatura ödemeleri konusunda hassas olduklarını göstermektedir. “Aylık gelirimi, harcama ve 
yönetme konusunda yeterli bilgimin olduğunu düşünüyorum” önermesi de daha önceki ifadeleri desteklemektedir. İlave 
olarak katılımcılar herkesin finansal okuryazarlık konusunda eğitim alması gerektiğini düşündüklerini de açıklamışlardır. Bu 
önermeye verilen cevaplar doğrultusunda ve bireysel emeklilik gibi güncel tasarruf uygulamalarına katılım düşüklüğü 
dikkate alındığında; finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik eğitimlerin hızlandırılması gerektiği düşünülebilir. 
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Tablo 4.Likert Tipi Sorulara Ait Tanımlayıcı İstatistiki Sonuçlar 

Likert Tipi Önermeler * N Min Mak. Ort. St.S. 

1) Maaş bordromun  gelirler ve kesintiler bölümünü 
anlayarak kontrol edebiliyorum 

253 1 5 1,94 0,98 

2) Finansal kayıtlarımı (fatura ödemeleri, banka 
makbuzları, maaş bordroları) saklarım. 

253 1 5 2,19 1,17 

3) Faturamı zamanında ödemeye dikkat ederim. 253 1 5 1,60 0,83 

4) Kredi kartımı genelde nakit yerine kullanırım. 253 1 5 2,97 1,44 

5) Ekonomi ya da finansal gelişmeleri takip ederim. 253 1 5 2,58 1,11 

6) Aylık gelirimi, harcama ve yönetme konusunda 
yeterli bilgimin olduğunu düşünüyorum. 

253 1 5 2,02 0,98 

7) İnternet bankacılığının işlemlerimi daha hızlı 
yapmam da katkısı olduğunu düşünüyorum. 

253 1 5 2,22 1,27 

8) Tasarruf etmenin ülkemin ekonomik gelişimine 
katkı yaptığını düşünürüm. 

253 1 5 2,16 1,10 

9) Aylık gelir giderimi sürekli olarak dengelerim. 253 1 5 2,15 0,97 

10) Herkesin, finansal okuryazarlık ve bilgilendirme 
gibi konularda eğitim alması gerektiğini 
düşünüyorum. 

253 1 5 2,18 1,03 

* 1: kesinlikle katılıyorum … 5: kesinlikle katılmıyorum. 

Ankete katılanların gelir düzeyi ile “herkesin finansal okuryazarlık eğitimi almasını düşünüyorum” 5’li likert tipi sorusu 
arasında çalışmanın amacıyla orantılı olarak yüksek derecede anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Buna göre tablo 5 ve 6 
incelendiğinde; gelir düzeyinin düşük kişilerin finansal konulara farkındalıkları ve bu konuda eksik bilgilerinin olabileceğini 
düşündüklerini söyleyebiliriz. İlave olarak Ki-kare sonuçları da “gelir düzeyi ile finansal okuryazarlık eğitim” ihtiyacı 
arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 5. Gelir Düzeyi ile 10. Likert Tipi Soru Arasındaki İlişki 

Gelir Düzeyi 
Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

1000 TL ve altı 4 5 4 1 0 

1001-2000 TL 5 10 16 9 3 

2001-3000 TL 39 50 17 9 3 

3001-4000 TL 24 26 18 4 0 

4001 TL ve üstü 3 1 1 1 0 

Toplam 75 92 56 24 6 
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Tablo 6. Gelir Düzeyi ile 10. NoluLikert Tipi Arasındaki İlişkinin Ki-Kare Testi 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

PearsonChi-Square 32,388a 16 0,009 

LikelihoodRatio 33,216 16 0,007 

Linear-by-LinearAssociation 8,568 1 0,003 

N of ValidCases 253 

Gelir düzeyi ile internet ya da online bankacılık işlemlerinin kişilerin daha hızlı işlem yapmalarına olanak verdiğine 
yönelik sorularla arasında da yüksek derecede anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tablo 7 ve 8’de gelir düzeyindeki artışa 
bağlı olarak katılımcıların online işlemlere duyarlılıklarının arttığı söylenebilir. 

 

Tablo 7.Gelir Düzeyi ile 7 no’luLikert Tipi Soru Arasındaki İlişki Görünümü 

Gelir Düzeyi 
Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

1000 TL ve altı 4 4 3 2 1 

1001-2000 TL 2 13 12 12 4 

2001-3000 TL 50 37 10 14 7 

3001-4000 TL 36 16 7 9 4 

4001 TL ve üstü 5 1 0 0 0 

Toplam 97 71 32 37 16 

 

Tablo 8. Gelir Düzeyi ile İnternet Bankacılığının İşlemlerinin Hızı Arasındaki Ki-Kare Testi 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

PearsonChi-Square 40,618a 16 0,001 

LikelihoodRatio 46,467 16  ,000 

Linear-by-LinearAssociation 15,536 1  ,000 

N of ValidCases 253     

Tablo 8’deki Ki-kare test sonucu gelir düzeyi ile online işlemlerin kullanımı arasındaki yüksek derecede ilişkiyi 
göstermektedir. Tablo 9’dalikert tipi sorular arasında çok yüksek korelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum anket 
sorularının yatırımcı tercihine göre çeşitliliğine katkı yapması beklenmektedir. Böylece soruların birbiri arasındaki ilişkinin 
de anlamlılığına katkı yapması beklenir. 
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Tablo 9.Likert Tipi Sorular Arasındaki Korelasyon İlişkisi (Korelasyon Matrisi) 

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 

1 Q 1,000 ,425 ,325 ,082 -,005 ,026 -,106 ,079 ,212 ,037 

2 Q ,425 1,000 ,241 -,001 ,145 ,011 -,216 -,027 ,134 -,002 

3 Q ,325 ,241 1,000 ,078 ,029 ,236 ,213 ,175 ,299 ,255 

4 Q ,082 -,001 ,078 1,000 ,093 -,099 -,109 -,066 -,127 ,155 

5 Q -,005 ,145 ,029 ,093 1,000 ,295 ,089 ,085 ,233 ,223 

6 Q ,026 ,011 ,236 -,099 ,295 1,000 ,427 ,327 ,465 ,495 

7 Q -,106 -,216 ,213 -,109 ,089 ,427 1,000 ,192 ,195 ,462 

8 Q ,079 -,027 ,175 -,066 ,085 ,327 ,192 1,000 ,357 ,367 

9 Q ,212 ,134 ,299 -,127 ,233 ,465 ,195 ,357 1,000 ,312 

10 Q ,037 -,002 ,255 ,155 ,223 ,495 ,462 ,367 ,312 1,000 

Araştırma da likert ölçeği ile belirlenmiş 10 yargısal ifadenin faktör analizi sonuçları aşağıda Tablo 10’da sunulmuştur. 
İlk olarak varyans analizi tablosunda görülebileceği gibi faktör analizi ile belirlenecek dört soru çalışmanın % 66,5’ini 
açıklayabilecektir. Bu durum ilerleyen yıllarda yapılması beklenen çalışmalarda gereksiz ya da fazla soruların çıkarılmasına 
ve de yeni daha anlamlı sorular eklenmesine katkı yapabilecektir.  

Tablo 10’da faktör analiz sonuçları değerlendirildiğinde 1. Faktör için en yüksek temsil kabiliyeti 10. yargıda; 2. Faktör 
için en yüksek temsil 1. Yargıda; 3. Faktör için en yüksek temsil 5. yargıda;  4. Faktör için en yüksek temsil 4. yargıda 
oluşmuştur. Diğer bir ifadeyle; herkesin finansal okuryazarlık konusunda eğitim alması; gelir ve kesintiler konusunda ücret 
bordrolarının incelemesi; ekonomi ya da finansal gelişmelerin takip edilmesi ve kredi kartlarının nakit yerine de kullanımı 
arasında yakın ilişki olduğu tespit edilmiştir. Finansal okuryazarlık algısının yönetilmesi konusunda kredi kartı kullanımı ve 
harcama eğilimlerinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında finansal okuryazarlık algılaması, sadece bu 
alana uzak olanların değil, alandan kişilerinde alması gerektiği belirtilebilir. Tablo 11’deki toplam varyans değerlerine 
bakıldığında 4 faktörün % 66.5 gibi toplam değere çok yakın bir genel sonucu açıklayabileceği vurgulanabilir.  
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Tablo 10. Faktör Analiz Sonucu 

Likert Q 
Bileşen 

1 2 3 4 

1 Q   0,816     

2 Q   0,755     

3 Q 0,458 0,578     

4 Q       0,925 

5 Q     0,898   

6 Q 0,733   0,329   

7 Q 0,734       

8 Q 0,588       

9 Q 0,557 0,346   -0,306 

10 Q 0,756     0,313 

 

Tablo 11.Toplam Varyans Açıklaması 

  

İlk Değer Ki Kare yükleri çıkarımı 
Toplamları 

Ki Kare yükleri dönmesi 
Toplamları 

Toplam % Varyans Kümülatif 
% Toplam % Varyans Kümülatif 

% Toplam % Varyans Kümülatif 
% 

1 2,765 27,654 27,654 2,765 27,654 27,654 2,568 25,684 25,684 

2 1,707 17,068 44,723 1,707 17,068 44,723 1,772 17,724 43,408 

3 1,145 11,446 56,169 1,145 11,446 56,169 1,177 11,772 55,18 

4 1,039 10,388 66,557 1,039 10,388 66,557 1,138 11,377 66,557 

5 0,836 8,357 74,914             

6 0,621 6,206 81,12             

7 0,569 5,694 86,814             

8 0,519 5,187 92,001             

9 0,427 4,272 96,272             

10 0,373 3,728 100             
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   GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 

Finansal okuryazarlık konusu, günümüz dünyasının en güncel konularından birisidir. Eğitimin bireyden topluma doğru 
ilerleyen bir süreç olduğunu düşündüğümüzde finans konularının önemi çok daha iyi algılanabilecektir. Çünkü hayat felsefesi 
ve süreci; insanların yaşamak için tüketmek; yatırım için tasarruf etmek ve de büyümek için üretmek üzerine odaklıdır. 
Günümüzde hem bireyler hem de toplumlar için finans eğitimi önemlidir. Devletin sahip olduğu millet felsefesi ve toplumsal 
sorumlulukları, finansal eğitimi ön plana çıkarmaktadır. Böylece bireylerin ve bu bireylerin mensubu olduğu ailelerin huzuru 
toplumsal uzlaşıya yol açmaktadır. Finansal okuryazarlık, finansal ürünlere ve işlemlere yönelik bilgi sahibi olmayı açıklar. 
Bu bilgi insanların gelecek kararlarını şekillendirdiği gibi kişiyi hata yapmaktan korur ve kişisel çıkarlarını savunma 
konusunda bilinçlendirir. Genel ekonomik büyümenin en temelden başladığı düşünülürse finansal eğitimler, finansal 
okuryazarlığa; finansal okuryazarlıkta toplumsal bilinçlenmeye katkı yapar. Konu ile ilgili literatürdeki çalışmalara 
bakıldığında öğrencilerden, kadınlara ve ticaret şirketlerine kadar birçok çalışmanın yapıldığı görülebilecektir. Bu çalışmalar 
toplumsal tüketim eğilimlerini, tasarruf unsurlarını, finansal ürün kullanımlarını, finansal yatkınlıkları ve düşünceleri 
görmemizi sağlamaktadır.  

Bu çalışmada TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge personelinin finansal okuryazarlık algılama düzeyleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların gelir düzeyleri ile finansal okuryazarlık eğitimi ihtiyacı ve gelir düzeyi ile 
internet bankacılığının kullanımı ve hızı konuları arasında yakın ilişki olduğu tespit edilmiştir. Likert tipi sorular arasında 
düşük korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar üzerine yapılan faktör analizi sonucunda 
dört faktörün ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bunlar;herkesin finansal okuryazarlık konusunda eğitim alması; gelir ve 
kesintiler konusunda ücret bordrolarının incelemesi; ekonomi ya da finansal gelişmelerin takip edilmesi ve kredi kartlarının 
nakit yerine de kullanımıdır. 
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ÖZET  

 

12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la büyükşehir sisteminde yerel 
hizmetlerde verimlilik, ölçek ekonomilerini sağlama amaçlarıyla önemli düzenlemeler yapılmıştır. İl merkezinde asgari 
750.000 nüfus kriteri, il sınırlarında asgari 750.000 nüfus olarak değiştirilmiş, 14 yeni büyükşehir kurulmuş, büyükşehir 
belediyesi sayısı 30’a çıkarılmış, büyükşehir ilan edilen illerde il özel idareleri, köyler ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği 
kaldırılmıştır. 

Bu çalışmanın konusu 6360 sayılı kanunla büyükşehir olan illerde kapatılan il özel idaresi, belde belediyesi ve köylerin 
taşınır ve taşınmazlarının paylaştırılması sürecinde görev yapmak üzere ihdas edilmiş olan Devir, Tasfiye ve Paylaşım 
Komisyonları’dır. Bu konunun tercih edilme sebebi Devir Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunun yapılanması ve kararlarına 
dair tartışma ve eleştirilerin olmasıdır. Çalışmanın amacı, yapısı ve görevlerinden yola çıkarak, Aydın özelinde söz konusu 
komisyonun karar ve işlemlerini incelemektir.  

Çalışmada yöntem olarak, 6360 sayılı kanunla alakalı literatür taramasından, komisyonla ilgili olarak ise kanunun 
yürürlüğe girdiği ve komisyonun faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren basına yansıyan haberlerden, gazetelerin ve ilgili 
ve belediyelerin web sayfaları üzerinde yapılan taramalar yoluyla derlenen bilgilerden; diğer büyükşehirlere ilişkin 
ulaşılabilen yargı kararlarından1, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından komisyon kararlarına karşı açılan 
davalardan ve gözlem yoluyla elde edilen bilgilerden faydalanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Sistemi, 6360 sayılı kanun, belediye,  Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Aydın 
Büyükşehir Belediyesi. 

 

THE ROLE OF THE COMMİSSİONS OF TRANSFER, LİQUİDATİON 
AND ALLOCATİON İN THE LAW NO. 6360: AYDIN CASE 

 

ABSTRACT 

 

Important Regulations have been made with the aim of providing efficiency and scale economies in the local services in 
the metropolitan city system with the Law No. 6360, dated 11/12/2012, titled with "Establishment of the Metropolitan 
Municipalities and Twenty Six Districts in Thirteen Provinces and Amendments to Some Laws and Decree Laws". A 
minimum of 750,000 population in the city center criterion has been changed to a minimum of 750,000 population within 
provincial boundaries criterion, 14 new metropolises have been established, the number of metropolitan municipalities has 
been increased to 30 and the legal personality of special provincial administrations, villages and town municipalities has 
been removed in the declared metropolitan provinces. 

The subject of this study is Commissions of Transfer, Liquidation and Allocation, which were established in order to 
serve in the process of allocating the movable and immovable properties of the special provincial administrations, town 

                                                
* ADÜ Nazilli İİBF SBKY Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ 
** ADÜ Nazilli İİBF SBKY Bölümü, fatmanevalgenc@gmail.com  
1 6360 sayılı Kanuna dayalı olarak kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararları birer idari işlem niteliğinde olduğundan, bunlara 
karşı açılan davalar iptal davası şeklinde idare mahkemelerinde görülmektedir. İdare Mahkemelerinin kararları da web ortamında 
yayınlanmamakta, kararlar yalnızca davanın taraflarıyla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla kararların genel olarak toplandığı bir yer yoktur, buna 
dair toplu, sayısal verilere erişilememektedir. 
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municipalities and the villages2. This subject is preferred, because there is debate and criticism about the structure and 
decisions of the Transfer Liquidation and Allocation Commission. The purpose of the study examines the decision and 
procedures of the said commission in Aydın, starting from its structure and duties. 

As a method of study, literature review related to Law no. 6360 and news about the commission from the date of entry 
into force of the law and commencement of the commission's activities are utilized. Furthermore, informations collected 
through the survey on the web pages of the municipalities; obtained from the lawsuits against the decisions of the 
commission3 by Aydın Metropolitan Municipality and ASKI and  obtained through observations are used. 

Keywords: Metropolitan System; Law No. 6360; Municipality; Transfer, Liquidation and Allocation Commission; Aydın 
Metropolitan Municipality. 

 

GİRİŞ 
 

Sanayi devrimiyle başlayan kırdan kente göçle 18. yüzyıl sonlarından itibaren kentleşme olgusu da ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’de 1950’lerde ülkenin sosyo-ekonomik yapısında yaşanmaya başlayan gelişmelerle kentleşme hızı ve kentsel 
nüfusun artışı yaşanmaya başlamış, kentler bu yıllardan itibaren hiç görmedikleri ölçüde hızlı bir dönüşüm sürecine 
girmişlerdir (Tekeli, 1991: 41; Tekeli, 2001: 83; Kıray, 1982: 270). Türkiye’de kentsel nüfus artışı özellikle İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Kocaeli gibi sanayi ve ticaretin yoğun olduğu hızlıdır. Hızlı gelişen kentlerin özel bir yönetim sistemi ile 
yönetilmeleri 1980’li yıllarda gündeme gelmiş ve 1982 Anayasası’nın 127. Maddesinde “Kanun, büyük yerleşim merkezleri 
için özel yönetim biçimleri getirebilir.” hükmüyle Türkiye’de büyükşehir sisteminin4 temelleri atılmıştır (Genç, 2016). 
Büyükşehir sisteminde önemli değişiklikler 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi 
Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
yapılmıştır. Kanunla toplu ulaşım, şehrin genel imar planlaması, itfaiye hizmetleri, mezarlık hizmetleri, çevrenin korunması 
ve katı atık bertaraf işleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur sularının uzaklaştırılması, sebze meyve hallerinin ve 
mezbahaların, otogarların işletilmesi ve benzeri süreklilik arz eden ve tüm havzayı ilgilendiren hizmetler ağırlıklı olarak 
büyükşehir belediyelerine verilmiştir; büyükşehir belediyesi olmanın ana ölçütü olarak il merkezinde asgari 750.000 nüfus 
kriteri, il sınırlarında asgari 750.000 nüfus olarak değiştirilmiştir. Kanunun Mart 2014 yerel seçimleri sonrası uygulanması ile 
ülke nüfusunun %70’ini aşan kısmı büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşıyor hale gelmiştir. 6360 sayılı kanun, Türkiye’de 
yerel yönetimlerde ölçek, kapasite, model, kentsel ve kırsal altyapı, yerleşme ve yapılaşma sorunlarına büyük katkı sunacağı 
düşünülerek çıkarılmıştır (Genç, 2016). Kanunla imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi eşgüdüm ve bütünlük içerisinde 
yürütülmesi ve süreklilik arz eden, il sınırları ölçeğinde planlamasının etkinliği ve verimliliği artıracak hizmetlerin 
büyükşehir vasıtasıyla yürütülmesi planlanmıştır. 

6360 sayılı kanunla öncesinde Türkiye’de 16 olan büyükşehir sayısı 30’a çıkmış, 65 olan il belediyesi sayısı 51’e 
düşmüş, 143 büyükşehir ilçe belediyesi sayısı 501’e yükselmiş, 749 olan ilçe belediyesi sayısı (büyükşehir ilçe belediyeleri 
hariç) 416’ya düşmüş;  1977 belde belediyesi sayısı 395’e düşmüş, toplam 2950 olan toplam belediye sayısı 1392’ye düşmüş; 
81 olan il özel idaresi 51’e düşmüş; 34. 283 olan köy sayısı ise 17.720’ye düşmüştür. 6360 sayılı kanunun etkinlik, verimlilik, 
hizmet gerekleri ve ölçek ekonomisi kriterleri dikkate alınarak, kanunla radikal bir değişikliğe gidilerek büyükşehir belediye 
sayısı ve ilçe belediye sayıları artırılmış, belde belediyelerinin sayıları azaltılmış, yine büyükşehirlerdeki il özel idareleri, 
köyler, mahalli idare birlikleri ve bazı hizmet birlikleri kaldırılmıştır.  

Kanunla kurulan 14 yeni büyükşehir belediyesinde yeni yerel hizmet birimleri de kurulmuştur. Bu kanunla birlikte, 
büyükşehirlerde hem merkezi idare adına ilde hizmet yapacak, hem de yerel bazı görevler üstlenecek olan Yatırım İzleme Ve 
Koordinasyon Başkanlıkları, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve tüm illerde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulmuştur. 
Kanunla neredeyse tüm yerel yönetim birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarında önemli değişiklikler meydana gelmiş ve 
yeni kurulan büyükşehirlere belde belediyesi, il özel idaresi ve köylerin varlıklarının, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden 
yeniden dağıtımı 6360 sayılı kanunla kurulan komisyonlar marifetiyle yeniden yapılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı 6360 sayılı kanun kapsamında oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaşım Komisyonları5 eliyle tüzel 
kişiliği kaldırılan idarelerin varlıklarının dağıtımının nasıl yapıldığını analiz etmek, bunun sonucunda oluşan durumu 6360 
sayılı kanunla büyükşehir statüsü kazanan Aydın özelinde incelemektir. 6360 sayılı kanun ve etkisiyle alakalı uygulamalı 

                                                
 
3 Since the decisions of the Transfer, Liquidation and Distribution Commission established on the basis of the Law No. 6360 are 
administrative proceedings, the nullity actions against them are seen in administrative courts. Decisions of Administrative Courts are not 
taken place on the web portal, and decisions are shared only with the parties of the case. Therefore, there is no place where decisions are 
generally gathered, and collective, numerical data on this can not be reached. 
4 Büyükşehir sistemindeki temel düzenlemeler 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1984); 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (1984); 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004) dur. 
5 Çalışmanın devam eden kısımlarında “Komisyon “ olarak anılacaktır.  
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çalışmalar6 az sayıda olmakla beraber literatürde mevcuttur. Ancak literatürde Devir, tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarını 
özel olarak ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu kısıtlardan hareketle Komisyonun Aydın özelinde çalışmalarını 
irdeleyen bu çalışma yöntem olarak 6360 sayılı kanunla alakalı literatürden, komisyonla ilgili olarak ise kanunun yürürlüğe 
girdiği ve komisyonun faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren basına yansıyan haberlerden, gazetelerin ve ilgili ve 
belediyelerin web sayfaları üzerinde yapılan taramalar yoluyla derlenen bilgilerden ve ulaşılabilen yargı kararlarından7 
faydalanmaktadır. Diğer yandan yazarlardan birinin Aydın’da Komisyon çalışmaları içinde bizzat yer almış olması, sürece 
dair gözlemleri ve tespitlerinin de çalışmada kullanılmasını, literatür tarama yanında gözlem yönteminin de çalışmada 
kullanılmasını sağlamıştır. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır; ilk bölümde 6360 sayılı kanunla Komisyonun yapısı, 
işleyişi ikinci bölümde komisyona dair değerlendirmeler; üçüncü bölümde de Aydın İli özelinde Komisyonun çalışmalarının 
incelenmesi. 

1. 6360 SAYILI KANUN ve DEVİR, TASFİYE, PAYLAŞTIRMA KOMİSYONLARI 

63608 sayılı kanunla teşekkül den Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonları ile hükümler kanunun geçici 1. 
Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,  

(1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının 
başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, 
tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar 
da kurulabilir.  

(2) Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer 
taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş 
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü 
imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin 
onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince 
verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile 
tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni 
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek 
şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi 
düzenlenemez.  

(3) Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir 
işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.  

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, 
alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, 
tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri 
ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı 
yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil 
yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı 
tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel 
sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.  

(5) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve 
borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, 
valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine 
devredilmesine karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye 
Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. 

                                                
6 “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van 
Örneği” (İzci ve Turan, 2013), “Hatay Büyükşehir Belediyesi” (Adıgüzel, 2014), “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir 
Yasası” (Çelikyay, 2014), “6360 Sayılı Kanun'a Göre Büyükşehirlerde Bütünleşme Sürecinin Etkileri: Malatya Örneği” (Sezik, 2015), “6360 
Sayılı Yasayla Mekânsal İlişki Sisteminin Kır-Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Yerel Yönetimler: Kayseri İli Örneği” (Ürkmez ve 
Çelik, 2016), “6360 Sayılı Yasa ve Aydın’a Etkileri” (Genç, 2014),”6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Örneği” (Genç ve Daşçı, 2016), “112 K 538 Nolu Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: 
Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri üzerinden Bir İnceleme adlı TÜBİTAK Projesi (Okçu Murat vd, 2016), “6360 sayılı 
Büyükşehir Yasası'nın muhtarlıklar üzerine sosyo-ekonomik etkileri üzerine bir araştırma” (Bahadır, 2017), “6360 Sayılı Kanunla Tüzel 
Kişiliği Kaldırılan Belde Belediyelerinde Halkın Uygulamaya İlişkin Algısı: Atça (Sultanhisar-Aydın) Örneği”, (Genç ve Korkin, 2017). 
7 6360 sayılı Kanuna dayalı olarak kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararları birer idari işlem niteliğinde olduğundan, bunlara 
karşı açılan davalar iptal davası şeklinde idare mahkemelerinde görülmektedir. İdare Mahkemelerinin kararları da web ortamında 
yayınlanmamakta, kararlar yalnızca davanın taraflarıyla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla kararların genel olarak toplandığı bir yer yoktur, buna 
dair toplu, sayısal verilere erişilememektedir. 
8 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf (7.11.2017) 
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Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 
1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; 
kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; 
ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, 
büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır. 

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.  

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve 
personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında 
paylaştırılır.  

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, 
ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere 
personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, 
komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır. 

(9) Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili 
belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle 
görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. 
Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan 
listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel 
Başkanlığına bildirilir.  

(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50. maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi 
itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinin altıncı 
fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2. maddesi hükümleri 
uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32. maddesine göre 
yapılan ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi 
bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi 
hükümlerine göre belirlenir.  

(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2. maddesi hükümleri uygulanır.  

2. DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONUNUN YAPISI VE İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ 
TARTIŞMALAR 

Görev ve yetkileri itibariyle değerlendirildiğinde Komisyonların oldukça zor bir görev üstlendiği ortadadır. Komisyonun 
titiz bir çalışma yürütmesi aynı zamanda devirlerin tarafı olacak tüm idarelerin haklarını gözetmesi; paylaştırmaya dair 
kararların tartışmaya müsait olması, komisyonların tartışmalar içine çekilme ihtimali bu çalışmaları daha da zor hale 
getirmiştir.  

6360 sayılı kanunla alakalı (Genç, 2014: 7-10) ve komisyonun oluşumu ile ilgili tartışmalar, 6360 sayılı kanunun hazırlık 
aşamasında başlamış, kanunun Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında artarak devam etmiştir. Bu tartışma konuları şu 
şekilde sıralanabilir:  

a) Komisyonların 6360 sayılı kanunun yayımı tarihinden itibaren (6.12.2012) yürürlüğe girmesine rağmen, kanunda 
görev süresinin ne zaman biteceğine dair doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, norm ve ihtiyaç fazlası personelin 
durumunu, devir ve dağılımını düzenleyen geçici 1. maddenin 9. fıkrasının yürürlüğe girme tarihinin mahalli idareler genel 
seçimlerini takiben gerçekleşecek olması nedeniyle Kanunun geçici 1. maddesinin 9. fıkrasında öngörülen takvimin bitimine 
kadar Komisyonun görev yapması gerektiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, geçici 1. maddenin 11. fıkrasındaki "Yapılacak 
devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 
sayılı Kanunun ek 2. maddesi hükümleri uygulanır." atfıyla net bir süre öngörülmüştür ki bu da 6 ayı işaret etmektedir. 

b) Komisyonun oluşumunda valinin tek yetkili olarak belirlenmesi, komisyonun “Valinin uygun göreceği” kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile ilgili belediye başkanlığından” oluşması ifadesine dayanarak komisyonlar merkezi yönetim taşra birim 
müdürleri ve kanunun zorunlu kıldığı ilgili belediye başkanlarından oluşmuştur. Bu durum merkezi yönetimi komisyonda 
ağırlıklı ve hakim hale getirmiştir. Diğer yandan belediyenin sadece bir oyla komisyonda temsil edilmesi komisyonda 
belediyelerin etkinliğini zayıflatan bir durum ortaya çıkarmıştır. 

c) Komisyonda yerel temsilcilerinin sadece belediye başkanı ile sınırlı olması, yerelde yer alan diğer aktörlere 
(vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, ihtiyar heyetleri vb.) yer verilmemesi, hem 6360 sayılı kanunun genel amacı 
olan yerinden yönetimlerin, yönetişimin güçlendirilmesi, hem de paylaşımın adil ve tüm tarafları memnun eden şekilde 
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yapılabilmesi açısından önem taşımakta; hem de yerelin özelliklerini bilen bu grupların deneyim ve tecrübelerinin kararlara 
yansıması açısından önemlidir. 

d) “İlgili belediye başkanları” ibaresinden ne anlaşılmak gerektiği kanunda açıklanmadığından, uygulamada bazı 
sorunların yaşandığı bildirilmektedir. Örneğin bazı yerlerde, ilçe belediye başkanları9 komisyona dâhil edilmiş ancak bu 
belediyelerce bazı hizmetler ve bu hizmetlerde istihdam edilen personel büyükşehir belediyelerine veya bağlı idarelere 
devredilecek olmasına rağmen, büyükşehir belediyesine dönüşecek il belediye başkanları komisyona davet edilmemiştir 
(TBB, 2014: 17).  

e) Komisyonlara vali tarafından üye olarak seçilen bürokrat ve teknokratlar ildeki kurum müdürlerinden oluşmuştur. Bu 
memurların illerde ortalama beş yıl ve altında sürelerde görev yapmaları nedeniyle ilin yerel özelliklerini tanıma ve 
değerlendirme imkânları sınırlıdır. Yerel özellikleri bilmenin önemli, olduğu devir ve paylaştırma işlemlerinde komisyon 
üyelerinin bu özelliği verirlerin kararların isabet derecesinin düşük olması tehlikesini taşımaktadır.  

f) Komisyonun paylaşıma konu varlıkları “ilgisine göre” (Bkz. 11 nolu dipnot) sayılan kurumlardan birisine devredeceği 
hükmünün muğlak olması, karar vericilere geniş bir takdir yetkisi tanıması net tanımları içermemesi, alınan kararların 
nesnellik ve gerçek ihtiyaçtan uzak olması, komisyonun görev yaptığı illerde farklı uygulama ve sonuçların ortaya çıkması, 
standarttan uzaklaşma riskini taşımaktadır. 

g) Komisyonların kendilerine yapılan her başvuru için toplanıp toplanamayacağı ve komisyonca alınan kararların değişip 
değişmeyeceği10 konusu da tartışmalıdır. Basın yoluyla elde edilen bilgilerden, bu konuda idare mahkemelerine davaların 
açıldığı anlaşılmaktadır11.  

h) Komisyon tarafından karar alınıp üzerinden idari dava açma süresi de geçmiş olan bir konuda tekrar karar alınması 
yolu karar ve yapılan işlemlerde hukuki sakatlıklar doğurabilecektir (Çağlayan, 2000: 44). 

ı) Komisyonun gündemine alınıp görüşülmeyen, ancak komisyonun görüşmesi gereken bir konu ile ilgili olarak nasıl bir 
işlem yapılması gerektiği net değildir. 

i) Kanunda açık şekilde yetki ve sorumluluğu ilgili kuruma verilen görevler ile bağlantılı haklar, taşınır ve taşınmazların 
doğru bir şekilde paylaşımının yapılmadığı görülmüştür. Örneğin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesi r) 
bendinde “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.” şeklinde olduğu halde, bir 
belde belediyesinin %60 oranda tamamlanmış pis su arıtma tesisinin ilçe belediyesine verildiği gözlenmiştir. Bu komisyonlar 
kanuna açıkça aykırı olan bu kararlarına rağmen hiçbir sorumluluk altına da girmemişleridir. 

j) Köy taşınmazlarının paylaşımı da tartışmaya neden olan konulardandır (Göküş ve Alptürker, 2016; Osmanağaoğlu, 
2014). 6360 sayılı kanunla büyükşehir olan illerde tüzel kişiliği ortadan kaldırılan ve mahalle muhtarlıklarına dönüşmüş olan 
köylerin taşınmazları da komisyonca dağıtıma tabi tutulmuştur. Köy taşınmazlarının elde ediliş yöntemlerine bakıldığında 

                                                
9 Aydın’da komisyonun çalışmalarına ilgili belediyelerin dahil edilmemiş olması da davaya konu olmuştur. 6/3/2014 tarih ve 16 sayılı 
komisyon kararında uyuşmazlığa konu olan taşınmazların devriyle alakalı olarak ilgili belediyelerin (Aydın ve Germencik) başkanlarının 
toplantıya katılımının sağlanmamış olmasını konusunda tesisi edilen işlemin iptali ile ilgili olarak Aydın Belediyesinin 28/272014 tarih ve 
2212 sayılı işlemin iptali ile ilgili davada Aydın 1. İdare Mahkemesi 12/11/2014 tarih ve E.2014/20 ve K: 2014/961 sayılı davanın reddine 
ilişkin verdiği karar Danıştay 8. Dairesinin 16/4/2015 tarih ve E: 2015/821 ve K: 2015/3390 sayılı kararı ile komisyonun oluşumunda usul 
yönünden eksiklik olduğu, yasanın emredici hükmüne aykırı olarak ilgili komisyon belediye başkanının komisyona alınmaması işleminin 
kurucu unsurları yönünden de eksikliğe neden olduğu gerekçeleriyle bozulmuş ve komisyon köylerle ilgili olarak yeniden usulüne uygun 
olarak teşekkül edecek komisyonla devir işlemlerinin yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Benzer şekilde Efeler Belediyesi de kendisinin 
dahil edilmediği komisyon kararlarının iptali yönünde açtığı davada Aydın 2.. İdare mahkemesi toplantılarına karşı açtığı 29.12.2016 tarih ve 
davada,  2016/336E.; 2016/1432K Sayılı kararı ile Efeler Belediyesini haklı bulmuştur. 
10 Duran (1982: 422) genel olarak komisyon kararlarının taraflar açısından bağlayıcılığı ve kesinliği konusunda öncelikle, komisyonun 
verdiği kararların idari birer işlem olduğu ve ilgili taraflar açısından uyulması gereken tasarruflar olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, 
komisyonun verdiği kararlar hukuka uygun ise; hukuka uygun düzenleyici işlemlerin geçmişte hiç kimse için uygulanabilir duruma 
gelmemişse geri alınabileceğini, ancak her zaman kaldırmaya konu olabileceğinden, şüpheli durumlardan kaçınmak için geri almaya konu 
yapılmaması gerektiği; hukuka uygun ve hak doğurucu işlemlerin ise hiçbir şekilde geri alınmaması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu 
durum, bu işlemlerin hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacağı şeklinde algılanmamalı, ancak yasal yeni şartların oluşması halinde ortadan 
kaldırılabileceklerini kabul etmek gerekmektedir.  
İdari işlemin geri alınması, yani komisyonun aldığı kararı başka bir kararla değiştirmesi asıl olarak hukuka aykırı işlemlerle ilgilidir. Bu 
nedenledir ki geri alma, "sakat bir idari kararın, idarenin alacağı başka bir karar ile hükümsüz hale getirilmesi" olarak tanımlanmaktadır. 
Danıştay’ın muhtelif kararlarında, idari işlemlerin hukuka aykırı bulunmaları halinde geri alınmalarının mümkün olduğu hükme 
bağlanmıştır. Öğretide, idarenin hukuka aykırı işlemini geri almada keyfi olmadığı, dava açma süresi içinde geri alabileceği konusunda görüş 
birliği bulunmaktadır (Çağlayan, 2000: 44). Bu görüşün temelini de "hukuki istikrar ve güven ilkesi" yani kişilerin hukuki durumlarının her 
an değişebileceği kaygısı içinde olmamaları oluşturur. İistikrar ve güven ilkesi, belli bir süre (dava açma süresi) geçtikten sonra hukuka 
aykırı işlemin geri alınmasını önlemektedir. Komisyonun aldığı kararlardan idari yargı mercilerince iptal edilenler var ise, ancak onların 
yerine geçecek şekilde karar almak üzere toplanmaları mümkündür. Ayrıca, Komisyon, normal çalışma süresi içerisinde görev alanına 
girmesine rağmen devir veya paylaştırmaya konu etmediği hususlarda, söz konusu taşınır, taşınmaz, hak veya borcun paylaşımı için yeniden 
toplanabilir.  
11http://mts.org.tr/mevzuat/20170/buyuksehir_belediyelerinde_devir_tasfiye_ve_paylastirma_sorunlari (19.9.2017) 
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birçoğunun köy sakinleri tarafından köyün cami, okul, düğün salonu vb. ortak ihtiyaçlarının karşılanması adına köy 
muhtarlığına bağışlandığı veya muhtarlık vasıtası ile salma, imece gibi yöntemlerle elde edildiği bilinmektedir. Elde ediliş 
yöntemleri ile neredeyse miras hukuku veya vakıf hukukuna tabi olacak köy taşınmazlarının, köy sakinlerinin fikri dahi 
alınmadan, rızaları olmadan başka kurum envanterlerine devredilmesi, hazineye devredilmesi, gelecekte bu alanların satış 
veya kiralanma ihtimali, bazı bölgelerde rant amaçlı faaliyetlerin yapılabilmesi söz konudur. İlaveten, hazineye bırakılan 
taşınmazlar uzun zaman ihalesi yapılamamıştır12. 

6360 sayılı kanunun temel hedefi yerinden yönetim ve yerel yönetimleri güçlendirmek ile hizmetlerin yerinden etkin ve 
verimli bir şekilde sunmak olduğu halde, birçok taşınmazın tekrar merkezi yönetim kuruluşlarına devrinin eleştiriler neden 
olduğu görülmektedir. Bu anlamda sözkonusu taşınmazların köy için, köy muhtarlığına en yakın ve benzer hizmetler verecek 
olan ilçe belediyesine devrinin yapılması uygun bir çözüm olarak düşünmek mümkündür.  

Paylaşımlarda yeni kurulacak belediyelerin fiziki çalışma mekânı (belediye binası) ve makine, araç gereç vb. ihtiyacı 
yeterince dikkate alınmamıştır. Örneğin Aydın’da yeni kurulan Efeler Belediyesi’nin kendine ait bir binası yoktur. Bu 
durumda olan belediyelerde belediye başkanları apartman, işhanı gibi yerlerde kiralama usulüyle çalışma ortamı oluşturmuş, 
iş makinesi, araç-gereç yetersizliği veya bunların mevcut olmaması nedeniyle hizmet vermede aksamalar meydana gelmiştir. 

6360 yasa sonrasında özellikle yeni büyükşehirlerde olmak üzere hem eki hem de yeni büyükşehirlerde Komisyonların 
yapısı, kararları ve uygulamalarına dair tartışmalar basın yayın organlarında yer almış ve bazı büyükşehirlerde komisyon 
kararlarına karşı davalar da açılmıştır. Örneğin İzmir’de Anayasa Mahkemesinin 7.4.2016 sayılı kararına göre; İzmir 2. İdare 
Mahkemesi tarafından 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin; (1) numaralı fıkrasında yer alan “…valinin uygun 
göreceği…” ibaresinin, 2- (5) numaralı fıkrasında yer alan “…ilgisine göre…” ibarelerinin, Anayasa’nın 2. ve 7. maddelerine 
aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi hakkında Anayasa Mahkemesine 
karşı dava açılmış ancak bu dava reddedilmiştir13. Diğer yandan aynı dava konusunda, “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular İşletme Ruhsatının, kapatılan İzmir İl Özel İdaresi’ne ait taşınır ve taşınmaz malların devrini gerçekleştirmek 
üzere oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 
devrine ilişkin olarak tesis edilen işlemin iptali talebiyle büyükşehir belediyesince açılan davada, itiraz konusu kuralların 
Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması için” yapılan başvurunun 
incelenmesine Anaya Mahkemesi tarafından karar verilmiştir.14  

Eskişehir’de de büyükşehir belediyesinin Komisyon kararları ile alakalı olarak hazırlanan raporda15 özetle, Komisyonun 
kapatılan İl Özel İdaresine ait birçok taşınmazı, dava dosyasını, borcu, taşıtları, tesisleri vs. paylaştırmada “yanlış yaptığı” 
iddia edilmektedir. Eleştirilerin genel olarak, arazi tahsisi, gayrimenkul (kapatılan belde belediyeleri ve mahalleye dönüşen 
köylerin mülkiyetinde bulunan alanların %20,31’inin) Büyükşehir Belediyesine devredildiğini, bu alanın 3 milyon 696 bin 
646,06 metrekaresi mezarlık yeri olduğunu; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait toplam 735 bin 596 metrekare alandan, 
Büyükşehir Belediyesine 327 bin 431 metrekaresinin devredildiğini (%45); belediyeye mülkiyet yerine sadece binaların 
süreyle sınırlı tahsislerinin yapıldığını ve bunların tamamıyla belediye kullanımına verilmediğini); taşıtlar (İl Özel idaresine 
ait teçhizat, taşıt ve demirbaşsın %14,8’inin büyükşehir belediyesine bırakıldığı; ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların 
büyükşehir belediyesine bırakılması vb) ve personelin paylaştırılmasıyla (personelin büyük bölümümün büyükşehir 
belediyesine devri, yol, kaldırım vb işlerde çalışan personelin ilçe belediyelerine verilmemesi vb.); yerel yönetimlerin 
komisyonda oy oranının az olması, özellikle taşınmazların paylaşımına (ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların büyükşehir 
belediyesine bırakılması vb) ilgili olduğu anlaşılmaktadır.16  

Diyarbakır’da benzer şekilde İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin ve araçların dağıtımında merkezi yönetim 
kuruluşlarına öncelik verildiği, taşıtların dağıtımında ekonomik ömrünü tamamlamaya yakın araçların büyükşehir 
belediyesine devredildiği, emlak değeri yüksek arazilerin hazineye devredildiği, diğer yandan tüm personelin maaş ve özlük 
yükleriyle birlikte büyükşehir belediyesine bırakıldığı eleştirileri büyükşehir belediyesi tarafından yapılmaktadır.17 

Denizli’de Komisyon kararlarına Buldan Belediyesi tarafından itiraz edilmiş ve Denizli İdare Mahkemesi’ne konu ile 
ilişkili olarak 7 ayrı dava açılmıştır. Bu yedi davadan sonuçlanan ikisinde mahkeme Buldan Belediyesi’nin itirazını haklı 

                                                
12 Örneğin Aydın’da köye vakfedilen bir kestane bahçesi hazineye bırakılmış, ancak ağır ve hantal işleyiş yüzünden kestaneler dalında 
çürümüştür. Çünkü bu arazinin ihale edilip mahsulünün toplanması için, öncelikle komisyon kararı Maliye Bakanlığının Emlak Dairesine 
ulaşması, daha sonra tapu tescil işlemlerinin yapılması, akabinde bir komisyon kurulup arazilerin taranması, raporların sunulması, ihale 
kararı alınması, ilan verilmesi, sözleşme yapılması gibi işlemlerin uzun zaman alması, aylar belki de yıllar sürme ihtimali vardır. Örneğin 
Aydın’da Efeler İlçesi’ne bağlı Eğrikavak Köyünde halkın kestane bahçesindeki mahsulü suç olacağı ve aynı zamanda devirden sonra devlet 
malı konumuna aldığı için dini kaygılarla da dokunmadıkları gözlenmiş, çalışmalar sırasında köy muhtarı Muhsin Kıyar ve köy sakinleri ile 
yapılan görüşmede de bu durum dile getirilmiştir. 
13http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/821ecde7-2a51-4c61-bf22-de7ff302d042?excludeGerekce=False&wordsOnly=False 
(4.11.2017) 
14http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/821ecde7-2a51-4c61-bf22-de7ff302d042?excludeGerekce=False&wordsOnly=False 
(12.9.2017). 
15 http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/icerik/664-1-2014-12-30-4e2eb32c.pdf (4.11.2017) 
16http://www.milliyet.com.tr/eskisehir-de-devir-tasfiye-ve-paylastirma-eskisehir-yerelhaber-254852/ (12.9.2017) 
17http://sendika62.org/2014/04/akpnin-il-ozel-idaresi-taktigi-mulkler-kazanilan-yerde-belediyeye-kaybedilen-yerde-valilige/ (5.12.2017) 
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bularak Bölmekaya Mahallesinde 9 ayrı parselde, toplam 35.213 m2, Oğuz Mahallesinde de tek parselde 5397 m2’lik 
arazinin Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ait Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun kararlarını hukuka 
uygun bulmayarak iptal etmiştir. İlaveten, alınan kararların tutarsızlıkları dönemin belediye başkanı tarafından dile 
getirilmiştir. Başkana göre;  “…Doğan Mahallemizde içinde araç kantarının bulunduğu bir alan Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredilmiş, ancak kantar bize bırakılmış…”18 

Devir ve Tasfiye Komisyonlarının işlemlerine karşı sadece tüzel kişiliği kapatılan belde ve köyle kanundan etkilenen 
farklı kurumlardan da itirazlar gelmiştir. Bunlar arasında farklı bir örnek, Mardin’de yer alan Süryanilere ait taşınmazlardır. 
Komisyon, 2016 yılı içinde Mardin ilçelerinde ve köylerinde bulunan ve Süryanilere ait onlarca kilise, manastır, mezarlık ve 
başka diğer arazileri başta hazine olmak üzere ilgili kamu kurumlarına devretmiş, Mor Gabriel Manastırı Vakfı konu ile ilgili 
olarak Komisyona itiraz etmiş ancak itiraz Tasfiye Komisyonu tarafından reddedilerek, mülkiyeti hazineye aktarılan kilise, 
manastır ve mezarlıkları Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmiş, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Yönetimi karar karşı Mardin 
İdare Mahkemesi’ne ve gerek görmeleri halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açacaklarını belirtmiştir.19 

Manisa’da da Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararlar objektiflikten uzak olmakla eleştirilmiştir. 
Komisyonca, içerisinde su deposu bulunan Akhisar Belediyesi’ne ait bir arsanın büyükşehire verilmiş olmasına rağmen, 
komisyon yeniden karar alarak arsanın Akhisar Belediyesi’nde kalmasına karar vermesi; Komisyonda, daha önce bu konuda 
bir karar verilmemesine rağmen, Reklam Materyalleri ile ilgili olarak verilen kararların son günlerde gündemi meşgul 
etmiştir.  “Otoparklar, büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır. Ancak, Akhisar’daki kapalı otoparklar büyükşehir 
belediyesine devredilmemiş ve Komisyon zamanında bu konuda karar vermemiştir. Valilik, konunun düzeltilmesi yönünde 
yazdığımız yazıları da Akhisar Belediyesi'nin verdiği yanlış cevaplara itibar ederek geçiştirmiştir.20 

Hatay’da21 Komisyonun “siyasi mülahazalarla karar aldığı” iddiaları ileri sürülmüş büyükşehir belediyesi ile valilik 
arasındaki Hatay eski belediye başkanının toplantılara çağrılmadığı, İl Özel İdaresi genel sekreterinin görevi bitmiş olmasına 
rağmen komisyonda yer aldığı, komisyonun 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra da toplanıp karar aldığı; seçimlerden sonra 
feshedilmesi gerekirken çalışmaya devam ettiği; Hatay’ın birçok taşınmazının bazı Bakanlıklara devredildiği konuları 
gündeme gelmiştir. 

Van’da da komisyonun işlemleri belediye ile komisyon arasında gerilime neden olmuştur. Van Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Komisyonun iş ve işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan rapor, Büyükşehir belediye meclisinin Meclisi 9 Haziran 
2014 tarihli toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır. Raporda Komisyon, işlemleri e-bakanlık yazışma sistemi üzerinden 
yapmaması, arazi ve taşıtların paylaştırılmasında büyükşehir belediyesine az pay verilmesi; kanunda belirtilen “ilgisine göre” 
hükmünün hatalı kullanılması eleştirilmekte ve haberde, Van Büyükşehir Belediyesinin komisyon kararlarına gerekli davaları 
açtığı; Van Büyükşehir belediye başkanının toplantılara sadece bir kez çağrıldığı ve hiçbir paylaştırma ve devirde yer 
almadığı belirtilmektedir22. Buna karşılık Van Valiliğinin cevabı niteliğindeki haberde Komisyonun uygulamalarının kanuna 
uygun yapıldığı, yapılan işlemlerin detaylarıyla açıklanmaktadır23. 

Komisyonların kararlarına karşı itirazların yapıldığı konulardan biri de personel devirlerine ilişkindir. Tüm Belediye ve 
Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası adına İzmir Valiliğine karşı açılan davada, İzmir İl Özel İdaresi 
Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmakta iken İl Özel İdaresi'nin 6360 sayılı Yasa kapsamında tüzel kişiliğinin 
kaldırılması ile birlikte İZSU Genel Müdürlüğü'ne devri sonrasında ihtiyaç fazlası personel olarak tespitine ilişkin İzmir 
Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 15/07/2014 tarihli ve 102 sayılı kararının davacı ile ilgili kısmının 
iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir. Görülen dava sonucunda dava konusu işlemin 
davacının istihdam fazlası olarak belirlenmesine ilişkin kısmının; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 
2577 Sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 
7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 23.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.24 
Benzer şekilde personel paylaşımına ilişkin Hatay25 ve Kahramanmaraş26 İdare Mahkemelerine açılan davalarda da 
mahkemeler davacıları haklı bulmuş ve yapılan işlemin reddine karar vermiştir. 

Benzer şekilde Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı aleyhine açılan davada, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında 
itfaiye eri kadrosunda görev yapan davacının, 16/09/2014 tarih ve 169 sayılı belediye meclis kararı gereğince İtfaiye Daire 
Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde Karesi Gurup Amirliğine memur olarak görevlendirilmesine ilişkin 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 09/10/2014 tarih ve 2088796 

                                                
18http://www.buldandayasam.net/buldan-belediyesi-devir-tasfiye-komisyonu-kararina-actigi-davayi-kazandi/2094/ (12. 9. 2017) 
19http://gazetekarinca.com/2017/06/mor-gabriel-manastiri-vakfi-tarihin-en-zorlu-hukuki-surecini-yasiyoruz/(12.9.20179  
20 http://www.manisa.bel.tr/Haberler/6457_memisten-onemli-aciklamalar.aspx (5.12.2017) 
21 http://www.iskenderungazetesi.com/hatay-valiliginden-aciklama/ (7.11.2017) 
22 http://www.gazetevan.com/mobil/haber_detay.php?id=69114 (5.11.2017) 
23 https://www.marasgundem.com/van-valiliginden-devir-tasfiye-aciklamasi-864936h.htm (5.12.2017). 
24http://www.izmirtumbelsen.org/sites/default/files/mahkeme_karari_0.pdf (12.9.2017) 
25http://tumbelsen.net/wp-content/uploads/2016/04/017-6360-say%C4%B1l%C4%B1-kanuna-istinaden-yap%C4%B1lan-atamaya-
ili%C5%9Fklin-karar.pdf (12.9.2017). 
26http://tumbelsen.net/wp-content/uploads/2016/04/014-6360-say%C4%B1l%C4%B1-kanuna-istinaden-yap%C4%B1lan-atamay%C4%B1-
ili%C5%9Fkin-mahmek.pdf (12.9.2017) 
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sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, siyasi nedenlerle tesis edildiği, görevlendirme işleminin gerekçesi olarak 6360 sayılı 
Kanunun gösterilmesinin anlaşılamadığı, zira davacının kapanan belediyelerden birinin personeli olmadığı, görevlendirmeye 
rızasının bulunmadığı, işlemde belirli bir süre belirtilmediği, yasal unsurların eksik olduğu iddialarıyla iptali ve öncelikle 
yürütmenin durdurulması istenilmektedir. Mahkeme bu işlemde hukuka uyarlık görülmemiş ve dava konusu işlemin iptaline 
karar verilmiştir27. 

3. 6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR OLAN AYDIN’DA DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA 
KOMİSYONLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ 

2016 yılı verilerine göre28, Aydın’a bağlı 17 İlçeden Efeler 281.763 kişiyle en fazla nüfusa, Nazilli 153.879 kişiyle ikinci 
en fazla nüfusa, Karpuzlu  ise 11.333 kişiyle en az nüfusa sahip ilçelerdir. Yüzölçümü  açısından en büyük olan Çine’de 
nüfus yoğunluğu 54, ikinci sırada yer alan Söke’de 121 kişi olurken yüzölçümü en küçük olan Buharkent’te nüfus yoğunluğu 
103 kişidir.  

Aydın İlinde 6360 sayılı kanun sonrasında idari yapılanmada, köy ve mahalle sayılarında da farklılıklar meydana 
gelmiştir. 

Tablo 2: Aydın’ın İlçe, Belde, Mahalle ve Köyleri 

S.No İl/İlçenin Adı 
30.03.2014 (6360 öncesi) 30.03.2014 (6360 

sonrası) 

Belde Sayısı Mahalle 
Sayısı Köy Sayısı Mahalle Sayısı 

1 Aydın(Efeler) 5 27 56 83 
2 Bozdoğan 1 12 44 54 
3 Buharkent - 6 7 14 
4 Çine 1 11 65 72 
5 Didim 2 15 5 16 
6 Germencik 3 14 27 36 
7 İncirliova 1 12 21 28 
8 Karacasu 3 15 29 38 
9 Karpuzlu - 4 19 23 
10 Koçarlı 2 10 45 52 
11 Köşk - 4 24 28 
12 Kuşadası 2 21 6 23 
13 Kuyucak 5 28 23 36 
14 Nazilli 2 31 60 82 
15 Söke 7 31 34 49 
16 Sultanhisar 2 11 11 18 
17 Yenipazar - 4 14 18 

 Toplam 36 266 490 670 

6360 sayılı kanuna dayanarak Aydın’da Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Vali yardımcısı, Aydın Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili, İlgili kurum yetkilisi (İlçe Belediye Başkanı veya Vekili), Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl 
Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı, İl Sağlık Müdür 
yardımcısı olmak ve toplam 11 üyeden oluşmuştur. Komisyonun yapısı incelendiğinde Aydın’da da yerel aktörlerin 
komisyonda oldukça sınırlı sayıda yer aldığı, sadece belediye başkanlarının komisyonda bulunduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada Aydın’da Devir tasfiye ve Paylaştırma Komisyonun incelemeye değer görülmesinin nedenlerinden biri, 
komisyonun kararlarının sözkonusu dönemde tartışmaya konu olması ve bu tartışmaların basın yoluyla kamuoyuna 
yansımasıdır. Basına yansıyan haberlerden bazıları şu şekildedir; “Aydın'da İl Özel İdare Mal Paylaşımı Mahkemeye 
Taşınıyor”29Aydın’ın büyükşehir olmasıyla kapanan İl Özel İdare’nin mal paylaşımında tartışmalar sürüyor. Aydın Valiliği 
ve Aydın Büyükşehir arasındaki tartışmalara Efeler Belediyesi de katıldı””; “"Yargıya gideceğiz"30Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun Aydın Belediyesi'nin 
mallarına ilişkin aldığı kararları yargıya taşıyacaklarını söyledi.”; ““Sonunda Vali kaybeder"31Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski otogarın yanındaki Carrefour alanına yapmayı planladıkları DİM-1(Dünya İş Merkezi) projesi 
                                                
27 http://www.tyhs.org.tr/dosyalar/files/BALIKES%C4%B0R%20CEVAT%20%C3%87OLAK.pdf (5.12.2017) 
28 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr  
29 www.haberler.com/aydin-da-il-ozel-idare-mal-paylasimi-mahkemeye-5991361-haberi/ 
30www.aydinhedef.com.tr/guncel/27/04/2016/yargiya-gidecegiz 
31www.aydindenge.com.tr/siyaset/21/03/2016/sonunda-vali-kaybeder 
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ihalelerini, Bölge İdare Mahkemesi’nin, Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ın şikâyeti üzerine verdiği “Yürütmeyi durdurma” kararı 
üzerine iptal ettiklerini açıkladı.”; ““Vali Belediye mal paylaşım kavgası devam ediyor.”32Başkan “Danıştay 8. Dairesi, aynı 
belediye mülkü için açtığımız davada bu paylaşımlar geçerlidir derken, Aydın Valisi ihalenin iptali için dava açıyor. Gerekçe 
olarak da yeniden paylaşım yapılacak, burasını başka bir kuruma verebilirim diyor. Ortada mahkeme kararı var. “ şeklinde 
konuştu.”; ““Aydın'ın malı Aydın'da kalsın”33“Aydın’ın mallarının Aydın’da kalması gerektiğine işaret ederek, Bölge İdare 
Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusu da yaptıklarını belirten Çerçioğlu, paylaşımın objektif ve hakkaniyetli 
gerçekleştirilmediğini savundu. Aydınlıların haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen 
Çerçioğlu, Didim ve Kuşadası’nda bakanlıklara devredilen otellerde yine zenginlerin tatil yapabileceğini, fakirlerin ise 
karşıdan bakacağını belirterek, şunları söyledi: “Özel İdare malları hangi ilçedeyse orada kalmalıydı. O ilçenin çocukları 
yararlanmalıydı. Bu oteller yerel yönetimlerde kalsa, birçok sosyal proje gerçekleştirilebilirdi. Aydın’da deniz görmemiş 
çocuklarımız var, oralarda ağırlanabilirdi. Yaşlılarımızın kullanımına açılabilirdi. Özel İdare mülklerinin Aydın’da kalması 
gerekiyor. Çünkü bunlar yerelin malıdır. Yerelin malı da yerelde kalmalıdır.””; ““Aydın'ın malları tekrar paylaştırıldı”  
manşetli yerel haber haberde, Devir Tasviye ve Paylaştırma Komisyonunun daha önceden Büyükşehir Belediyesi'ne 
devredilen Aydın Belediyesi'nin mallarının bir çoğunu34 (Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bina, Turistik Park, 
Menderes Park ile eski Otogar alanındaki 3 bin metrekare arazi, Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajının mülkiyeti) 
Efeler Belediyesi'ne devrettiğinden bahsedilerek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davaları kazanması ve Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın devir ve tasfiye komisyonunu dışında tutularak oluşturulan komisyonun 6360 sayılı yasaya 
aykırı olduğu belirtilerek Danıştay 8. Dairesi 2015/821 Esas 2015/3390 sayılı kararıyla iptal kararı verilmesi üzerine tekrar 
toplandığı belirtilmektedir”.35 

Yazarlardan birinin devir ve tasfiye sürecinde görevli olması, bu komisyonun iş ve işlemlerinin yerinde gözlemine fırsat 
vermiştir. Aydın örneğinde, komisyon aldığı kararlarla ilgili olarak, yerinde gözlem ve değerlendirme yapmak yerine, mevcut 
kayıtlar ve evraklar üzerinden paylaşım yapılmıştır. Bu durum beraberinde bazı sıkıntıları da gündeme getirmiştir. Örneğin 
imar planları üzerinde ve kadastral paftalarda işaretlenmiş hâlihazır yapılar ve yol, taş duvar, çeşme, su kuyusu, kanal vb. 
yapılar değişime uğradıkları halde komisyonda ele alınan paftalar eski olduğundan güncel durum üzerinden değil, uzun yıllar 
önce yapılmış tapu kaydı bilgileri ve paftaları üzerinden değerlendirme yapılmış, kararlar verilmiştir. Örneğin kadastral 
paftada su kuyusu işareti olan paftadaki parsel, ilgisi nedeniyle su ve kanal idaresine verildiği halde, gerçekte sözkonusu 
alanın kırk yıl önce su kuyusu olduğu, şu an için yerinde bir kahvehane olduğu görülmüştür. Bu yanlış paylaşım, çalışmanın 
3.5. başlığında ayrıntılı olarak yer aldığı şekliyle Aydın’ın Efeler İlçesi Kuyulu Mahallesinde ilçe belediyesi ile su ve kanal 
idaresi arasında dava konusu olmuştur. Oysa komisyon paylaşıma konu parseli yerinde incelemiş olsaydı, bu parselin ilçe 
belediyesine verilmesi, böylece gereksiz bir hukuki sürecin yaşanmaması ve gereksiz zaman ve maddi kayıpların 
yaşanmaması mümkün olabilirdir. 

3.1.PERSONEL DAĞITIMI 

Komisyon kararları ile kapatılan belde belediye personelinin %7,83’ü Aydın Büyükşehir Belediyesine, % 23,73’ü Aydın 
Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, % 67,36’sı İlçe Belediyelerine, % 1,05’i merkez ilçe Efeler Belediyesine devir 
edilmiştir. Dağıtım irdelendiğinde kapatılan belde belediyelerinin hizmetlerinin büyük bir kısmının ilçe belediyeleri 
tarafından yerine getirileceğinden, personelin büyük kısmının %67,36’sının ilçe belediyelerine devredildiği, bu beldelerin su 
ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili personelinde olması gerektiği gibi ASKİ’ye devirlerinin %23,73 oranında yapıldığı 
görülmüştür. Belde belediye dağıtımlarının görece isabetli ve dengeli yapıldığı veriler üzerinden söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32www.hurriyet.com.tr/aydinin-mali-aydinda-kalsin-26948869 5 
33www.aydinajans.com/haber/vali-belediye-mal-paylasim-kavgasi-devam-ediyor-2418.html 
34http://www.aydingundem.net/mal-paylasimi-yapildi-h4679.htm (12.9.2017) 
35http://www.hurriyet.com.tr/aydinin-mallari-tekrar-paylastirildi-37274508 (12.9.2017) 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

102 

Tablo 3: Kapatılan Belde Belediyelerinin Personel Dağılım Çizelgesi 

Sıra 
No  

MEMUR 
SAYISI 

İŞÇİ 
SAYISI %'si 

Toplam 
personel 

% 
  MEMUR / İŞÇİ GENEL TOPLAMI  235 338 Memur İşçi Memur+ 

İşçi 
 DEVİR YAPILAN KURUMLAR      

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNE DEVREDİLEN 

20 25 8,51% 7,40% 7,85% 

2 ASKİ'YE DEVREDİLEN  42 94 17,87% 27,81% 23,73% 
3 İLÇE BELEDİYELERİNE 

DEVREDİLEN  
168 218 71,49% 64,50% 67,36% 

4 EFELER BELEDİYESİNE 
DEVREDİLEN 

5 1 2,13% 0,30% 1,05% 

        100,00% 100,00% 100,00% 
Kaynak : Aydın devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararları 

Kapatılan İl özel idaresinden, Aydın Büyükşehir belediyesine dönüşen Aydın Belediyesinden ve merkez ilçede kapatılan 
beş belde belediyesinden toplam 459 memur ve 745 işçinin dağılımı şu şekilde olmuştur; komisyon kararları ile dağıtıma 
konu personelinin %60,47’si Aydın Büyükşehir Belediyesine, % 9,14’ü Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, % 
26,83’ü Efeler Belediyesine, %0,91’i Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığına, %2,66’sı Diğer ilçe belediyelerine devir 
edilmiştir. Bu dağıtıma göre; kapatılan kurumlardan Aydın Büyükşehir belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğüne personelin %70’e yakını devredilmiştir. Özellikle İl Özel İdaresinin tamamına yakın personeli Büyükşehire 
devredilirken diğer dağıtım unsurlarında bu oranın çok çok altında kaldığı görülmüştür.  

Tablo 4: Aydın Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Merkez Beldelere Ait Devri Yapılan Personel Dağılım 
Çizelgesi 

Sıra 
No  

MEMUR 
SAYISI 

İŞÇİ 
SAYISI %'si 

Toplam 
personel 

% 
 İl Özel İdaresi 172 memur 137 işçi 

Aydın Belediyesi 248 memur 562 işçi 
Çeştepe, Tepecik, Dalama,  Ovaeymir, 

Umurlu belde Belediyelerinden 
38 memur 39 işçi 

Sulama Birliğinden 2 memur 8 işçi 

459 745 Memur İşçi Memur+ 
İşçi 

 DEVİR YAPILAN KURUMLAR      

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNE DEVREDİLEN 

286 442 62,31% 59,33% 60,47% 

2 ASKİ'YE DEVREDİLEN 29 81 6,32% 10,87% 9,14% 
3 EFELER BELEDİYESİNE 

DEVREDİLEN 117 206 25,49% 27,65% 26,83% 

4 Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığına 11 0 2,40% 0,00% 0,91% 

5 Diğer İçe Belediyelerine 
16 16 3,49% 2,15% 2,66% 

    100,00% 100,00% 100,00% 
Kaynak : Aydın devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararları 

Kapatılan İl özel idaresinden, Aydın Büyükşehir belediyesine dönüşen Aydın Belediyesinden ve 16 İlçe ve kapatılan 
31belde belediyesi ve hizmet birliklerinden olmak üzere toplam 838 memur ve 1580 işçinin dağılımı şu şekilde olmuştur; 
komisyon kararları ile dağıtıma konu personelinin %41,77’si Aydın Büyükşehir Belediyesine,  % 19,93’ü Aydın Su ve 
Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, % 15,84’ü Efeler Belediyesine, %0,45’si Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığına, 
%22,00’si diğer ilçe belediyelerine devredilmiştir. Burada Efeler Belediyesinin oranının yüksek görünmesi yeni kurulan bir 
belediye olmasından dolayıdır. 
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Tablo 5: Aydın Genelinde Kapatılan Kurumlar ve Hizmetlerle İlgisi Nedeniyle Devre Konu Olan Personelin 
Genel Dağılım Çizelgesi 

Sır
a 

No 

 MEMUR 
SAYISI 

İŞÇİ 
SAYISI 

%'si Toplam 
personel 
% 

  DAĞITIMA TABİ PERSONEL 838 1580 Memur İşçi Memur+ 
İşçi 

 DEVİR YAPILAN KURUMLAR      

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 
DEVREDİLEN 

411 599 49,05% 37,91% 41,77% 

2 ASKİ'YE DEVREDİLEN  104 378 12,41% 23,92% 19,93% 
3 EFELER BELEDİYESİNE 

DEVREDİLEN  123 260 14,68% 16,46% 15,84% 

4 Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığına 11 0 1,31% 0,00% 0,45% 

5 Diğer İçe Belediyelerine  
189 343 22,55% 21,71% 22,00% 

        100,00% 100,00% 100,00% 
Kaynak : Aydın devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararları 

 

3.2. TAŞIT DAĞITIMI  

Komisyon, özellikle yeni kurulan kurumların görev ve sorumluluk alanlarını dikkate alarak dağıtım yapmaya çalışmıştır. 
Örneğin 6360 sayılı yasadan sonra tüm itfaiye hizmetleri büyükşehir belediyesi tarafından verileceğinden itfaiye araçlarının 
tamamı büyükşehir belediyesine devredilmiştir. 

Tablo 6: Kapatılan Kurum ve İlgisi Nedeniyle Devire Konu Olan Taşıt İcmali ve Dağıtım Çizelgesi 

Sıra No 

Kapatılan, belde belediyeleri, köy tüzel 
kişilikleri, hizmet birlikleri, İl Özel İdaresi 

ve hizmetlerle ilgisi nedeniyle ilçe 
belediyelerinden paylaşıma tabi olan 

taşıtlar 

Taşıt 
sayısı 

Toplam  
% 

    1489  %100 

1 Aydın Büyükşehir Belediyesine 
 Devredilen 

404 27,13% 

2 Aydın Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğüne Devredilen 

174 11,69% 

3 Efeler Belediyesine Devredilen 181 12,16% 

4 İlçe Belediyelerine 583 39,15% 

5 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 0,34% 

6 Maliye 3 0,20% 

7 İl Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne 23 1,54% 

8 Yatırım İzleme Ve Koordinasyon 
Başkanlığına 

24 1,61% 

9 İl Sağlık Müdürlüğüne 19 1,28% 

10 Diğer  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 73 4,90% 

    1489 100,00% 
kaynak : Aydın Valiliği komisyon kararlarından yararlanılmıştır 

Komisyon aldığı kararlarla, kara taşıtlarının %27,13’ünü Aydın Büyükşehir Belediyesine, %11,69’unu Aydın Su ve 
Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, %12,16’sını Efeler Belediyesine, %39’15’ini diğer ilçe belediyelerine, %0,34’ünü İl Milli 
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Eğitim Müdürlüğüne, %0,20’sini Maliyeye, %1,54’ünü İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, %1,61’ini Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığına, %1,28’ini İl Sağlık Müdürlüğüne, %4,90’nını ise diğer kamu kuruluşları arasında 
paylaştırmıştır. Bu paylaşımdaki dağılımın sayısal ve oransal yönden başarılı gözükmektedir. Ancak dağılım sonrası özellikle 
Büyükşehir Belediyesine bırakılan araçların çok yüksek oranda model yılı eski olan ve hurda tabir edilen kullanılmaya uygun 
olmayan iş makineleri ve taşıtlar olduğu ifade edilmiştir. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçların büyük oranda 
yukarıda anılan nitelikte olduğu görülmüştür. 

3.3.TAŞINMAZLARIN DAĞITIMI  

Komisyon aldığı kararlarla ilgili en çok tartışılan ve bundan dolayı birçok hukuk davasına neden olan taşınmazların 
%11,83’ünü Aydın Büyükşehir Belediyesine, %11,12’sini Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, %12,89’unu 
Efeler Belediyesine, %54’21’ini diğer ilçe belediyelerine, %9,60’ını Maliye hazinesine %0,22’sini ilçe belediyesi ve Aydın 
Büyükşehir Belediyesi ortak kullanımına, %0,12’sini Maliye, İlçe Belediyeleri, Aydın Büyükşehir ve Aydın Su ve 
Kanalizasyon Genel Müdürlüğünü (ASKİ) ortak kullanımına tahsis etmiştir. Buradaki oranlar irdelendiğinde, 17 ilçenin 
tamamından sorumlu olan Aydın Büyükşehir belediyesine hizmetleri ile orantılı bir pay verilmediği görülmektedir. Yeni 
kurulan bir ilçe Belediyesi olan Efeler’in oransal olarak Büyükşehir’in üzerinde yer aldığı görülmektedir. Büyükşehire 
verilen taşınmazların yaklaşık 600 adedinin köy, belde, ilçe mezarlıkları olduğu dikkate alındığında hakkaniyetli bir dağıtım 
yapılmadığı söylenebilir. Diğer bir konu ise nicelik ve nitelik sorunudur. Konu sadece sayısal değil içerikleri ile de ilgilidir. 
Örneğin, Aydın İl Özel İdaresine ait Didim, Kuşadası ve Paşa yaylasında 3 turistik otel Maliye hazinesi ve Orman Bölge 
Müdürlüğüne bırakılmıştır. Aydın Su Ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne bırakılanlar ise, tamamen hizmete bağlı kaynak 
suyu, pınar, çeşme, su deposu, terfi merkezi, arıtma tesisleri vb. tesislerden oluşmaktadır. Özellikle kamuoyunda en çok 
tartışılan ve eleştiri alan konu ise Maliye hazinesine bırakılan 1947 taşınmaz ile ilgili olmuştur. Çünkü bir yerel yönetim 
birimi olan İl Özel İdaresi taşınmazları o ilin yarattığı katma değerler ile sahip olunmuştur. Bu göz ardı edilerek bu 
taşınmazların Hazineye devri 6360 sayılı kanuna ve adem-i merkeziyet ilkesine de aykırı olduğu açıkça görülmektedir. 
Bunun yanında Aydın’a komşu illerde Hazineye devredilen taşınmazların oranın minimum seviyede kalması, Devir Tasfiye 
Ve Paylaştırma komisyonunu eleştirilerin odağına koymuştur. 

Tablo 7:  Kapatılan Kurum ve İlgisi Nedeniyle Devire Konu Olan Taşınmaz Genel İcmali ve Dağıtım Çizelgesi 

Sıra 
No 

Kapatılan, belde belediyeleri, köy tüzel 
kişilikleri, hizmet birlikleri, İl Özel 

İdaresi ve hizmetlerle ilgisi nedeniyle ilçe 
belediyelerinden paylaşıma tabi olan 

taşıtlar 

Taşınmaz 
sayısı 

Toplam  
% 

    20283   

1 İlçe Belediyelerine 10996 54,21% 

2 Aydın Büyükşehir Belediyesine 2400 11,83% 

3 Aydın Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğüne (ASKİ) 

2256 11,12% 

4 Efeler Belediyesine 2615 12,89% 

5 Maliye Hazinesine 1947 9,60% 

6 İlçe Belediyesi/Aydın Büyükşehir 
Belediyesi (ortak kullanım) 

44 0,22% 

7 Maliye/İlçe Belediyesi/Aydın Büyükşehir/ 
Aski (ortak kullanım) 

25 0,12% 

    20283 100,00% 

kaynak : Aydın valiliği komisyon kararlarından yararlanılmıştır 

3.4. HAKLARIN DAĞITIMI  

6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, 
ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere 
bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları 
ile bu hizmet dallarında çalışmakta olan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı 
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kuruluşuna devredileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyeler yukarıda sayılan hizmetler için uhdesinde 
bulundurdukları personel ve araçlar da büyükşehir belediyelerine devredilecektir. Bunun yanında bu hizmetler ile ilgili, 
gerçek ve tüzel kişilere ruhsat, imtiyaz ve kiralama yoluyla elde edilen haklar irtifa hakları vb. hakların herhangi bir işleme 
gerek kalmaksızın büyükşehir belediyesine geçmesi gerekmektedir. Haklar için dağılım irdelendiğinde, Komisyon aldığı 
kararlarla, hakların %7,14’ünü Aydın Büyükşehir Belediyesine, %8,57’sini Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne, 
%71,54’ünü İlçe belediyelerine, %0,22’sini Maliye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ortak hak olarak devretmiş, 
%1,43’ünüMaliye ve Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne ortak hak olarak devretmiş, %1,65’ini Maliyeye, 
%0,11’ini İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne, %9,34’ünü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkalığına 
devretmiştir. Buradaki oranlar irdelendiğinde, özellikle Büyükşehir Belediyesine, hizmetleri ile orantılı hak devri yapılmadığı 
görülmektedir. İleride görüleceği üzere yetki ve sorumluluğu açıkça Büyükşehre verilen bağlantılı hakların dahi verilmediği 
görülmüştür. Örneğin her türlü su ile ilgili tüm yükümlülükler ve sorumluluk Aydın Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait 
olduğu halde ilçe belediyelerine su kaynakları ve su fabrikalarının devri yapılmıştır. 

Tablo 8:  Kapatılan Kurum ve İlgisi Nedeniyle Devire Konu Olan Hakların İcmali ve Dağıtımı Çizelgesi 

Sıra 
No 

Kapatılan, belde belediyeleri, köy 
tüzel kişilikleri, hizmet birlikleri, İl 

Özel İdaresi ve hizmetlerle ilgisi 
nedeniyle ilçe belediyelerinden 

paylaşıma tabi olan haklar 

Hak sayısı Toplam  
% 

    910   

1 Aydın Büyükşehir Belediyesine 65 7,14% 

2 Aydın Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğüne (ASKİ) 

78 8,57% 

3 İlçe Belediyelerine 651 71,54% 

4 Maliye / Aydın Büyükşehir 2 0,22% 

5 Maliye /  Aydın Su ve Kanalizasyon 
Genel Müdürlüğüne (ASKİ) 

13 1,43% 

6 Maliye 15 1,65% 

7 İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müd. 1 0,11% 

8 Yatırım İzleme ve koordinasyon 
Başkanlığı (YİKOB) 

85 9,34% 

    910 100% 
kaynak : Aydın valiliği komisyon kararlarından yararlanılmıştır 

3.5. KOMİSYON KARARLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARIN İRDELENMESİ 

Aydın’da Komisyonun aldığı kararlar sonrası, 2014-2015 ve 2016 yıllarını içeren dönemde toplam 1687 adet dava 
açılmıştır. Bu hukuki çekişmeler, İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay süreçlerinde devam etmektedir. 
Aşağıdaki tablo incelendiğinde, Aydın’da Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararlarla ilgili çok sayıda 
davanın açıldığı görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında komisyonda yaşanan sıkıntılar ve kararlar üzerinde 
konsensüsün yeterince sağlanamamış olmasının etkisi büyüktür. Özellikle yeni kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 
Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün komisyon kararlarına karşı 1395 tane (%82,69) dava açmış olmaları bu 
komisyonun uzlaşma ile kararlar almadığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Bunun yanında dava konusu taşınır, taşınmaz 
ile ilgili davaların sürmesi kurumların bunlar üzerinde bir işlem yapma, hizmete alma gibi kamu yararı sağlanması yönünden 
engelleyici bir durum oluşmuştur. Bu yönüyle büyük bir atıl kapasite oluştuğu, ilin ekonomisine zarar verdiği ve 
vatandaşların hizmet almasına da engel olduğu söylenebilir. Komisyonun 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyelerinin, 
Su ve Kanalizasyon idarelerinin, İlçe Belediyelerinin, Yatırım İzleme ve koordinasyon başkanlığının görev yetki ve 
sorumlulukları ortada iken, bunları görmezden gelerek örneğin pis su arıtma tesislerini, vidanjörleri, arıtma pompalarını, su 
kaynaklarını, su tankerlerini, büyükşehir belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan toplu ulaşım araçlarını ilçe otogarlarını vb. 
gibi yüzlerce örneği olan yanlış devire tabi tuttuğu açıkça görülmüştür. Sonuç olarak komisyonun tek taraflı ve uzlaşmaya 
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kapalı tavrı sonucu 1687 dava açılmış olup, bunun sayısının her geçen gün daha da arttığı görülmektedir. Bu davaların 
masrafları düşünüldüğünde milyonlarca liralık kamu zararı, bu davalar takip ve hazırlık aşamalarında bilirkişi ve uzmanların 
harcadığı emek. En önemlisi de atıl duran bunca dava konusu yerde kurumların bir tasarrufta bulunamaması Aydın özelinde 
başarısız bir devir tasfiye ve paylaştırmanın yapıldığı söylenebilir. 

Tablo 9: Komisyonun Aldığı Kararlara Karşı Açılan Davaların İcmali 

Sıra 
No Davacılar 

2014 
yılında 
açılan 
dava 
sayısı 

2015 
yılında 
açılan 
dava 
sayısı 

2016 
yılında 
açılan 
dava 
sayısı 

Toplam 
açılan 
dava 

 
1687 adet 

1 Aydın Büyükşehir Belediyesi 516 26 394 55,48% 

2 Aydın Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğü (ASKİ) 

0 15 444 27,21% 

3 Buharkent Belediyesi 4     0,24% 
4 Buharkent İçmesuyu Getirme 

Derneği 
1     0,06% 

5 Çine Belediyesi  1   23 1,42% 

6 Didim Belediyesi  10 5 10 1,48% 
7 Efeler Belediyesi     1 0,06% 
8 Germencik Belediyesi 9   20 1,72% 
9 Karacasu Belediyesi 5   4 0,53% 
10 Kuşadası Belediyesi  4 42 9 3,26% 
11 Kuyucak Belediyesi 1   8 0,53% 
12 Nazilli Belediyesi  5 4 8 1,01% 
13 Söke Belediyesi 38 2 30 4,15% 
14 Sultanhisar Belediyesi 27   1 1,66% 
15 Yenipazar Belediyesi    3 2 0,30% 
16 İmar San. Tic. A.Ş.     1 0,06% 
17 Şahıs 7 0 7 0,83% 
    628 97 962 100,00% 

kaynak : Aydın Valiliği Komisyon Kararlarından Yararlanılmıştır 

Örneğin Davalı Aydın Su ve Kanalizasyon  İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün Aydın Valiliği aleyhine açtığı dava36 
kanundaki “ilgisine göre” ifadesinin yanlış yorumuna ilişkin bir örnek olarak verilebilir. Komisyonun dalgıç pompa 
niteliğindeki taşınırın Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler belediyesi arasında müştereken devrine ilişkin verdiği karar, su 
ve kanalizasyonla alakalı görev, yetki ve sorumluluğun ilçe beledilerinde olmaması, taşınırın müştereken kullanımının zor 
olması gibi gerekçelerle dava edilmiş ve mahkeme davacıyı haklı görerek, bu paylaşımın neden olabileceği hizmet aksamları, 
bölünebilir nitelikte olmamama vb gerekçeleriyle söz konusu kararan iptaline hükmetmiştir.  

Benzer gerekçelerle ikinci bir örnek ise taşınır niteliğindeki klorlama cihazı ile alakalıdır37. Germencik İlçesine bağlı 
köylere ait taşınmazlar arasında yer alan klorlama cihazının Germencik Belediyesine verilmesine itiraz eden ASKİ’yi 
mahkeme haklı bulmuştur.  

Komisyonun Germencik İlçesine bağlı köylere ait taşınmazlar arasında yer alan seyyar vidanjörün Germencik 
Belediyesine devrine ilişkin karar da yine ASKİ’nin itirazı ile davaya konu olmuştur38.  

                                                
36 TC Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2016/1079 esas ve 2017/310 nolu kararı. 
37 TC Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2026/800 esas ve 2016/1485  nolu kararı 
38 TC Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2026/800 esas ve 2016/1485  nolu kararı 
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Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinin Aydın Valiliği aleyhine Aydın 1. İdare Mahkemesine açtığı 3/3/2017 tarih ve E: 
2016/339 ve K: 2016/306 sayılı davada Aydın ili Karpuzlu İlçesine bağlı mülga köyler hakkında Komisyonun 4/2/2016 tarih 
ve 03-04 sayılı kararlarında yer alan 467 nolu “kaynak yeri” vasıflı taşımasızın kaynak yeri vasıflı olduğu; su kaynaklarıyla 
ilgili her türlü yetki ve sorumluluğun ASKİ’ye ait olması nedeniyle anılan taşınmazın Karpuzlu Belediyesine devrine yönelik 
işlemin iptali ve ASKİ’ye devredilmesi talebiyle sözkonusu kararın iptali istenmektedir. Aydın 1. İdare mahkemesi tarafından 
görülen davada mahkeme, her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa 
neden olmaması ve idarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için dava konusu edilecek işlem ile dava açacak 
kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi (menfaat ihlali, davacı ile arasında ciddi ve makul bir ilişkinin 
kurulabilmesi)bulunması konuşluna ihtiyaç olduğunu belirtmekte; ilgili kararın alındığı komisyon toplantısında Aydın 
Büyükşehir temsilcisinin bulunduğu, alınan karara muhalefet etmediği, kararın oybirliğiyle alındığı; iptal davası açılabilmesi 
için sözkonusu karar karşı sözkonusu kişilerin muhalif kalmaları şartı arandığını, ancak ASKİ’nin bağlı olduğu Büyükşehir 
belediyesi temsilcisinin kararda şerhinin bulunmadığı, aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ nin açtığı açılan davada 
ehliyetinin bulunmadığına hükmetmiş ve davayı ehliyet yönünden reddetmiştir. 

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 3/3/2017 tarih ve E: 2016/339 ve K: 2016/306 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne 
sürülerek temyizen incelemesi talebiyle ASKİ Genel Müdürlüğünün Aydın Valiliği aleyhine açtığı davada, Aydın ili 
Karpuzlu İlçesine bağlı mülga köyler hakkında Komisyonun 4/2/2016 tarih ve 03-04 sayılı kararlarında yer alan 467 nolu 
“kaynak yeri” vasıflı taşımasızın Karpuzlu Belediyesine devrine yönelik işlemin iptali talebiyle açılan Aydın 1.İdare 
mahkemesinin 2016/339 E. Sayılı dosyasında açılan davada yapılan yargılama sonucunda 3.3.2016 tarih ve 2016/306 K. 
Sayılı davanın ehliyet yönünden (Komisyondaki Aydın Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin ilgili kararda muhalefet şerhinin 
bulunmaması nedeniyle) reddine karar verilmiş, bu karara karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğince yapılan 
temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 8. Dairesinin 25/5/2017 tarih ve 2016/5578 E., 2017/4537 K sayılı kararıyla temyiz 
isteminin kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden karar almak üzere ilgili mahkemeye 
gönderilmesine hükmedilmiştir. 

Aydın 1. İdare Mahkemesine açılan 17/3/2017 tarih, 2016/1076 esas no ve 2017/330 karar nolu, davacının Aydın ASKİ; 
davalının Aydın Valiliği olduğu davada komisyonun 19/4/2016 tarih ve 86 sayılı kararına ekli taşınmaz listesinin 1133. 
Sırasında yer alan 4 pafta 487 parselde kayıtlı “içinde kuyu olan meydanlık” vasfındaki taşınmazın Efeler Belediyesine 
devrine dair işlemin taşınmazın içinde kuyu olan meydan vasfında olduğu taşınmazın 2014 yılındaki komisyon kararıyla 
davacı idareye devredildiği (mahkeme kararında buna dair bir doğrulayıcı belge veya taraflarca dava açıldığına dair bir 
belgenin olmadığı belirtilmektedir), ancak su ve kanalizasyonla alakalı her türlü işlemi tesisi etme konusunda davacı idarenin 
sorumlu olduğu, bu nedenle davacı idareye devri gerektiği, efeler belediyesine yapılan devrin iptali istenmektedir. Aydın 
1.İdare Mahkemesinin davaya ilişkin kararında dava dosyasının incelenmesinde Danıştay’ın bozma kararına atıfta bulunarak 
bozmaya gerekçe olan ilgili belediye başkanlarının komisyonda bulunmadığı toplantılarda alınan tüm kararları sakat bularak 
yenilenmesi sonucunda bu davanın açıldığını belirtmekte ve 6360 ile ilçe belediyelerinin ortadan kalkmadığı, buradaki 
hizmetlerin asli olarak ilçe belediyelerine ait olduğu, davacı idarenin sözkonus taşınmazı hangi nedenlerle kendilerine 
devredilmesi gerektiğini net olarak açıklanmadığı, hangi hizmetlere özgüleyeceğini  somut bir iddia ile belirtemediği, 
taşınmazda kuyu bulunmasının devir için tek başına neden olamayacağı nedenleriyle reddine karar vermiştir.   

Bu karar üzerine ASKİ İzmir Bölge İdare Mahkemesine sözkonusu kararın kaldırılması ve yapılan işlemin iptaline 
yönelik talepleri çerçevesinde müvekkil idarenin (ASKİ) komisyon toplantılarına katılım sağlamaması;  su ve kanalizasyonla 
alakalı her türlü işlemin ASKİ’ye ait olduğu; komisyonun benzer başka kararlarına (Nazilli ve Germencik’te su kuyuları ve 
çeşmelerin ASKİ’ye devri) karşı açılan davalarda davacının haklı bulunduğuna dair gerekçelerle talepte bulunmuştur.  

Bu talep çerçevesinde yer alan konulardan biri de Komisyonun 29.3.2016 tarih ve 56 nolu kararıyla Nazilli ilçe 
sınırlarından bulunan Arıtma Tesisi Kompleksinin Nazilli Belediyesine Devrine ilişkin kararın ASKİ tarafından kendi görev 
alanına giren bir konu olması nedeniyle kendilerine devrini talep ettikleri ve zımnen reddine ilişkin kararın iptali istemiyle 
açılan davada yürütmenin durdurulması (bu tesis üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji santrali kurulumuna ilişkin 
karar hakkında) isteminin reddine karar veren Aydın 1. İdare Mahkemesinin 30/12/2016 tarih ve E: 2016/1682 nolu 
Kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması talebiyle Aydın valiliği aleyhine açılan davada İzmir Bölge İdare 
mahkemesi 5. Dairesi (itiraz no: 2017/101 nolu kararıyla)  7/2/2017 tarihinde itiraz isteminin reddine karar vermiş; ASKİ’nin 
Aydın Valiliği aleyhine Aydın İdare Mahkemesine açtığı 2016/1862 nolu davada 13/4/2017 tarihli kararında 2. kez 
yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. 

ASKİ’nin Aydın Valiliğine karşı açtığı ve konusu Nazilli Belediyesine devrilen arıtma tesisi olan davada son olarak 
Aydın 1. İdare Mahkemesi 16/8/2017 tarihinde verdiği kararda ASKİ’yi haklı bulmuş ve yürütmenin durdurulmasına karar 
vermiştir. 
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SONUÇ 
 

6360 sayılı kanun ile tüzel kişiliği ortadan kaldırılan idarelerin, tüzel kişiliklerin sona ermesinin doğal sonucu olarak, bu 
idarelerin malvarlıklarının paylaşılması söz konusu olmuştur. Bu işlemleri yürütmek amacıyla kurulan Devir Tasfiye ve 
Paylaştırma Komisyonları, Valilikler bünyesinde görev yapmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, belli bir süre için görev yapması gereken bu komisyonlar, bazı Valiliklerce hala 
görevlendirilmektedir. Özellikle, komisyon tarafından kararlaştırılmış, dava konusu edilmemiş, üzerinden uzun bir süre 
geçmiş konularda tekrar karar verilmesi, bu yapılırken de eski kararların değiştirilerek, bir kurum lehine, diğer kurum 
aleyhine işlemler tesis edilmesi; yine aynı şekilde karar verilmeyen bazı konularda yeniden karar verilmesi, bu karar 
verilirken de objektiflkten uzak kararların ortaya çıkma ihtimalini artırmıştır. 

Komisyonların görev süresi tamamlanmıştır ve verdikleri kararları ortadan kaldırıcı yeni kararlar vermemeleri; her 
müracaatta, her ortaya çıkan yeni durumda sürekli toplanıp karar alma yolunu seçmesi ancak, yargıda iptale konu edilmiş 
kararlar ile hukuka aykırı açık olan ve yok hükmünde bulunan kararları için toplanıp değerlendirme yapmaları gerekmektedir. 

Komisyon çalışmalarının tartışmalardan uzak tutulabilmesi için belediyeler haricinde, kanunlarla kesin şekilde görev 
alanları belirlenmiş kurumlara gerekli devirler yapıldıktan sonra, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin aralarında 
uzlaşma ile paylaşım yapılması sağlanabilir; komisyon sadece anlaşmazlık yaşanan konular için toplanıp kararlar alabilirdi. 
Böylece komisyonun iş yükü de azalmış, sadece sorunlu alanlara odaklanarak daha sağlıklı ve daha adil kararlar alınması 
sağlanabilir; kamuoyunda tartışılmasının önüne geçilebilir; hukuki çekişmelerle ortaya çıka iş ve zaman kayıplarının önüne 
geçilebilirdi. 
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ÖZET  

 

Amaç: Bu çalışma Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye gibi enerjide dışa bağımlılık sorunu yaşayan ülkelerin 
karşılaştıkları enerji kaynaklı problemleri saptamak ve bu sorunun çözümüne yönelik öneriler sunmak amacıyla 
hazırlanmıştır. Yöntem: Çalışmada 1900- 2015 yılları arasında AB ve Türkiye’nin resmi enerji verileri ile ilgili tablo ve 
grafikler karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenerek bu yolla sorunların çözülmesinde geçmişte uygulanan politikaların 
sonuçları değerlendirilerek yeni çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Enerjide dışa bağımlılık sorununun cari 
açık, enflasyon ve istihdam gibi önemli ekonomik verilerin yanı sıra çevre, sosyal ve siyasal alanda da yaşanan sorunlar 
üzerinde önemli etkileri olduğu görülmüştür. Sonuç: Ortaya çıkan bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri iki 
grupta ele alınmıştır. Birincisi hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Türkiye’yi yakından ilgilendiren öneriler, ikincisi ise jeo-
politik konumu ve gelişmekte olan ekonomik yapısıyla Türkiye’ye özgü çözüm önerileridir. Yenilenebilir enerji kullanımının 
arttırılması, arama geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, alternatif enerji kaynaklarının devreye sokulması gibi genel 
çözüm önerilerinin yanında Türkiye için; nükleer enerji yatırımlarının ivedilikle tamamlanması ve enerji nakil hatlarının 
etkin şekilde yönetilmesi de sorunun çözümü konusunda ülkelere katkı sağlayacak önemli başlıkları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Enerji İthalat Bağımlılığı, Yenilenebilir Enerji. 

 

 

ENERGY IMPORT DEPENDENCY PROBLEM OF EUROPEAN UNION 
AND TURKEY 

 

ABSTRACT 

 

Aim: This study is designed to identify energy-related problems encountered by countries experiencing energetic external 
dependency problems such as the European Union countries and Turkey and to propose solutions to this problem. Method: 
Between 1900 and 2015, the table and graphs related to official energy data of the EU and Turkey were analyzed through 
comparative analysis and new solution proposals were tried to be presented by evaluating the results of the policies applied 
in the past. Results: It has been seen that the problem of external dependency on energy is important influences on important 
economic data like current account deficit, inflation and employment, as well as environmental, social and political 
problems.  Conclusion: The policy recommendations for resolving these emerging problems are addressed in two groups. 
The first one is the proposals that are closely related to both the European Union countries and Turkey, and the second one 
is the proposals specific to Turkey with its geopolitical position and developing economic structure. In addition to the 
general solution proposals such as increasing the use of renewable energy, focusing on search and development activities, 
introducing alternative energy sources, the urgent completion of nuclear energy investments and the effective management of 
energy transmission lines constitute important topics to contribute to the solution of the problem. 

Keywords: Energy Economics, Energy Import Dependence, Renewable Energy. 
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GİRİŞ 
 

Enerjide dışa bağımlı ülkeler enerjiyi diğer ülkelerden temin edebilmek için ülke içi servetlerinin önemli bir kısmını 
enerji alım faturasını karşılayabilmek amacıyla enerji sağlayıcısı ülkelere ödemektedirler. Enerji dış alım faturasının yüksek 
olması alt yapı yatırımları, Ar-Ge faaliyetleri, sanat ve hatta sağlık ve güvenlik alanlarına yapılması gereken yatırımların 
azaltılması sonucunu getirmektedir. Bu durum ülke içerisinde sosyal ve siyasi sorunlara yol açmaktadır ki bilindiği üzere 
sosyal refahı ve kalkınmayı sağlamanın önemli şartlarından birisi ülkenin ekonomik anlamda kendine yetecek güçte 
olmasıdır.  

Eurostat (2015)’in verilerine göre, enerjide dışa bağımlılık oranının 2015 yılı için Türkiye’de yaklaşık %77, AB’de ise 
%55 civarında olduğu düşünüldüğünde, bu ülkeler için enerjide dışa bağımlılık sorununun ne derece önemli ve acil çözüm 
bekleyen öncelikli bir sorun olduğu görülmektedir. Bu çalışmada AB ülkeleri ve Türkiye örnekleri üzerinden ekonomilerinde 
enerjide dışa bağımlılık yaşayan tüm ülkelerin ortak sorunları üzerinde durulacaktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde AB ülkeleri ve Türkiye için enerjide dışa bağımlılığın yarattığı sorunlar üç başlık altında ele 
alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise bu ülkeler açısından enerjide dışa bağımlılığın çözümüne yönelik politika 
önerilerine yer verilecektir. Bu öneriler AB ülkeleri ve Türkiye’yi ortak ilgilendiren öneriler ve Türkiye’ye özgü öneriler 
şeklinde kategorize edilecektir. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında enerjide dışa bağımlılık açısından ve Avrupa 
Birliği’ne adaylık sürecinden kaynaklanan ortak enerji politikaları açısından benzerlik olsa da, ekonomik gelişmişlik 
açısından farklı kategori de ülkelerdir. Konu bu bağlamda da ele alınacak ve politika önerileri özelleşecektir. 

 

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI EKONOMİK SORUNLAR 
Avrupa Komisyonu (European Commission, 2014)’na göre “2013 yılı için AB, tükettiği enerjinin % 53'ünü ithal 

etmektedir. Enerji ithalat bağımlılığı Ham petrole (yaklaşık % 90), doğalgaza (% 66) ve daha az oranda katı yakıtlar (% 42) 
ve nükleer yakıtlar (% 40) üzerine yoğunlaşmış durumdadır.(…) AB'nin dış enerji faturası günde 1 milyar Euro'dan fazla 
(2013 yılında yaklaşık 400 milyar Euro) ve toplam AB ithalatının % 20’sinden fazlasını oluşturmaktadır. AB, 2013 yılı 
itibariyle yıllık 300 milyar dolardan fazla ham petrol ve petrol ürünü ithal etmekte ve bu ürünlerin üçte biri Rusya'dan 
gelmektedir.” Rakamlarla özetlenen bu enerjide dışa bağımlılık sorunu ile ilgili etkili tedbirler alınmaz ise ileride AB 
ekonomisinin büyük sorunlar yaşayabileceği düşünülmektedir. AB oluşturacağı enerji politikalarında dünya enerji 
piyasasının içinde bulunduğu durumu tüm boyutlarıyla ele alan sürdürülebilir bir yaklaşım belirlemelidir. Uçkun (2015:3)’a 
göre de AB’nin güçlü hedeflere sahip bir enerji politikası uygulaması gerekmektedir zira enerji piyasasındaki en önemli 
enerji ithalatçılarından birisi olan AB’nin uygulayacağı politikalar sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel anlamda enerji 
piyasası üzerinde önemli etkiler yaratacaktır.  AB’nin sahip olduğu enerjide dışa bağımlı profil sebebiyle, enerji arz 
güvenliğinin sağlanması, enerji pazarının sağlıklı şekilde işlemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık 
verilmesi ve enerji ağlarının birbiriyle bağlantısının desteklenmesi gibi konular AB’nin öncelikli hedefleri arasında yer 
almaktadır. 

Ancak Avrupa Birliğinin ana amacı enerjide dışa bağımlılığı sıfıra indirmekten ziyade bu bağımlılığı sürdürülebilir bir 
seviyede tutmaktır. AB ekonomisinde enerjide dışa bağımlılığın negatif anlamda etkileri görülse de, Avrupa Birliği ithalatçı 
kimliği ile dünya enerji piyasasındaki en önemli aktörlerden birisidir. Enerji piyasasındaki bu önemli konumu sayesinde 
tedarikçi ülkeler ürettikleri enerji kaynaklarını satma konusunda çok önemli bir pazar olan AB’ye ihtiyaç duymaktadır. AB 
ise bu karşılıklı bağımlılık durumunu hem ekonomik hem de siyasi anlamda yönetebilecek alt yapıya sahiptir. 
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Tablo 1. Avrupa Ülkelerinin Enerji Göstergeleri (2014) 

  

Toplam 
Birincil 
Enerji 
Arzı 

(Mtep) 

Toplam 
Birincil 
Enerji 
Arzı 

/nüfus 
(tep/kişi) 

Toplam 
Birincil 
Enerji 
Arzı 

/GSYH 
(tep/1000 

$2010) 

Net 
Enerji 
İthalatı 
(Mtep) 

Kişi başına 
elektrik 

tüketimi(Elektrik 
Tüketimi 
/Nüfus) 

Bulgaristan 17,9 2,48 0,34 6,45 4709 
Danimarka 16,21 2,87 0,05 2,20 5860 
Fransa 242,64 3,67 0,09 114,24 6955 
Almanya 306,07 3,78 0,08 196,49 7035 
Yunanistan 23,13 2,12 0,09 16,93 5047 
İtalya 146,77 2,41 0,07 115,06 5002 
Hollanda 72,95 4,33 0,09 30,51 6713 
İspanya 114,56 2,47 0,08 91,94 5358 
Romanya 31,69 1,59 0,17 5,36 2580 
İngiltere 179,42 2,78 0,07 87,4 5131 
Türkiye 121,54 1,59 0,14 93,72 2870 
AB-28 1564,97 3,08 0,09 884,38 5910 
Dünya 13699 1,89 0,19 - 3030 

Kaynak:IEA (International Energy Agency), “Key World Energy Statistics, 2016” ve “iea.org” sitesindeki veriler 
kullanılarak düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği ekonomisinin enerji konusunda içinde bulunduğu durum önemli enerji göstergelerinin yardımıyla Tablo 
1’de incelenmeye çalışılmıştır. Ülkelerin makro ekonomik verileri incelenirken gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli 
rakamlardan birisi kişi başına düşen elektrik tüketimi rakamlarıdır. Aynı şekilde toplam birincil enerji arzı ve kişi başına 
düşen birincil enerji arzı da ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede kişi başına düşen elektrik kullanımı kadar önemli 
kriterler olarak görülmektedir. Bu veriler üzerinden değerlendirilirse AB ülkelerinin arasında Almanya bu üç kriterde de lider 
durumundadır. Almanya’yı Fransa ve İngiltere izlemektedir. Net enerji ithalatı verilerine bakıldığında ise İngiltere’nin, bu 
ülkelere göre enerji ithalatının oldukça düşük olduğu görülür.  Türkiye ise birincil enerji arzı ve elektrik tüketimi konusunda 
birçok AB ülkesinin üzerinde yer almaktadır ve AB ortalamasına yakın bir görünüm çizmektedir. Kişi başına düşen birincil 
enerji arzı, enerji üretimi ve enerji yoğunluğu verilerinde ise AB ortalamasının oldukça gerisinde kalan Türkiye enerji 
ithalatında rakamsal olarak düşük görülse de birincil enerji arzı verileriyle oranlandığında yine AB’nin gerisinde kaldığı 
görülmektedir. Hollanda kişi başına düşen birincil enerji arzı konusunda 4,33 tep ile lider konumda, kişi başına elektrik 
tüketimi konusunda da 6713 Kwh ile Fransa’nın ardından üçüncü sırada gelmektedir. Toplam birincil enerji arzı Almanya, 
Fransa ve İngiltere’nin gerisinde olmasına rağmen kişi başına birincil enerji arzının bu ülkelerden yüksek olmasının en 
önemli sebebi Hollanda’nın nüfusunun bu ülkelere göre düşük olmasıdır2. Türkiye’nin toplam birincil enerji arzının AB 
ortalamasına göre düşük olmamasına rağmen kişi başına düşen enerji arzı ve kişi başına elektrik tüketimi rakamlarının bu 
kadar düşük olmasının sebebi nüfusunun AB ülkelerine göre yüksek olmasıdır. Bu göstergeler ışığında enerji konusunda 
sorunlar yaşayan AB ülkelerinin bile gerisinde kaldığı görülen Türkiye’nin enerji politikalarını oluştururken daha radikal 
tedbirlerle konuya yaklaşması ve dışa bağımlılık, alt yapı çalışmaları gibi konuların çözümü anlamında daha hızlı şekilde yol 
kat etmesi gerektiği görülmektedir. Türkiye ile AB arasındaki gelişmişlik farkı göz önüne alındığında gelişmekte olan bir 
ülke olan Türkiye’de enerji talebinin önümüzdeki dönemlerde AB gibi gelişmiş ülkelerden daha hızlı artmaya devam edeceği 
varsayımı yapılmaktadır. Böyle bir durumda dünya enerji piyasasında oluşabilecek muhtemel enerji darboğazlarının Türkiye 
ekonomisi üzerinde oluşturabileceği etkiler AB’ye nazaran daha şiddetli bir şekilde hissedilebilir.  

Cari açık problemi, enerjide dışa bağımlılık yaşayan ülkelerin ekonomik anlamda karşılaştıkları en önemli sorunların 
başında gelmektedir. Enerjide dışa bağımlılık yaşayan ülkelerde enerji dış alım faturasının yüksek olması mal ticareti 
dengesini ithalat lehine bozulmasına sebep olmaktadır. Mal ticareti dengesinde oluşan bu açık hizmetler, yatırım gelirleri ve 
cari transferler kalemleri ile kapatılamayacak boyutlara ulaştığında ise cari açık ortaya çıkmaktadır.  Enerjide dışa bağımlılık 
yaşayan ülkelerin toplam ithalatları içinde enerji kaleminin payı çok yüksektir, bu ülkelerde enerji ithalat rakamının 
yüksekliği, ülkede yaşanan cari açığın en önemli sebebi olarak görülmektedir. 

 

 

 
                                                
2 IEA (Uluslar arası Enerji Ajansı) verilerine göre 2014 yılı için Almanya’nın nüfusu: 80,98 milyon, Fransa:66,17 milyon ve 
İngiltere:64,60 milyon iken Hollanda’nın nüfusu: 16,86 milyon kadardır. Türkiye’nin nüfusu ise aynı kaynağa göre 76,62 
milyon’dur. 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

114 

Tablo 2. AB Ülkeleri için Cari Denge/ GSYİH Oranı (2008-2015) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fransa -0,96 -0,82 -0,83 -1,03 -1,23 -0,87 -1,11 -0,20 

Almanya 5,63 5,83 5,66 6,08 7,05 6,80 7,30 8,47 
Yunanistan -14,48 -10,88 -10,11 -9,93 -2,51 -2,07 -1,59 0,11 

İtalya -2,79 -1,84 -3,44 -3,01 -0,38 0,97 1,84 1,62 
Hollanda 4,16 5,83 7,39 9,10 10,80 9,89 8,94 8,66 
Portekiz -12,19 -10,44 -10,16 -6,04 -1,83 1,55 0,04 0,42 

İspanya -9,33 -4,25 -3,94 -3,15 -0,25 1,49 1,01 1,35 
Çek Cum. -1,87 -2,37 -3,55 -2,20 -1,52 -0,53 0,21 0,91 

Danimarka 2,84 3,37 5,69 5,82 5,82 7,22 6,26 7,07 
İsveç 7,94 6,03 5,98 5,56 5,60 5,26 4,61 5,22 

İngiltere -3,63 -2,98 -2,78 -1,79 -3,71 -4,48 -4,74 -5,37 
Bulgaristan -21,72 -8,22 -1,93 0,48 -0,99 1,22 0,18 0,40 

Macaristan -6,96 -0,76 0,27 0,81 1,72 3,79 2,00 3,27 
Polonya -6,77 -4,15 -5,51 -5,30 -3,80 -1,31 -2,09 -0,62 

Romanya -12,23 -5,01 -5,14 -5,07 -4,85 -1,10 -0,69 -1,18 
Kaynak: IMF (2017), http://data.imf.org/regular.aspx?key=60961514 E.T.:31.07.2017 

Cari açığın GSYİH’ye oranı ülkelerin cari açık probleminin boyutlarını incelemek için kullanılan bir diğer önemli 
göstergedir. Cari açık problemi yaşayan ülkelerde bu oran daima negatif çıkmakta dış ticaret konusunda iyi durumda olan 
ülkelerde ise bu oran pozitif değer almakta veya negatif değer sıfıra yakın çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği’ne bağlı bazı ülkelerinin 2008-2015 yılları arası Cari Denge /GSYİH oranı (Current Balance Account as 
Percentage of GDP) tablo 2’de görülmektedir. Tabloya göre en büyük dış ticaret açığı rakamıyla karşılaştıkları 2008 yılında3 
AB ülkelerinin tamamına yakınında bu göstergenin negatif değer aldığı görülmektedir. Bu yıldan itibaren AB ülkelerinin dış 
ticaret dengesinde iyileştirme trendine girdikleri görülmektedir. Bu iyileşme trendi AB ülkelerinin bu dönemlerde içine 
girdiği resesyon sürecinin doğal bir etkisi olarak değerlendirilmektedir. 2009 ve 2011 yıllarında yaşanan krizler AB 
ekonomisi üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu dönemde AB ülkelerinin büyüme rakamlarının düştüğü gözlemlenmektedir. 
Yaşanan krizler büyüme rakamlarına düşüş şeklinde yansırken cari açık üzerinde ise azaltıcı bir etki yaratmıştır. AB 
ülkelerinin ekonomilerinde yüksek büyüme rakamları görülen yıllar incelendiğinde cari açığın oldukça yüksek seviyelere 
ulaştığı görülmektedir. Kriz ve daralma yaşanan dönemlerde ise cari açıkta azalma görülmektedir. 2008 yılından sonra cari 
açıktaki düzelme trendi sonucunda Eurostat (2016) verilerine göre 2012 yılından itibaren dış açık probleminin AB ülkeleri 
açısından çözüldüğü ve dış ödemeler dengesinin artıya geçtiği görülmektedir. Fakat toplam ithalatta yaklaşık % 20 payı olan 
enerji ödemelerinin ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturduğu görülmektedir. Ek 1’deki rakamlar detaylı incelenecek 
olursa AB ülkelerinin 2008 yılından sonra ithalat rakamlarında önemli bir düşüş olmadığı, aksine yükselme olduğu 
gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin dış açık sorununu çözmeleri üretim ve dolayısıyla ihracat rakamlarını 
arttırmaları ile mümkün olmuştur. Özellikle otomotiv, ağır sanayi gibi teknoloji ve sermaye birikimi gerektiren sektörlerde 
görülen yüksek üretim ve ihracat oranı Avrupa Birliği ülkelerinin dış ödemeler dengesinin bugünkü görünümüne ulaşmasında 
büyük etkisi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Eurostat verilerine göre 2008 yılında cari açık AB toplamı için yaklaşık 273 Milyar Euro oluşmuştur. 



Aytaç DEMİRAY – Cem GÖKCE 

115 

Grafik 1. Türkiye İçin Cari Açık/GSYİH Oranı  (2003-2016- %) 
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Kaynak: TCMB resmi sitesindeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır (E.T.:10.07.2017) 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Interaktif+Grafikler/Cari+isl
emler+dengesi 

Grafik 1’de Türkiye’nin enerji sektörü dâhil edildiğindeki cari açık/GSYİH oranları ile enerji sektörü hariç 
tutulduğundaki cari açık/GSYİH oranları karşılaştırılmıştır. Bu grafikteki veriler incelendiğinde Türkiye için enerjide dışa 
bağımlılığın cari açık üzerindeki etkileri daha kolay anlaşılacaktır. 

Enerji ithalatı Türkiye’nin toplam ithalatı içerisinde önemli bir paya sahiptir. Enerjide dışa bağımlılık, özellikle 2000’li 
yıllardan bu yana dış ticaret ve cari işlemler hesaplarındaki açıklarında görülen sürekli artışın önemli sebeplerinden birisidir. 
Özellikle 2006 sonrası enerji hariç hesaplandığında, cari açık/GSYİH oranında dikkat çekici bir düzelme yaşandığı 
görülmektedir. Grafik 1’de görüldüğü gibi, son 14 yılda (2003-2016) cari açığın GSYİH’ ye oranı yıllık ortalama %4,8 
oranında açık verirken, enerji hariç tutulduğunda ise bu açık ortalama %0,36 oranına gerilemektedir. 2012 yılı sonunda cari 
denge, GSYİH’ nın %5,5’i kadar açık veriyorken, enerji ithalatı çıkarıldığında pozitif bir değer alarak %0,51 fazla 
vermektedir. Aynı şekilde grafik 1’de 2014 ve 2015 yıllarında da enerji ithalatı hariç tutulduğunda Türkiye’nin cari hesabı 
açık değil fazla vermekte olduğu dikkat çekmektedir. Söz konusu grafik Türkiye’nin GSYİH’ sinde 2000 sonrasındaki 
değişmelerle birlikte incelendiğinde ekonomide yüksek büyüme rakamlarının görüldüğü dönemlerde cari açıkta artış, 
ekonomik daralma yaşanan yıllarda ise cari açıkta düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu tablodan anlaşılacağı üzere Türkiye, 
yaşadığı ekonomik büyüme ve ihracat artışına rağmen ihracattan elde ettiği gelirlerin önemli bir kısmını enerji ithalatına 
ayırmaktadır. Cari açık konusundaki bu görünümün doğal sonucu olarak Bayrak ve Esen (2014:148)’e göre, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme süreci ve buna bağlı olarak artan enerji talebinin, yurtiçi enerji üretimi ile karşılanamaması, Türkiye’nin 
ekonomik geleceği için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin enerji sektöründeki ithalatçı konumu, 
dış ticaret konusunda yaşadığı açığın ana sebeplerinden birisidir. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılık seviyesinin bu kadar 
yüksek olması, dış ticaret açığı sorununun çözülmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. 

Enerji tüketiminin ekonomik büyüme rakamları üzerinde önemli bir etkisi olduğu yapılan birçok akademik çalışmayla 
kanıtlanmıştır. Ekonomik büyüme hedefleyen ülkeler için en önemli girdilerin başında enerji gelmektedir. Dolayısıyla 
üretimini arttırmak isteyen ülkelerin enerji taleplerinde artış görülür. Enerjide dışa bağımlı ülkelerde enerji talebinin artması 
ekonomi üzerinde baskı ve çekinceler yaratabilir. Fakat AB ve Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin geçmişi 
incelendiğinde en yüksek ekonomik büyüme rakamlarının, enerji ithalatı, dış ödemeler açığı ve cari açık gibi negatif görülen 
verilerin en yüksek olduğu yıllara rastladığı görülmektedir. Özetle enerji talebi ve enerji ithalatındaki artış doğru şekilde 
yönetildiğinde ekonomik büyümeye katkı verebilecek bir özelliğe sahiptir. 

 

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN YARATTIĞI ÇEVRESEL SORUNLAR 
Enerji kullanımına bağlı çevre kirliliği ve iklim değişikliği Birleşmiş Milletler ve AB’nin en önemli gündem 

maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Kyoto Protokolü Rusya’nın katılımı ile 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. 
Kyoto Protokolünün ana maddelerinde küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda ülkelerin münferit olarak 
çalışmasının yetersiz olacağı ve tüm dünyanın birlikte çalışması gerekliliği ve bu konuda tüm ülkelerin üzerine düşen 
görevlerin belli bir koordinasyon ile yürütülmesi gerektiği konusunun altı çizilmiştir. Bu gerekçeyle Kyoto Protokolü adıyla 
anılan protokolün maddelerinin taraf devletler açısından bağlayıcılığı bulunmaktadır.  

Avrupa Birliği çevre ve iklim değişikliği ile mücadele konusuna büyük bir önem atfetmektedir. Kıvılcım (2015: 3)’a göre 
Kyoto Protokolünün 2020 yılına uzatılmasında AB önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca AB 1990 yılına göre, 2020 yılı için 
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emisyon azaltma hedefini %20, 2030 yılı için %40 ve 2050 yılı için %80-95 şeklinde belirleyerek bu konudaki kararlılığının 
altını çizmiştir. Şaylan (2007: 18-19)’a göre AB çevre politikaları gereği aldığı kararları her zaman ön planda tutmaktadır 
diğer politika alanlarında aldığı kararları çevre konusundaki ilkelerine göre şekillendirmektedir. AB çevre konusunda gerekli 
önlemlerin alınması konularında küresel anlamda öncülük yapmaktadır.  

Türkiye’nin ise AB’ye göre Kyoto Protokolündeki statüsü oldukça farklıdır.  Türkiye, Kyoto Protokolünü prensipte kabul 
etmektedir fakat bazı sorumluluklarını yerine getirmek konusunda zamana ve büyük kaynaklara ihtiyaç duyacağını belirterek 
en başta Protokole taraf olmamıştır. Türkiye’nin protokole taraf olarak katılması 2009 yılında gerçekleşmiştir.  

Kyoto protokolünün hükümleri 2020 yılında sona erecektir. Protokolün yerine geçecek olan yeni bir iklim değişikliği 
anlaşmasına duyulan ihtiyaçtan dolayı 30 Kasım-11 Aralık 2015 arası toplanan 21. Taraflar Konferansı görüşmeleri 
sonucunda Paris Anlaşması kabul edilmiştir. Anlaşma Kyoto Protokolünün hükümlerinin sona ereceği 2020 yılından itibaren 
geçerli olacaktır. Kyoto protokolü hükümleri üzerinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak yürürlüğe giren anlaşma yeşil 
iklim fonu, her 5 yılda bir raporlama ve yeniden değerlendirme ve en önemlisi 2030 yılı için küresel ısınmanın 1,5 0C’nin 
altında tutulması gibi yeni maddeler içermekle birlikte Kyoto Protokolünü temel alan bir görünüme sahiptir.  

İklim değişikliği ile mücadele ve enerjide dışa bağımlılık sorunu ile mücadele özünde birbirine çok benzer önlemleri 
içeren konulardır. İklim değişikliği ile mücadele konusunda uygulanan enerji politikaları, temelde ülkeleri yenilenebilir ve 
yerli kaynaklara yönelmelerini tavsiye ederken aynı zamanda enerjide dışa bağımlılık sorunu yaşayan ülkelere bu sorunun 
çözümüne yönelik önemli bir alternatif sunmaktadır. 

 

SOSYAL VE SİYASİ SORUNLAR 
Geçmişte yaşanan küresel petrol krizlerinin sebepleri incelendiğinde sebebin sadece ekonomik olmadığı ve bu krizlerin 

oluşumunda ekonomik sebeplerden çok siyasi sebeplerin rol oynadığı görülür. Birçok ekonomik sebebi de olmasına rağmen 
1. Petrol krizi, Arap-İsrail savaşı sonrası İsrail’in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi talebiyle petrol ihraç eden ülkelerin 
petrol fiyatlarını arttırmasıyla ortaya çıkmış bir kriz olarak görülmektedir. Petrol üreticisi ülkelerin petrol fiyatlarını 1 yılda 4 
kat arttırması sonucu siyasi alanda birçok ülke bu olayın sorumlusu olarak gördükleri İsrail’le olan ilişkilerini gözden 
geçirmek durumunda kalmıştır. Bu krizlerden sonra dünya, petrol fiyatlarının bir ekonomik silah olarak kullanılabileceğinin 
farkına varmış ve enerjide dışa bağımlılığın yaratacağı tehlikelerin boyutu daha net anlaşılmıştır. 1973 ve 1979 yıllarında 
yaşanan petrol krizleri sonrası ülkeler enerjide dışa bağımlılık sorununun çözümüne yönelik çalışmalarına hız vermiş, bu 
dönemde özellikle Avrupa, Rusya ve Japonya nükleer enerji çalışmalarında önemli mesafeler kat etmişlerdir. 

 

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK POLİTİKA 
ÖNERİLERİ 

 
Enerjide dışa bağımlılığının getirdiği ekonomik, çevresel, sosyal ve siyasi problemlerin yanı sıra enerji arz güvenliği 

sorunu da göz önünde bulundurulduğunda enerji ithalatçısı ülkelerin bu sorunla mücadele etme konusunda ortaya koyacağı 
politikaların çok çeşitli alanlarda ve kararlılıkla uygulanması gereken politikalar olduğu görülmektedir. Aydın (2011: 11)’a 
göre enerjide dışa bağımlı ülkeler açısından uygulanacak çözüm alternatiflerini arz yönlü ve talep yönlü alternatifler olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Arz yönlü alternatifler arasında yerli enerji kaynaklarının faaliyete geçirilmesi, enerji arzına yeni 
kaynakların ilave edilmesi şeklindeki müdahaleler sayılabilir. Enerji verimliliğini artırma ve enerji yoğunluğunu düşürme, 
enerji iletiminde ortaya çıkan kayıpların ve kaçakların azaltılması şeklinde yapılacak enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar ise 
talep yönlü alternatifler olarak sayılabilir. 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFİ 
Avrupa Komisyonu’ nun 2013 yılında yayınladığı yeşil kitapta 2008 yılında belirlenen hedeflerle ilgili gelinen nokta 

hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Avrupa Komisyonu (2013: 4)’ na göre AB' de 2005 yılında yenilenebilir enerji 
kaynaklarının enerji tüketimindeki payı % 8,5 iken 2010 yılında % 12,7 olarak gerçekleşmiştir. 1995-2000 döneminde 
herhangi bir düzenleyici çerçeve olmamasına rağmen yenilenebilir enerji payı yıllık ortalama % 1,9 oranında artmıştır. 
Hedefe odaklı tedbirlerin uygulanmasının ardından, 2001-2010 yılları arasında yenilenebilir enerjinin kullanım payı yıllık 
ortalama % 4,5 oranında büyümüştür. Fakat yasal olarak bağlayıcılığı bulunan 2020 hedeflerine ulaşmak için halen yılda 
ortalama % 6,3 artış sağlanması gerekmektedir. Bir diğer hedef olan taşımacılık sektöründe yenilenebilir enerjinin payının 
2020 yılında % 10’a çıkartılması konusunda da belli oranda ilerleme yaşayan AB ülkelerinde taşımacılık sektöründe 2005 
yılında yenilenebilir ürünlerin payı sadece % 1,2 iken 2010 yılında bu oran % 4,7’ ye ulaşmıştır. 
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Türkiye özellikle 2005 yılında kabul edilen 5346 numaralı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ve 2007 yılında kabul edilen 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu kanunlarla elektrik üretiminde 
yenilenebilir kaynakların payında önemli artışlar yaşanmasının yanı sıra enerji üretiminin özel sektör tarafından da 
yapılabilmesinin önü açılmıştır. Bu konuda yasal zeminin hazırlanması adına tüm AB ülkelerinin parlamentoları tarafından 
2000 yılından önce kabul edilen yenilenebilir enerji kanunu Türkiye’de beş yıl gecikme ile uygulamaya konulmuş. Bu durum 
Türkiye’nin tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşaması gereken gelişim konusunda zaman kaybı yaşamasına sebep 
olmuştur. 

Bu zaman kaybının yanı sıra Türkiye enerji karışımında yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi yıldan yıla 
azaltmış görünmektedir. Dünya Bankası (2017) verilerine göre 1995 yılı itibariyle birincil enerji kullanımında yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanım oranı Türkiye’de %22,15 iken AB ülkelerinde bu oranın %7 olduğu görülmektedir. Ancak 
grafik 2 incelendiğinde 1995 yılından sonra AB, nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim payını 
kararlı şekilde arttırırken Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının nihai enerji tüketimindeki payının yıldan yıla düşme 
eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Grafik 2. AB ve Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklarının Toplam Enerji Tüketimine Oranı (1995-2014) 

 
Kaynak: World Bank (2017)Renewable energy consumption (% of total final energy consumption), 

http://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS?locations=TR, (03.08.2017) 

Grafik 2’ye göre 1995 yılında nihai enerji kullanımında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı Türkiye’de (% 22,15) AB 
ülkelerinin (%7) üzerinde iken 2014 yılına gelindiğinde bu oran AB ülkelerinin (%16,05) gerisine düşmüştür (%11,58). 
Türkiye’nin bu yıllarda yenilenebilir enerji üretimindeki bir azalma değil aksine artış görülmektedir. Bu orandaki düşüşün 
sebebi Türkiye’nin enerji karışımında, doğal gaz gibi kaynakların yenilenebilir kaynaklara göre daha fazla tercih edilmeye 
başlanmasıdır. Özetle Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketimindeki artış bu yıllarda yaşanan enerji talebindeki artışa ayak 
uyduramamıştır. 

Özellikle rüzgâr türbinleri kurulu güç kapasiteleri incelendiğinde BP (2016) verilerine göre 2000-2005 yılları arası AB 
ülkelerinin kapasitelerinde önemli oranda artış yaşanmış en yüksek artışın görüldüğü Fransa bu dönemde rüzgâr türbinleri 
kurulu güç kapasitesini 12 katına çıkartarak önemli bir kapasite artışı yaşamıştır. Türkiye ise aynı verilere göre 2000-2005 
yılları arası kapasitesini sadece %5 arttırabilmiştir. 2005 yılında 5346 sayılı kanun kabul edilmesi sonrasında Türkiye rüzgâr 
türbinleri kurulu güç kapasitesini 20 MW’tan 1320 MW’a çıkartarak kapasitesini 66 kat arttırmıştır. Bu yasal düzenlemenin 
etkisi sonraki yıllarda da azalarak devam etmiş, 2010-2015 arası Türkiye’nin rüzgâr türbinleri kurulu güç kapasitesi % 240 
artış yaşayarak 4503 MW’a çıkmıştır. 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde 2015 yılı itibariyle AB ortalamasının üzerinde bir orana 
sahiptir4. Türkiye’de elektrik üretiminde en çok kullanılan yenilenebilir kaynak hidroelektrik santralleridir. TEİAŞ (2016) 
verilerine göre toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı 2014 yılı itibariyle %16,1 kadardır. Hidroelektrik 
santralleri dışında kalan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı ise aynı yıl için %4,9 olmuştur. Avrupa 
Birliğinde Enerdata (2016) verileri incelendiğinde rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretiminin toplam 
                                                
4 Enerdata Global Energy Statistical Yearbook, 2015 verilerine göre 2015 yılı itibariyle elektrik üretiminde 
yenilenebilir kaynakların payları AB: % 30,3, Türkiye: % 31,7   
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elektrik üretimi içerisindeki payının 2015 yılı itibariyle %13,4 olduğu görülür. Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisinden 
elektrik elde etme konusunda Ar-Ge çalışmalarına daha çok kaynak ayırması ve bu konulardaki çalışmalara daha fazla devlet 
desteği sağlaması gelecekte ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltabilmesi için son derece önemli bir adım olacaktır. 

 

TASARRUF VE VERİMLİLİK 
Enerjide tasarruf ve verimli enerji kullanımı kavramları uzun süredir AB’nin gündeminde olan konulardır. 1973 petrol 

krizlerinin ardından enerji fiyatlarının aşırı artması, içinde AB ülkelerinin de bulunduğu birçok gelişmiş ülkenin enerji 
tasarrufu ve verimliliği konularında çalışmalara başlamasına sebep olmuştur. İlki 1997 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan ve her yıl güncellenen Avrupa Birliği’nin en önemli politika dokümanlarından birisi olan “Yeşil Kitap”larda 
tasarruf ve verimlilik kavramlarına sürekli yer verilmektedir. Özellikle 2005 yılında yayınlanan yeşil kitabın ana gündem 
maddesini enerji tasarrufu ve verimliliği oluşturmaktadır. 2008 yılında yayınlanan Yeşil Kitap’ta ise 2020 yılı için % 20 
enerji tasarrufu hedef olarak belirlenmiştir. Avrupa Komisyonu (2013: 4)’na göre AB' nin 2020 yılı için belirlenen 1990 
yılına kıyasla birincil enerji tüketiminin % 20'sini tasarruf etme hedefi ile ilgili, üye devletler için yasal olarak bağlayıcı bir 
niteliği olmamasına rağmen, önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. BP (2016) verilerine göre Avrupa Birliği’nin birincil enerji 
tüketimi 2005-2006 yıllarında zirveye ulaşmıştır (yaklaşık 1825 Mtep). 2007 den itibaren ise birincil enerji kullanımı düşüşe 
geçerek 2011’de 1730 Mtep’e gerilemiştir5. Bu düşüş eğilimi kısmen yaşanan krizin, kısmen de mevcut politikaların 
etkinliğinden kaynaklanmıştır. Bu durum aynı zamanda AB endüstrisinin yıldan yıla düşen enerji yoğunluğu rakamları ile de 
ilgilidir.  2000 yılında bir milyon Euro GSYH başına 154,9 tep olan enerji yoğunluğu rakamı 2005’te 149,2 tep’e, 2010 
yılında 137,7 tep’e, 2015 yılında ise 120,4 tep civarına düşmüştür.  

Tasarruf ve verimlilik kavramları üzerinden AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırılırken bu ülkeler arasındaki temel fark 
gözden kaçırılmamalıdır. AB ülkeleri çoğunlukla gelişmiş ülkelerden oluşmakta iken Türkiye gelişmekte olan ülkeler 
sınıfındadır. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla enerji tüketimine ihtiyaç 
duyarlar. Bu ülkelerin gelişmiş ülkelere göre enerji piyasaları, alt yapılarının fiziki ve teknolojik durumu gibi faktörler de 
dikkate alındığında enerji verimliliği ve tasarruf gibi konularda gelişmiş ülkelerin belli bir miktar gerisinde kalmaları normal 
kabul edilebilmektedir.  

Türkiye için enerji tasarrufu ve verimliliği incelendiğinde, Gökce (2013: 91)’ye göre Türkiye, AB ve ABD’ye göre enerji 
verimliliği konusunun ele alınmasında oldukça geç kalmıştır. 1973 ve sonrasında yaşanan petrol krizleri, başta gelişmiş 
ülkeler olmak üzere birçok ülkenin bu konuda önemli çalışmalara başlamasına sebep olurken, Türkiye’nin 2000’li yıllara 
kadar enerji verimliliği konusunda somut bir adım atamadığı görülmektedir. BP (2016) verilerine göre Türkiye’de birincil 
enerji tüketimi yıldan yıla artış göstermektedir. 1990 yılında 47,3 Mtep olan tüketim, 1995 yılında 59,8 Mtep’e, 2000 yılında 
74,1 Mtep’e, 2005 yılında 86,4 Mtep’e, 2010 yılında 111,0 Mtep’e, 2015 yılında ise 131,3 Mtep’e yükselerek AB’nin tersine 
bir gelişim göstermiştir. Birincil enerji tüketim rakamları üzerinden AB ve Türkiye kısaca karşılaştırılacak olursa 2005-2015 
yılları arası enerji tüketiminde AB’de % 10 civarı bir azalma yaşanırken, Türkiye’de aynı dönemde birincil enerji 
tüketiminde yaklaşık % 52’lik bir artış yaşanmıştır. Enerji yoğunluğu verilerine bakıldığında ise Türkiye’nin 1990’lı yıllara 
göre tükettiği enerjiyi daha verimli kullandığı görülür. Eurostat (2015) verilerine göre 2000 yılında 195,4 olan enerji 
yoğunluğu, 2005 yılında 172,7’ye, 2010 yılında 183,9’a, 2015 yılında ise 160,9’a gerilediği görülür. Türkiye’nin enerji 
yoğunluğu rakamları düşüş gösterirken birincil enerji tüketimde yükseliş olmasının sebebi Türkiye’nin bu yıllar arasında 
yaşadığı ekonomik büyüme ve üretim artışı ile açıklanabilir. 

Ülkeler için elde edilen enerjinin verimli kullanılması üretim ve dolayısıyla milli gelire en yüksek katkıyı vermesini 
sağlayacaktır. Enerjide verimlilik konusunda en belirleyici unsurların başında elde edilen enerjinin hangi sektörler tarafından 
tüketildiği gelmektedir. 

Tablo 2. AB-28 İçin Nihai Enerji Kullanımının Sektörel Dağılımı 1990-2014 (%) 
  1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Endüstri 34,1% 30,6% 29,4% 27,5% 24,7% 25,9% 

Taşımacılık 26,3% 28,3% 30,4% 31,0% 31,3% 33,2% 

Ev Kullanımı 25,4% 26,3% 25,7% 25,9% 27,2% 24,8% 

Servisler 10,1% 10,5% 10,7% 12,1% 13,5% 13,3% 

Ziraat ve Balıkçılık 3,0% 3,0% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 

Diğer 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,5% 
Kaynak: EU Commission, DG ENER, Unit A4, ENERGY STATISTICS, Energy datasheets: EU-28 countries, 

Güncellenme:06.07.2016 

                                                
5 2015 yılında AB-28 için birincil enerji tüketimi 1630,9 Mtep olarak ölçülmüştür.  
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Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkedeki nihai enerji kullanımının sektörel dağılımının gösterildiği tablo 3 incelendiğinde 2014 
yılı itibariyle AB ülkelerinde enerjinin en yüksek oranda kullanıldığı sektörün %33,2 ile taşımacılık sektörü olduğu 
görülmektedir. 2000 yılı öncesinde sanayi sektörünün nihai enerji kullanım oranı taşımacılık sektörünün üzerinde iken 2000 
yılı sonrası bu denge taşımacılık sektörü lehine değişim göstermiş ve nihai enerji kullanımının ağırlıklı olarak sanayi 
sektöründen taşımacılık sektörüne yönelmiş olduğu görülmektedir. Bu değişimde 2000 yılı sonrası yaşanan krizlerin Avrupa 
Birliği ülkelerinde özellikle sanayi sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin payı vardır. 
 

Tablo 4. Türkiye için Nihai Enerji Kullanımının Sektörel Dağılım (2015) 
  Bin 

Tep 
Yüzde 
 (%) 

Endüstri 31.974 32 % 

Taşımacılık 24.740 25 % 

Ev Kullanımı 19.117 19 % 

Servisler 13.354 14 % 

Ziraat ve Balıkçılık 3.974 4 % 

Diğer 5652 6 % 
Kaynak: ETKB, (2016),  “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri genel Müdürlüğü, 2015 Yılı Genel Enerji 

Denge Tablosu”, http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari, (05.05.2017) 

Türkiye için ise tablo 4 incelendiğinde 2015 yılı itibariyle nihai enerji kullanımının en yüksek oranda kullanıldığı 
sektörün % 32 oranla endüstri (sanayi) sektörü olduğu ve ikinci sırada %25 ile taşımacılık sektörünün geldiği görülmektedir. 
Nihai enerji kullanımının geri kalanı ise %19 evsel kullanım, %14 hizmet ve servisler sektörü ile %4 oranında ziraat ve 
balıkçılık sektörleri tarafından paylaşılmaktadır. Ekonomi içerisinde bazı sektörler diğerlerine göre milli gelire verdikleri 
katkı sebebiyle daha verimli sektörler olarak nitelendirilmektedir. Örneğin endüstri sektörü birim enerji girdisi başına elde 
edilen gelir olarak en yüksek verimliliğe sahip sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple enerjide dışa bağımlı ülkelerin 
belli maliyetlerle dışarıdan elde ettikleri nihai enerjinin sektörel dağılımını doğru şekilde ayarlamaları ekonomik büyüme 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda hükümetlerin lehine bir durum yaratacaktır. 

Avrupa Birliğinin kararlılıkla yürüttüğü tasarruf ve verimlilik önlemleri, gelinen noktada etkilerini göstermiş ve önemli 
miktarda enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik verilerde kısmi de olsa bir iyileşme görülmüştür. Buna rağmen 2020 yılı 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için AB’nin artan nüfusa paralel olarak artan enerji ihtiyacını da göz ününde tutarak 
tasarruf ve verimlilik konularında kararlılığını sürdürmesi gerektiği görülmektedir. Türkiye’nin ise tasarruf ve verimlilik 
konusunda daha kapsamlı önlemler alması, yasal düzenlemeler ve kampanyalarla desteklemek suretiyle bu konuda gelişim 
göstermesi gelecek yıllar açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

TÜKETİM VE TEDARİKTE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ 
Enerjide dışa bağımlı ülkeler için kaynak çeşitliliği enerji arz güvenliğinin sağlaması açısından büyük önem arz eden bir 

konudur. Kaynak çeşitliliği,  tüketimde kaynak çeşitliliği ve tedarikte kaynak çeşitliliği olmak üzere iki başlık altında ele 
alınması gereken bir konudur. Tüketimde kaynak çeşitliliği ülkelerin tükettiği enerji kaynaklarında çeşitlendirmeye gitmeleri 
ve tükettikleri enerji karışımına yeni enerji kaynakları eklemeleri anlamına gelmektedir. Tedarikte kaynak çeşitliliği ise 
ülkelerin enerjiyi ithal ettikleri tedarikçi ülkeleri çeşitlendirmeleri yani enerji anlamında tek bir ülkeye veya belli bir kaç 
ülkeye bağımlı kalmamaya özen göstermeleri anlamına gelmektedir. 

Tüketilen enerji kaynakları açısından bakıldığında AB ülkelerinin enerji karışımında, enerji piyasasında ticari değeri olan 
bütün enerji kaynaklarından yakın oranlarla faydalandığı görülür. Avrupa Çevre Ajansı (EEA, 2017)’na göre AB’ye bağlı 28 
ülkede 2014 yılı itibariyle en yüksek oranda tüketilen birincil enerji kaynağı %22 ile petrol ürünleri, en az tüketilen enerji 
kaynakları ise %13,4 ile yenilenebilir kaynaklar ve %15 ile nükleer enerji kaynaklarıdır.  

Türkiye’nin enerji karışımında ise bazı enerji kaynaklarının daha ön plana çıktığı bazı kaynaklardan ise yeteri kadar 
faydalanılmadığı görülmektedir. Dışişleri Bakanlığı (2017)’na göre 2014 yılı itibariyle en yüksek oranda tüketilen birincil 
enerji kaynaklarının % 35 ile doğal gaz, %28,5 ile kömür ve %27 ile petrol ürünleri olduğu görülmektedir. Enerji karışımında 
en az orana sahip enerji kaynaklarının ise % 9,5 ile yenilenebilir kaynakları olduğu görülmektedir. Nükleer enerji ise henüz 
Türkiye’nin enerji karışımında bulunmamaktadır. 

Tedarikçi ülkeler açısından çeşitlendirme konusu ise ülkelerin özellikle siyasi ve ulusal güvenlik anlamda dikkat etmeleri 
gereken bir konudur. Bir ülkenin birincil enerji tüketiminde ön plana çıkan enerji kaynaklarında az sayıda ülkeye bağımlı 
olması ileride tedarikçi ülkede oluşabilecek iç sorunların veya bu ülkeler ile dış siyaset anlamında yaşanabilecek 
gerginliklerin enerji ticaretine yansıması riskini beraberinde getirmektedir.  



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

120 

Tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesi özellikle yüksek oranda dışa bağımlılık görülen enerji kaynaklarında daha büyük 
önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde en yüksek oranda dışa bağımlılık görülen petrol ve doğal gaz büyük oranda 
belli bazı ülkelerden ithal edilmektedir. Kiernan (2015); Avrupa Komisyonu (2015)’na göre AB ülkelerinin ham petrol ve 
petrol ürünleri ithalatının yaklaşık %29’u Rusya tarafından karşılanmaktadır.  Avrupa Birliği’nin petrol ithalatının %12,6’sı 
ise Kuzey Denizi’ndeki kuyulardan çıkartılan ve Norveç’ten ithal edilen petrol oluşturmaktadır. AB petrol ithalatının geri 
kalanını ise Nijerya, Irak, Cezayir, Libya gibi siyasi açıdan pek de istikrarlı olmayan ülkelerden karşılamaktadır ki bu 
ülkelerde yaşanacak muhtemel siyasi sorunlar ileride petrol tedarik zincirinde aksamalara sebep olabilecektir. Avrupa Birliği 
enerji stratejisi gereği tedarikçi ülkeleri çeşitlendirme konusunda yoğun uğraş vermektedir. Fakat bu çeşitlendirme Rusya gibi 
büyük petrol tedarikçisi ülkelerin yerini değiştirmekten çok, az miktarda petrol ithal edilen küçük tedarikçiler diye 
nitelendirilen ülkeler arasındaki sıralamanın değişmesine sebep olmaktadır.  

Doğal gaz ise AB ülkelerinin petrolden sonra en çok dışa bağımlı oldukları ikinci enerji kaynağıdır. Eurostat (2017)’a 
göre AB’nin 2015 itibariyle ithal ettiği doğal gazın %60’a yakın bir kısmını Norveç, Rusya ve Ukrayna’dan temin ettiği 
görülmektedir. Avrupa Birliği’nin petrol ithalatının %29’unu karşılayan Rusya, AB’nin ithal ettiği doğal gazda ise %16,2 
gibi bir orana sahiptir. Avrupa Birliği’nin doğal gaz tedarikçisi ülkeler sıralamasına bakıldığında Rusya’ya göre Norveç’in 
doğal gaz ithalatında daha yüksek bir orana sahip olduğu görülse de petrol ve doğal gaz birlikte değerlendirildiğinde 
Rusya’nın AB için en önemli enerji tedarikçisi ülke olduğu görülmektedir. 2005 yılında yaşanan Rusya- Ukrayna 
anlaşmazlığı yüzünden petrol ve doğal gaz tedariğinde geçici de olsa sorunlar yaşayan AB, Rusya’ya enerji ithalatı 
konusundaki bu yüksek bağımlılığını gözden geçirerek alternatif tedarikçiler bulma konusunda çalışmalarını hızlandırmıştır.  

Türkiye’nin enerji karışımında en yüksek orana sahip olan ve yüksek oranda dışa bağımlılık görülen enerji kaynakları 
petrol ve doğal gazdır. EPDK (2016)’ ya göre Türkiye’nin petrol ithalatının %29 oranında Irak’tan karşılandığı, ikinci ve 
üçüncü sırada ise %18’le Rusya ve %14’le İran’ın geldiği görülmektedir.  EPDK (2016: 28)’ya göre Türkiye için 2015 
yılında tedarikçi ülkelere konusunda yaşanan en dikkat çekici gelişme, 2014 yılına göre İran ve Suudi Arabistan’dan alınan 
petrol miktarının azaltılmasıdır. Bu ülkelerden alınan petrol miktarları düşerken, 2014 yılına göre Rusya ve Hindistan’dan 
ithal edilen petrol miktarının ise arttığı görülmektedir. 2015 yılında Türkiye’nin petrol ithal ettiği tedarikçi ülkeler arasında, 
düşük orana sahip ülkelerin sayısında 2014 yılına göre bir artış yaşanmıştır. Yine de petrol ithalatında büyük orana sahip 
sadece üç ülke bulunması ve petrol ithalatının %71’inin bu üç ülkeden yapılıyor olması, Türkiye için ileride bu kaynağın elde 
edilmesi konusunda tehlike arz etmektedir. Bu sebepten dolayı Türkiye’nin kaynak ülke konusunda sayısal olarak değilse de 
oran olarak çeşitlendirmeye gitmesinde yarar olduğu görülmektedir. Oransal anlamda bu riskin daha fazla ülke üzerine 
dağıtılması petrol tedarik zincirinde yaşanacak problem riskini minimuma indirmek konusunda atılması gereken öncelikli 
adımlardandır. 

Doğal gaz, Türkiye için en çok tüketilen birincil enerji kaynağıdır ve üretilen elektriğin büyük kısmı bu kaynaktan elde 
edilmektedir. Bu yüzden Türkiye için doğal gaz konusunda tedarikçi ülke çeşitlendirmesine gitmek daha öncelikli bir konu 
olarak görülmektedir. EPDK (2016)’ya göre Türkiye’nin doğal gaz ithal ettiği ülkeler arasında %55 oranla Rusya birinci 
sırada gelmektedir. Rusya’nın ardından %16 ile İran ve %13 ile Azerbaycan gelmektedir. EPDK(2016: 28)’ya göre ithal 
edilen doğal gazın yaklaşık %50’si elektrik üretiminde kalan kısmı ise ağırlıkla konut ve üretim sektöründe kullanılmaktadır. 
Türkiye için doğal gaz, %99 oranında dışa bağımlı olunan bir enerji kaynağıdır. Bu kaynağın birincil enerji tüketimi 
içerisinde %35 gibi büyük bir orana sahip olması ve ithal edilen doğal gazın %55 oranında tek bir ülkeden (Rusya 
Federasyonu) tedarik ediliyor olması dikkat çekmektedir. Bu veriler ışında Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle tedarikte kaynak 
çeşitliliği stratejisinin başarılı olduğunu söylemek zorlaşmaktadır. Petrolde yaklaşık %90, doğal gazda ise %99 oranında dışa 
bağımlı olan Türkiye’nin bu kaynakların yurtiçi kullanımı halen birinci ve ikinci sıralarda yer almaktadır. Yerli kaynakların 
enerji karışımındaki payları ise petrol ve doğal gaza göre çok düşüktür. Bu durum, tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesi 
konusu kadar, tüketimde kaynak çeşitliliği konusunun da Türkiye için önlem alınması gereken bir konu olduğunu 
göstermektedir. 

 

ARAMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 
Dünyada fosil kaynaklardaki tükenme endişesi ülkelerin arama ve geliştirme faaliyetlerine hız vermelerine sebep 

olmaktadır. Ülkeler bir yandan yeni fosil enerji kaynağı rezervleri keşfetmek amacıyla karada ve denizlerin daha derin 
bölgelerinde petrol ve doğal gaz arama kuyuları kurarken bir yandan da tükenmesinden endişe edilen fosil kaynakların yerini 
alabilecek alternatif enerji kaynakları konusunda araştırmalar yapmaktadır.    

Petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri oldukça maliyetli ve riski oldukça yüksek olan faaliyetlerdir. Aramalar sonucunda 
bulunan yer altı kaynağının çıkarılıp çıkarılmayacağını rezervin büyüklüğü, kalitesi, ne kadar derinde olduğu ve en önemlisi 
maliyet verimlilik ilişkisi belirlemektedir.  

Türkiye kuzey doğusunda Hazar petrol ve doğal gaz sahası, güney doğusunda ve güneyinde Arap ve Ortadoğu petrol ve 
doğal gaz sahaları bulunan bir ülke olarak arama faaliyetlerine gereken önemi göstermelidir. Demiryol (2015:1)’a göre Doğu 
Akdeniz’de son yıllarda dünya enerji rezerv haritasını değiştirebilecek gelişmeler yaşanmaktadır. İsrail kara sularında 2009 
ve 2010 yıllarında Tamar ve Leviathan doğal gaz sahalarının keşfedilmesinin ardından, 2011 yılında Kıbrıs adası 
yakınlarında yeni bir derin deniz rezervi bulunduğu saptanmıştır. Afrodit adı verilen doğal gaz sahasında yaklaşık 140 milyar 
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m3 doğal gaz rezervi bulunduğu belirlenmiştir. Rezerv sahası Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kara sularında bulunmaktadır. 
Rezervin büyüklüğü beklenenin altındadır fakat Kıbrıs adasında yerel enerji tüketiminin yüksek olmaması, çıkartılan gazın 
tamamının ihraç edilmesini sağlayabilecektir. 

Karadeniz ise yıllardır petrol ve doğal gaz rezervleri konusunda farklı görüşlerin ortaya atıldığı bir bölgedir. Türkiye bu 
bölgede geçtiğimiz dönemlerde arama faaliyetlerinde bulunmuş fakat aramalar sonucunda çıkarılmaya değer bir rezerve 
rastlanamamıştır. Şimşek (2017:1)’e göre 2010 yılı öncesinde 5645 metre derinliğiyle Karadeniz’in en derin petrol ve doğal 
gaz arama kuyusu olan Sürmene-1 için 5 milyar TL civarında harcama yapılmış fakat herhangi bir rezerve ulaşılamamıştır. 
Hazar petrol ve doğal gaz havzasına yakınlığı, Romanya açıklarında bulunan Domino-1 sondaj kuyusu ile bilinen en büyük 
ticari değere sahip doğal gaz rezervinin bulunması ve Hopa-Gürcistan kıyılarında görülen petrol sızıntıları Karadeniz’in 
derinlerinde bir rezervin bulunduğuna dair şüpheleri güçlendirmektedir. Ayrıca daha önce yapılan çalışmaların sismik ve 
jeolojik yönden yetersiz olduğu yönündeki uzman açıklamaları 5000 metre üzerindeki derinliklerde petrol veya doğal gaz 
rezervlerine ulaşılabileceği kanısını beraberinde getirmektedir.  

Bu gelişmeler sonucu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, önümüzdeki dönemde gelişen teknolojiden faydalanılarak 
Karadeniz ve Akdeniz açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yeniden başlanacağı yönünde açıklamalarda 
bulunmuştur. 

Avrupa Birliği ise arama geliştirme faaliyetleri bütçesinin bir bölümü ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine aralıksız 
devam ederken, bu bütçenin büyük bölümünü yeni teknolojiler ve alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına ayırmaktadır. 
İlk kez ABD tarafından ticari olarak üretilen kaya gazı (shale gas) AB için yakın gelecekte enerjide dışa bağımlılık sorununa 
yönelik en önemli çözüm alternatiflerden birisi olarak görülmektedir. ABD’nin kaya gazı çıkarmaya başlaması ve bu düşük 
maliyetli gaz sayesinde ABD’nin LNG’ ye olan talebinin düşmesi, doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden 
birisi olarak görülmektedir. Avrupa Parlamentosu (2014: 1-2)’ na göre Avrupa’nın birçok ülkesinde önemli kaya gazı 
rezervleri bulunmaktadır fakat bu rezervlerin ticari olarak kullanıma uygun olup olmadıklarını öğrenebilmek için daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. BGR6 (2013)’ye göre Avrupa’daki teknik açıdan geri kazanılabilir kaya gazı rezervi 14 
tm3 civarındadır. Bu rakam Avrupa'nın geleneksel doğal gaz rezervlerinden (5,2 tm3) daha fazladır. BGR’ın araştırma 
sonuçlarına göre AB'deki en büyük kaya gazı rezervlerine sahip ülkeler Polonya ve Fransa’dır.  

Kaya gazı teknolojisi, araştırma ve geliştirme aşamaları düşünüldüğünde Avrupa’nın enerji güvenliğine kısa sürede 
çözüm olabilecek bir teknoloji olarak görülmemektedir. Rezervlerden elde edilecek olan gazın Avrupa’nın enerji ithalat 
bağımlılığını sona erdirecek düzeyde değildir. Fakat bu rezervlerden kaya gazı elde edilmesi dünya doğal gaz fiyatlarının 
düşmesine sebep olabileceğinden kaya gazı AB için çok büyük öneme sahiptir. 

Birçok ülke stratejik anlamda gelecekte sıkıntı yaşamamak amacıyla kendi öz kaynaklarını daha etkin şekilde 
kullanabilmenin yollarını aramaktadır. Bu amaçla ülkeler kısa vadede daha pahalı görünse de yeni teknolojik yatırımlara 
yönelme eğilimi ile Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Örneğin günümüzde ABD ve Çin gelecekte enerji piyasalarında 
ön plana çıkacağı öngörüsüyle kömüre özel önem atfetmektedirler. Kömürün doğal gaza göre en büyük dezavantajları olarak 
görülen karbon ve partikül salımı geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde minimuma indirilebilmektedir. 

 

ENERJİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 
Tasarruf ve verimlilik önlemlerinin işe yarayabilmesi için enerjinin yurtiçi şebekeler tarafından dağıtımı aşamasında 

kayıp ve kaçakların önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Dünya Bankası (2017) verilerine göre 2014 yılı itibariyle 
Türkiye’de elektrik kayıp-kaçak oranı % 14,82 olarak gerçekleşmiştir.  OECD üyesi ülkelerde ise bu oran ortalama % 7 
civarındadır. Bayrak ve Esen (2014:154)’a göre kayıp-kaçak miktarları, dağıtım amacıyla sisteme girmiş olan enerji miktarı 
ile dağıtım sistemi üzerinden yasal tüketicilerin kullanımına sunulan enerji miktarı arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 
Oluşan bu fark, elektriğin iletimi veya dağıtımı amacına hizmet eden hatlar, trafolar ve sayaçlardan dolayı oluşan teknik 
kayıp miktarı ile elektriğin illegal yollarla yani kaçak kullanımından oluşan elektrik miktarının toplamından oluşmaktadır. Bu 
yüzden, kaçak kullanım önlense de dağıtım şebekesi içerisindeki eski ve yıpranmış iletim ve dağıtım hatlarından kaynaklanan 
teknik kayıpların önüne geçebilmek için önemli alt yapı harcamaları yapılması gerekmektedir. 2015 yılı Türkiye’nin elektrik 
üretimi rakamlarına göre bu kayıp kaçak oranının yarıya (%7 ye) düşürülmesi durumunda Türkiye ekonomisine 18,2 TW/s 
elektrik enerjisi geri kazandırılabilecektir.  

Enerji sektöründe karşılaşılabilecek herhangi bir kriz durumu ile mücadele etmekte enerjide dışa bağımlı ülkeler 
dezavantajlı bir konuma sahiptir. Yorkan (2009: 32-33)’a göre krizin doğru şekilde yönetilmesi enerji piyasası açısından 
büyük önem arz etmektedir. Enerji piyasalarında oluşabilecek bir kriz durumunda ihtiyaç duyulacak öncelikli tedbir acil 
durum stoklarının oluşturulması olacaktır. AB bünyesinde petrol ve doğalgaz ile ilgili bir stok tutma sistemi geliştirmiştir. Bu 
sistem sayesinde AB iç piyasasının enerji piyasasında yaşanacak arz sıkıntılarına karşı korunması amaçlanmaktadır. 
Komisyon 2002 yılında aldığı kararla üye ülkelerde bir “stok tutma kurumu” kurulması mecburi hale getirmiş ve üye 
                                                
6 BGR: AlmanyaJeo-Bilim ve Doğal Kaynaklar Federal Enstitüsü (Germany's Federal Institute for Geosciences 
and Natural Resources ) 
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ülkelerin 120 günlük tüketime eşdeğer miktarda petrol stoku bulundurmasını kararlaştırmıştır. Komisyon ülkelerin doğalgaz 
stok tutma zorunluluğunu da 60 günlük tüketime eşdeğer olarak belirlemiştir. Belirlenen gün sayıları doğal gaz ve petrolün 
depolarda uygun koşullar altında maksimum depolanma sürelerine göre belirlenmiş sürelerdir.  

Türkiye’nin ilk doğalgaz depolama tesisi Şimşek (2015)’e göre 2007 yılında Silivri’de açıldı, 2016 yılına kadar TPAO 
tarafından işletilen tesis 2016 yılında BOTAŞ’a devredildi. 2,6 milyar m3 depolama kapasitesine sahip olan tesisin açıldığı 
dönemdeki hedefi Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının %5’ini depolamak olarak belirlenmiştir. Sönmez (2017)’e göre 2017 
yılında birinci aşaması çalışmaya başlayan Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisi ise Türkiye’nin ikinci tesisi olarak faaliyete 
girmiş durumdadır. Tesisin 2019-2020 yıllarında tamamının faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Proje toplam 1,2 Milyar m3 
doğal gaz depolama kapasitesine sahiptir. Şimşek (2015)’e göre Rusya- Türkiye gerginliğinin ortaya çıkmasının ardından hız 
kazanan depolama projeleri 2006 yılı itibariyle teşvik kapsamına alınmış bu yönde Tarsus bölgesinde 10,5 milyar TL 
destekle iki depolama tesisinin projelerine de başlanmış durumdadır. Desteklenen bu projelerle Tarsus Bölgesinde depolama 
kapasitesinin yaklaşık 4 milyar m3 olması amaçlanmaktadır. 

Enerjide dışa bağımlı ülkeler en az enerji arz güvenliği konusu kadar, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve oluşabilecek 
muhtemel kriz durumları gibi konularda da hassas davranmak ve bu konularda ülke içi yatırımlarla enerji alt yapısını 
modernize etmek zorundadırlar. Aksi halde elde edilen enerji ne kadar uygun fiyata sahip, ne kadar çevre dostu ve ne kadar 
kesintisiz olursa olsun yurt içi kullanımı verimli değilse ülkeler ithalat maliyetleri yanında bir de kullanım maliyetleri ile 
uğraşmak durumunda kalacaklardır. 

 

FİYAT DALGALANMALARINA YÖNELİK ÖNLEMLER 
Dünya, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların yıkıcı etkileri olabileceğini 1970’lerde yaşanan iki petrol krizi sonrasında 

tecrübe etmiştir. 1972 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol krizleri, ekonomik ve siyasi ilişkiler anlamında enerji piyasasına 
bakış açısını değiştirmiş, dünya ülkeleri petrol ihraç eden ülkeler ve petrolü ithal eden ülkeler olarak bir kutuplaşma 
yaşamışlardır. Petrol krizlerinin ortaya çıktığı dönemde piyasalarda Keynesyen bir yaklaşım hakimken petrol fiyatlarının aşırı 
değişimi yüzünden yaşanan stagflasyon krizleri sonucu bu yaklaşım terk edilmiş ve dünya ekonomisinde Monetarist yaklaşım 
ön plana çıkmıştır. OPEC’in dünya ekonomisi üzerindeki gücü ve etkisi görülerek petrolün siyasi arenada ülkelerin pazarlık 
gücüne etkilerinin ne denli büyük olabileceği de bu krizlerin sonucunda anlaşılmıştır. Yetim (2007: 10)’e göre geçmişte 
petrol fiyatlarında hızlı artış yaşanan dönemlerde enerji fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini arttırarak enflasyona sebep 
olduğu görülür. Enflasyon sebebiyle harcanabilir gelirlerin azalması, küresel tüketim talebinde de azalmaya sebep olur. 
Enflasyonla mücadele amacıyla merkez bankalarının faiz oranlarını arttırması ise ülkelerin ekonomik büyüme hızlarının 
düşmesine sebep olur. 1973 ve 1979 petrol krizleri ile 1990 Körfez krizi dönemlerinde petrol şoklarının ardından petrol 
arzında kesintilerin yaşandığı görülmektedir. 

Dünya enerji piyasasında yaşanabilecek bir kriz durumuyla mücadele etmek ve ekonomik alanda oluşabilecek zararları 
önleyebilmek için uygulanan en yaygın çözüm depolama faaliyetleri ile kriz dönemlerinde fiyat dalgalanmalarının etkisini bir 
süre geciktirmek olduğu görülmektedir. Fiyat dalgalanmalarının etkilerini geciktirmek yerine sorunla daha etkili şekilde 
mücadele edebilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi ithalatçı ülkelerle ihracatçı ülkelerin siyasi çekişmeleri bir kenara 
bırakarak aynı paydada buluşması ile mümkün olabilecektir. 

 

TÜRKİYE İÇİN NÜKLEER ENERJİ ALTERNATİFİ 
Nükleer enerji santralleri 1970’lerin ortalarından itibaren enerji sorununun çözümü konusunda önemli bir alternatif olarak 

dünyada popülerlik kazanmış bir alternatif enerji kaynağıdır. Yıldırım ve Örnek (2007: 34)’e göre enerji üretiminde nükleer 
santrallerin en yoğun olarak kullanıldığı ülkeler Asya ülkeleridir. Japonya elektrik tüketiminin % 25’ini nükleer enerjiden 
karşılamakta ve nükleer enerjinin elektrik üretiminde kullanılması konusunda Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer 
almaktadır. Fakat Japonya’da yaşanan nükleer kazalar, tüm dünyada bu alternatif enerji kaynağının güvenliğinin 
sorgulanmasına sebep olmuştur. 

Dünyanın toplam nükleer enerji kurulu güç kapasitesinin yaklaşık üçte bir kadarı Avrupa kıtasında bulunmaktadır. AB’de 
nükleer enerji santrallerinden elektrik üretme konusunda lider ülke Fransa’dır. Fransa’da nükleer enerji santrali sayısında 
özellikle 1973 petrol krizi sonrası önemli bir artış yaşanmıştır. Fransa enerjide dışa bağımlılık sorunu ile mücadelede en etkin 
yöntem olarak nükleer enerjiyi benimsemiştir. Fransa’da elektrik tüketiminin %78’i nükleer enerji santrallerinden elde 
edilmektedir.  

Dünyada enerji arzı konusunda yeni kaynak arayışlarının olduğu dönemlerde nükleer enerji birçok ülke için önemli bir 
seçenek olarak değerlendirilmiştir. Türkiye için nükleer enerji ile ilgili araştırmaların başlangıcı 1960’lı yılların başına kadar 
uzanmaktadır fakat 2010 yılına kadar bu konuda somut bir adım atılamamıştır. 2005 yılında başlayan, Ukrayna- Rusya 
kaynaklı doğalgaz krizi ve İran’ın Türkiye’ye gönderdiği gazın miktarında azaltmaya gitmesi ile petrol fiyatlarında yaşanan 
artışlar, Türkiye’nin nükleer santralleri tekrar gündemine almasına sebep olmuştur. 2010 yılında başlatılan ciddi çalışmalar 
neticesinde 25 Haziran 2015 tarihinde Akkuyu Nükleer Enerji santrali projesine EPDK tarafından 36 aylığına ön lisans 
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verilmiş ve nükleer santral oluşturma faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelinmiştir. İlk ünitesinin 2019 yılında faaliyete 
geçmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin her biri 1200 MWe güç üretme kapasitesine sahip 4 üniteden oluşması 
planlanmaktadır. Santralin işletme ömrü ise 60 yıl olarak planlanmıştır. 

Proje aşamasında olan Akkuyu ve Sinop santrallerinin devreye girmesi Türkiye açısından hem enerji kaynağı 
çeşitlendirmesi hem de uranyum gibi bazı yerli kaynakların harekete geçirilmesi anlamında önemli bir hamle olacaktır. 
Akkuyu nükleer güç santralinin 2021-2022 yıllarında tüm üniteleriyle faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Aydın (2011: 18)’ a 
göre 2021 yılı itibariyle %90 kapasite ile elektrik elde edileceği varsayılan santralden 37,8 TWs elektrik elde edileceği ön 
görülmektedir. 37,8 TWs elektrik üretebilmek için doğal gaz santralleri yaklaşık 6,1 Milyar m3 doğal gaz kullanmakta, doğal 
gazın m3 fiyatının ise 2021 yılında 483 USD civarı olacağı tahmin edilmektedir. Bu verilerle bir hesap yapıldığında 
Türkiye’nin 37,8 TWs elektrik üretebilmek için 2,8 milyar USD’ lik doğal gaz ithal etmesi gerekirken bu elektriği kendi 
nükleer güç santralinden elde etmesi cari açığın azaltılması konusunda Türkiye’nin elini oldukça güçlendirecektir. 

 
TÜRKİYE’NİN ENERJİ KORİDORU KİMLİĞİ VE AB’YE ETKİLERİ 

Türkiye, fosil enerji kaynağı rezervleri açısından zengin olmamasına rağmen doğal enerji kaynakları taşımacılığının geçiş 
güzergâhının üzerinde bulunması sebebiyle bu konuda coğrafi olarak bir avantaja sahiptir. Orhan (2011)’a göre coğrafi olarak 
Türkiye, dünyanın fosil enerji tüketiminin yaklaşık %70’ini karşılayan petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu bölge ile 
enerji arz açığı yaşayan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye hem doğu-batı yönünde hem de kuzey-güney 
yönündeki enerji kaynaklarının taşımacılığının yapıldığı enerji koridorlarının merkezi konumundadır. Tonus (2005:1)’a göre 
Avrupa Birliği geçmişte olduğu gibi gelecekte de rezerv sahibi ülkelerin sahip olduğu kaynaklara en düşük maliyetle, 
kesintisiz ve güvenli şekilde ulaşmak amacıyla doğal gaz ve petrolü boru hatları vasıtasıyla elde etme amacını sürdürecektir. 
Bu durumda Türkiye, hem doğal gaz hem de petrol boru hattı projelerinde transit ülke görevi görecektir. AB’ye tam üyelik 
müzakereleri ile birlikte Türkiye enerji konusunda AB’nin enerji politikalarıyla uyumlu politikalar yürütmesi, uygulanan ve 
uygulanacak olan projelere dâhil olması ve bu projelerin finansmanı konusunda AB’den katkı sağlaması hem AB’ye katılım 
süreci açısından hem de Türkiye ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Tablo 5. Türkiye Sınırlarından Geçen Enerji Hatları 
Adı Güzergâh (km) Yıllık Kapasite Faaliyet 

Başlangıcı 
Taşınan Enerji 
Kaynağı 

Irak-Türkiye Ham 
Petrol Boru Hattı 

Kerkük-Yumurtalık  
(986 km) 

 
70,9 mt 

1977 ilk hat 
1987 ikinci hat 

 
Ham Petrol 

(BTC)  Ana İhraç 
Ham Petrol Boru 
Hattı 

Bakü- Tiflis- Ceyhan 
(1076 km) 

 
50 mt (maksimum) 

 
2006 

 
Ham Petrol 

Batı Hattı Rusya, Ukrayna, 
Romanya Bulgaristan 
Ankara (845km) 

 
14 milyar m3 

 
1987 

 
Doğal Gaz 

Doğu Anadolu Ana 
İletim Hattı 

İran-Doğubeyazıt- 
Erzurum- Sivas-
Kayseri-Ankara- 
Konya- Seydişehir 
(1491 km) 

 
10 Milyar m3 

 
2001 

 
Doğal Gaz 

Mavi Akım İzobilnoye- Djubga- 
Samsun- Ankara 
(1651km) 

 
16 Milyar m3 

 
2005 

 
Doğal Gaz 

BTE 
 

Bakü- Tiflis- 
Erzurum(980km) 

6,6 Milyar m3 2007 Doğal Gaz 

ITG  
(Ara Bağlantı) 

Türkiye-Yunanistan  
- 

2007 Doğal Gaz 

TANAP  
Gürcistan sınırı- 
Yunanistan Sınırı 
(1870 km) 

 
32 Milyar m3 

Proje Aşamasında 
(Türkiye aşaması 
2018- Avrupa 
Aşaması 2020) 

 
 
Doğal Gaz 

Türk Akım Rusya- Türkiye 15,75 Milyar m3 (iki 
hattın her biri) 

Proje Aşamasında 
(2019) 

Doğal Gaz 

Kaynak: ETKB Resmi sitesindeki bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. E.T.:07.07.2017 http://www.enerji.gov.tr/tr-
TR/Sayfalar/Dogal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

124 

Türkiye sınırları içerisinden geçen enerji taşıma hatlarının gösterildiği tablo 5 incelendiğinde Türkiye’nin özellikle doğal 
gaz konusunda faaliyette olan ve proje aşamasında olan birçok enerji hattına ev sahipliği yapmakta olduğu görülür. Bu 
hatların büyük bölümü 2001 yılı sonrasında faaliyete geçmiş olması da dikkat çeken diğer bir konudur. Türkiye doğal gazının 
büyük bölümünü Rusya Federasyonundan sağlamaktadır. Özellikle Mavi Akım ve Batı Hattı projeleri Türkiye’ye yılda 30 
milyar m3 doğal gaz taşıma kapasitesiyle en önemli enerji hatları olarak dikkat çekmektedir. Rusya’nın Ukrayna’yla yaşadığı 
siyasi gerginliklerin etkisiyle kısa bir dönem de olsa Batı Hattı’ndan gelen gaz akışında kesintiler yaşanmıştır. Bu hattın 
güvenliği üzerine yaşanan endişeler sonucu alternatif bir doğal gaz hattı kurulması düşüncesi oluşmuş ve 2019 yılında 
tamamlanması beklenen Türk Akım projesi Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye direkt olarak gaz bağlantısını sağlamak 
amacıyla ortaya konulmuştur. Faaliyete geçtiğinde her biri 15,75 milyar m3 olması planlanan iki hattan oluşacak Türk Akım 
projesi bir yandan doğal gaz iletimi güvenliği ve kesintisizliği konularında avantaj sağlayacak olsa da Türkiye’nin Rusya’ya 
olan doğal gaz bağımlılığını arttırması açısından soru işaretleri yaratmaktadır.  

Avrupa Birliği son yıllarda Türkiye topraklarından geçen enerji iletim hatlarını by-pass edecek yeni güzergâhlar üzerine 
çalışmaktadır. Özellikle Karadeniz’in kuzeyini kullanarak Rusya ve Hazar Denizi havzasından gelecek petrol ve doğal gazın 
Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri üzerinden direkt olarak Avrupa’ya iletimini sağlayacak bu yeni güzergâh oluşturma planları 
Türkiye’nin bölgedeki enerji iletim hatları konusundaki etkinliğini azaltabilecek projelerdir. 

 

SONUÇ 
 

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji piyasaları enerji ithalatına bağımlılıkları yönünden birbirine benzer özellikler 
göstermektedir. Ancak AB çoğunlukla gelişmiş ülkelerden oluşmakta iken Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer 
almaktadır. Gelişmişlik düzeyleri arasındaki bu fark enerji piyasasında temel ve yapısal farklılıkların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Bu iki ekonomi arasındaki en temel farklılıklar enerji alt yapısı, enerji talebi, ülkelerin enerji karışımları ve enerji 
yatırımları konusunda kendisini göstermektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan dolayı Türkiye’nin enerji talebi 
AB ülkelerine göre daha hızlı artmaktadır. Türkiye’nin enerji altyapısı konusundaki yatırımlar hem hukuki hem de fiziki 
anlamda henüz AB ülkeleri düzeyine ulaşabilmiş değildir. Türkiye ve AB ülkelerinin kayıp kaçak oranları arasındaki fark 
bunu net olarak ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye ile AB’nin enerji karışımları içerisinde bulunan enerji 
kaynaklarının ağırlıkları da büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin AB tükettiği elektrik enerjisinin önemli bir bölümünü 
nükleer enerjiden elde ederken Türkiye henüz nükleer enerjiden elektrik üretimine başlayabilmiş değildir. Bu tür temel ve 
yapısal farklılıklar bu iki ekonomi için farklı çözüm önerilerinin şekillenmesine sebep olmaktadır. 

Türkiye için acil şekilde çözüm bekleyen sorunların başında enerji kaynaklarının ve tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesi 
konusu gelmektedir. 2015 yılı itibariyle petrolde yaklaşık %90, doğal gazda ise %99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’de 
birincil enerji tüketiminin %27’si petrol, %35’i ise doğal gazdan oluşmaktadır. Türkiye için tükettiği birincil enerji 
karışımının %62’sini, tamamına yakınını ithal ettiği kaynaklardan oluşturmak gelecek açısından birçok riski beraberinde 
getirmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin bu kaynakları tedarik ettiği ülkeleri çeşitlendirme konusunda da risk altında olduğu 
görülmektedir. Türkiye 2015 yılı itibariyle ithal ettiği doğal gazın yaklaşık %55’ini Rusya’dan, petrolün ise %29’unu Irak’tan 
ve %18’ini ise Rusya’dan tedarik etmektedir. Irak ve Rusya yönetimleri ile son dönemde yaşanan siyasi anlaşmazlıklar 
düşünüldüğünde bu iki tedarikçi ülke ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını söylemek çok 
zordur. Gelecekte bu ülkelerle yaşanabilecek bir siyasi anlaşmazlık durumunda Türkiye enerji tedarik zincirinde ciddi 
sorunlarla karşılaşabilecektir. 

İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele kapsamında hükümetlere önerilen en önemli alternatif yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasıdır. Bu alternatif kısa vadede büyük sermaye ve teknolojik yatırımları 
gerektirmekle birlikte uzun vadede ülkelerin enerjide ithalat bağımlılığının çözümüne katkıda bulunabilecek önemli bir 
alternatiftir. Bu sebeple ülkelerin enerji politikalarını oluştururken çevre faktörünü göz önünde bulundurmaları hem iklim 
değişikliği ile mücadelede hem de enerji ithal bağımlılığı sorunu ile mücadelede ülkelere fayda sağlayacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Rüzgâr 
durumu, akarsuların yoğunluğu ve güneşlenme açısı gibi konularda çok önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye bu 
yenilenebilir enerji potansiyelinin çok düşük bir kısmını kullanmaktadır. Bu potansiyelin etkin şekilde kullanılması 
Türkiye’nin enerji geleceğini önemli oranda değiştirebilir. Yenilenebilir enerji yatırımlarında son dönemde artış yaşansa da 
bu Türkiye için yeterli değildir. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında potansiyele hızla yaklaşabilmek için 
gerekli adımları atmalıdır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji konusundaki Ar-Ge çalışmalarına da gereken önem 
verilmelidir. 

Enerjide dışa bağımlılık sorununun çözümü uzun vadede ele alınması gereken ve birçok önlemin koordineli şekilde 
uygulanmasını gerektiren çok ciddi bir konudur. AB ülkeleri ve Türkiye’nin mevcut konumları ve yaşadıkları sorunlar 
değerlendirildiğinde bu ülkelerin enerji ile ilgili uygulaması gereken politikaları tek bir başlık altında değerlendirmek 
mümkün değildir. Kaynak çeşitlendirmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, alternatif enerji kaynakları üzerine 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi gibi konular AB ülkeleri ve Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerini 
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oluşturmalıdır. Bu önerilerin yanı sıra Türkiye için yakın gelecekte nükleer enerji santrallerinin faaliyete geçirilmesi, ülke 
topraklarından geçen enerji hatlarının etkin kullanımı ve yeni projelerin hayata geçirilmesi gibi çözüm önerileri ön plana 
çıkmaktadır. Sayılan bu çözüm önerileri hayata geçirildiğinde AB ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde 
düşme potansiyeline sahiptir. Bu düşüşün ülkeler üzerinde ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel anlamda birçok olumlu etkisi 
görülecektir. Enerji ithalatı için diğer ülkelere yapılan ödemelerden tasarruf sağlanarak yurt içi yatırımlara daha çok kaynak 
ayrılabilecektir. Sosyal hayatta nihai kullanıcı ihtiyaç duyduğu enerjiye daha ucuz fiyatlarla ulaşabilecektir. Enerji tedarikçisi 
ülkelere olan bağımlılığın azaltılması ile hükümetler dış siyasete daha güçlü bir konuma gelerek daha rahat hareket 
edebileceklerdir. Son olarak bu çözüm önerilerinin uygulanması ülkelerin çevre sorunları ve iklim değişikliği gibi konularla 
mücadelede ellerini güçlendirecek ve işlerini kolaylaştıracaktır. 
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ÖZET  

 

Günümüzde teknolojik değişimler ve hareket alanlarının daralması gibi nedenlerle hareketsiz yaşam biçim etki alanını 
arttırmaktadır. Bu yaşam biçiminin etkilediği yaş gruplarının ilk sırasında çocuklar yer almaktadır. Spor etkinlikleri çocuğun 
motor becerilerini ve düşünme becerilerini geliştirmektedir. Buna ek olarak spor etkinlikleri yaşam boyu sürecek spor 
alışkanlığının temellerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda fiziksel aktivitelerin olduğu çalışmalara okul öncesi dönemde yer 
verilmesi çocukların gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmada okul öncesi 
öğretmenlerinin spor etkinliklerine ilişkin görüşleri ve spor etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin farkındalık düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında İstanbul ilinde görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler nitel 
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi 
tekniğiyle analiz edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin spor eğitimini 
önemli buldukları tespit edilmiştir. Spor etkinliklerinin önemli olduğu hususunda farkındalık oluşmasına rağmen, spor 
eğitiminin içeriği konusunda okul öncesi öğretmenlerinin derinlemesine bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor Etkinlikleri, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi 

 

PRE-SCHOOL TEACHERS VIEWS ON SPORT ACTIVITIES: A CASE 
STUDY IN ISTANBUL 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, due to technological changes and narrowing of motion fields, motionless lifestyle is increasing the area of 
influence. At the beginning of the age groups that this life style affects children are in place. Sports events improve the child's 
motor skills and thinking skills. In addition, sports activities are the basis of lifelong sports habits. In this respect, it is very 
important for the development of children to be involved in preschool activities with activities that are physical activities. In 
this study, case studies were used in this study to determine pre-schoolteachers' views on sporting events and their level of 
awareness about the application of sporting activities. The study group of study constitutes 20 pre-school teachers working in 
İstanbul in 2017-2018 school years. In this study, data were collected from qualitative research methods using semi-
structured interview technique. The collected data were analyzed by content analysis method. According to the results 
obtained in this research, it was determined that pre-schoolteachers found sport education as important. Although awareness 
of the importance of sporting events has been established, it has been determined that pre-school teachers have inadequate 
knowledge of the content of sporting education. 

Keywords: Sports Activities, Child Development, Pre-School 
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GİRİŞ 
 

Spor, insan bedeninin eğitilmesinde kullanılan önemli bir araçtır. İnsanın gelişiminde sporun en etkili olduğu süreç 
çocukluktur (Gallahue, Ozmun ve Goodway, 2004). Çocukluk dönemi, 18.yy. itibariyle alan yazında önem kazanmaya 
başlamış ve 19.yy’dan itibaren de çocukların spor aktivitelerine ilişkin olarak çocuklara uygun ortamla fırsat sunulduğu 
takdirde sağlıklı gelişim göstereceği, sorumluluk alabileceği algısı artmıştır. 20.yy. itibariyle çocukluk döneminde spor 
olgusu önem kazanmaktadır (Çobanoğlu, 1992).  

Spor aracılığıyla çocuğun fiziksel gelişimi desteklenmektedir. Ek olarak spor etkinlikleri kapsamında yer alan oyunlar, 
hareketler, yarışmalar aracılığıyla bilişsel ve sosyal beceriler de desteklenmektedir (Güven, 2006; Hekim, 2015). Spor 
etkinlikleri içerisinde yapılan hareketlerle çocukların ince motor, büyük motor, koordinasyon ve denge gibi fiziksel becerileri 
desteklemektedir (Baltacı ve Tedavi, 2008; Çelik ve Şahin, 2013). Bunun yanı sıra spor etkinlikleri içerisinde çocuğun 
arkadaşlarıyla kurduğu ilişki, kurallara uyma, sorumluluk alma, başkasının haklarına saygı duyma, iletişim ve özgüven 
geliştirme gibi becerileri de gelişmektedir (Altınkök, 2006; Çağlak, 2005). Durualp (2009) fiziksel etkinliklerin sosyal 
beceriler üzerine etkisini incelediği araştırmasında fiziksel aktivitelerde desteklenen çocukların sosyal uyumlarının, fiziksel 
aktivitelerle desteklenmeyen çocuklara oranla daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Spor etkinlikleri, seçim yapma, strateji 
geliştirme, problem çözme ve tahmin etme gibi düşünme becerilerini de desteklemektedir. (Duman, 2014; Goodway, 
Suminski ve Ruiz, 2003; Kerkez, 2012). Bu nedenle spor etkinlikleri çocukların kendi keşiflerini gerçekleştirebilecekleri, 
düşünmeye teşvik eden, iletişim becerisini geliştiren, çocuğun sosyalleşmesini de sağlayan oyun temelli etkinlikler olmalıdır 
(Taşçı, 2010). 

Yapılan araştırmalar çocukların gelişimlerini spor etkinlikleriyle desteklemek için uygun ortam ve materyallerin 
sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır (Cunningham ve Jones, 2004). Günümüzde teknolojik değişimler ve hareket 
alanlarının daralması gibi nedenlerle hareketsiz yaşam biçimi etki alanını arttırmıştır. Hareketsiz yaşam biçimi en çok 
çocukları etkilemektedir. Hareket alanlarının daralması çocukların kendi keşiflerini yapmak için uygun ortamı bulamamasına 
neden olmaktadır (Berk, 2013; Taşçı, 2010). Çocuklar için yapılan parklar, oyun alanları ise çocuğun güvenliğinin 
sağlanması ve yaratıcılığının desteklenmesi için yeterli olamamaktadır. Plastik kaydıraklar, salıncaklar, beton zemin ve 
çocuğun doğru aktiviteler yapması için konu hakkında uzman birinin yanında olmaması gibi birçok neden, çocuk için gerekli 
ortamın sunulamadığını ortaya koymaktadır (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012). Çocuğun hareket alanının daralması ve uygun 
çevre koşullarının azalması nedeniyle eğitim kurumları ve öğretmenlere bu anlamda çok büyük sorumluluk düşmektedir 
(Özyürek, Özkan, Begde ve Yavuz, 2015).  

Öğretmenler spor etkinlikleri sürecinde çocukların gelişimsel özelliklerine, ilgi, ihtiyaçlarına ve uygun bir çevrede 
uygulanmasına dikkat etmelidirler (Ginsburg, 2007; Güven, 2006). Korkmaz ve Erol (2004)’a göre spor etkinlikleri serbest 
zamanda yapılan etkinlikler olarak algılanmamalıdır. Bir plan ve program içerisinde uygulanan önemli bir etkinlik olduğu 
fark edilmelidir. Kısa süreli ve programsız yapılan spor etkinlikleri çocukların gelişimini istenen seviyede desteklememekte 
ve sağlıklı yaşam için alışkanlık kazanmasında yeterli olamamaktadır. Spor etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken başka bir 
husus da kıyafetlerin uygunluğu ve zengin materyallerdir. Bu görüşlerden yola çıkılarak çalışmanın amacı, okul öncesi 
öğretmenlerinin spor etkinliklerine ilişkin görüşleri ve spor etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin farkındalık düzeylerini 
belirlemektir. Çalışma öğretmenlerin okul öncesi dönemde spor etkinliklerine etkili şekilde yer vermesini desteklemek 
amacıyla önemli görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde, okul öncesi dönemde spor 
etkinliklerine yönelik sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bu sebeple yapılan çalışmanın alan yazına yenilik getireceği 
düşünülmektedir. 

Bu kapsamda çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır:   

1. Okul öncesi dönemde spor etkinliği nedir? 

2. Okul öncesi dönemde spor etkinlikleri önemli midir?  

3. Okul öncesi öğretmenleri hangi spor etkinliklerine yer vermektedir? 

4. Okul öncesi dönemde yapılan spor etkinlikleri çocukların hangi gelişim alanlarını desteklemektedir? 

5. Okul öncesi dönemde yapılan spor etkinliklerinde nelere dikkat edilmelidir? 
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YÖNTEM 
 

Araştırma Modeli 
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin spor etkinliklerine ilişkin görüşlerini ve uygulamalarının 

yeterliliklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda detaylı bilgi elde etmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması tekniği kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Bu çalışmanın yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda, demografik özelliklere yönelik 5 soru ve spor etkinliklerine yönelik 5 soru olmak üzere, 
10 soruya yer verilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, mesleki tecrübe, eğitim durumu ve kurum türü) tablolarda yer 
almaktadır. 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri 

Katılımcıların %85’i kadın ve %15’i erkektir. Katılımcıların cinsiyetine ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 1. Okul öncesi öğretmenlerin cinsiyetine ilişkin özellikler 

Cinsiyet f % 

Kadın 17 85 

Erkek 3 15 

 

Katılımcıların %40’ı 20-25, %50’si 26-30, %5’i 31-35 ve %5’i 51-55 yaş arasındadır. Katılımcıların yaşlarına ilişkin 
demografik özellikler Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Okul öncesi öğretmenlerin yaş aralığına ilişkin özellikler 

Yaş f % 

20-25 yaş arası 8 40 

26-30 yaş arası 10 50 

31-35 yaş arası 1 5 

36-40 yaş arası 0 0 

41-45 yaş arası 0 0 

46-50 yaş arası 0 0 

51-55 yaş arası 1 5 

 

Katılımcıların %95’i 1-5 yıl ve %5’i 11-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahiptir. Katılımcıların mesleki tecrübelerine 
ilişkin demografik özellikler Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tecrübelerine ilişkin özellikler 

Mesleki Tecrübe f % 

1-5 yıl arası 19 95 

6-10 yıl arası 0 0 

11-15 yıl arası 1 5 

 

Katılımcıların %75’i özel okullarda ve %25’i devlet okullarında görev yapmaktadır. Katılımcıların görev yaptıkları 
kurumlara ilişkin demografik özellikler Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin kurum türüne ilişkin özellikler 

Kurum Türü f % 

Devlet 5 25 

Özel 15 75 

 

Araştırmaya katılan 14 okul öncesi öğretmeninin %60’ı ön lisans, %35’i lisans ve %5’i yüksek lisans mezunudur. 
Katılımcıların öğrenim durumuna ilişkin demografik özellikler Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim durumuna ilişkin özellikler 

Öğrenim durumu f % 

Ön Lisans 12 60 

Lisans 7 35 

Yüksek lisans 1 5 

 

Verilerin Toplanması 
Araştırma kapsamında veriler 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Veriler elde 

edilirken okul öncesi öğretmenleriyle görüşülmüş ve görüşler yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Katılımcı gizliliği gereği 
katılımcıların isimleri K1, K2, K3… biçiminde kodlanmıştır. Verilerin elde edilmesi için katılımcılara aşağıdaki sorular 
sırasıyla sorulmuştur.  

1. Okul öncesi dönemde spor etkinliği nedir? 

2. Okul öncesi dönemde spor etkinlikleri önemli midir? Önemli olduğunu düşünüyorsanız neden önemlidir? Önemsiz 
olduğunu düşünüyorsanız neden önemsizdir? 

3. Okul öncesi öğretmeni olarak hangi spor etkinliklerine yer veriyorsunuz? 

4. Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinlikleri çocukların hangi gelişim alanlarını destekler? 

5. Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinliklerinde nelere dikkat edilmelidir? 

 

Verilerin Analizi 
Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, metnin 

içeriğinde bilgilerin sistematik olarak kodlanıp gruplanmasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). 
Verilerin içerik analizi yapıldıktan sonra ikinci bir araştırmacı tarafından yapılan içerik analizi incelendiğinde ortak 
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gruplamalar yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan kodlamalar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin frekans (f) 
ve yüzdeleri (%) belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 
 

Araştırmanın bu bölümünde; elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

Spor Etkinliğinin Tanımlanmasına İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmenlerinin “Okul öncesi dönemde spor etkinliği nedir?” soruna ilişkin görüşleri %65 fiziksel 

etkinlikler, %25 fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal etkinlikler, %15 eğlence aracı, %10 sağlıklı yaşam aracı ve %5 bilinçli 
yapılan etkinlikler olarak sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 6’da yer almaktadır. Araştırma konusuyla ilgili 
katılımcıların bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

K5’e göre “Çocukların bedensel gelişimlerini desteklemek için yapılan etkinliklerdir. Spor sayesinde çocuklar daha 
sağlıklı bedenlere sahip olurlar.” 

K11’e göre “Sınıf içi etkinliklerimiz bittiğinde serbest zamanımız olur. Bahçeye çıkarız ve çocuklar koşar, zıplar.” 

 

Tablo 6.Spor Etkinliğinin İçeriğine İlişkin Bulgular 

f % 

Fiziksel Etkinlikler 13 65 

Fiziksel, Bilişsel ve Sosyal Etkinlikler 5 25 

Eğlenme Aracı 3 15 

Sağlıklı Yaşam Aracı 2 10 

Bilinçli Yapılan Fiziksel Etkinlikler 1 5 

 

Spor Etkinliğinin Önemine İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmenlerinin “Okul öncesi dönemde spor etkinlikleri önemli midir? Önemli olduğunu düşünüyorsanız 

neden önemlidir? Önemsiz olduğunu düşünüyorsanız neden önemsizdir?” soruna ilişkin görüşleri %100 önemli olarak 
sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de yer almaktadır. Araştırma konusuyla ilgili katılımcıların bazılarının 
görüşleri şu şekildedir; 

K3’e göre “Spor etkinlikleri önemlidir. Motor becerilerin gelişmesini destekler.” 

K12’ye göre “Çocuklar hareket etkinliklerinde keyifli vakit geçiriyorlar. Fiziksel yönden gelişimlerini de etkiliyor. Okul 
öncesinde vazgeçilmez etkinliklerimiz arasında.” 

 

Tablo 7.Spor Etkinliğinin Önem Durumuna İlişkin Bulgular 

f % 

Önemli 20 100 

 

Uygulanan Spor Etkinliklerine İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmenlerinin “Okul öncesi öğretmeni olarak hangi spor etkinliklerine yer veriyorsunuz?” soruna ilişkin 

görüşleri %40 voleybol, basketbol, futbol, %35 jimnastik, %30 top oyunları, %30 ısınma hareketleri, %25 yüzme, %25 
koşma, %15 zıplama, %15 ip atlama, %15 parkur, %15 tırmanma, %15 çocuk yogası, %10 yürüme, %10 dans, %10 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

132 

badminton, %5 karate ve %5 oyun temelli etkinlikler olarak sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 8’de yer almaktadır. 
Araştırma konusuyla ilgili katılımcıların bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

K4’e göre “Bahçeye çıktığımızda çocuklarla futbol oynuyoruz. İp atlıyoruz.”  

K11’e göre “Sabah sporunda ısınma hareketleri yaparız. Bahçede çocuklar dilediği gibi koşabilir ve top oynayabilir.” 

K17’e göre “Okulumuzda spor etkinliklerinde jimnastik, yüzme ve sabahları çocuk yogasına yer veriliyor.” 

 

Tablo 8.Uygulanan Spor Etkinliklerine İlişkin Bulgular 

f % 

Voleybol, Basketbol, Futbol 8 40 

Jimnastik 7 35 

Top Oyunları 6 30 

Isınma Hareketleri 6 30 

Yüzme 5 25 

Koşma 5 25 

Zıplama 3 15 

İp Atlama 3 15 

Parkur 3 15 

Tırmanma 3 15 

Çocuk Yogası 3 15 

Yürüme 2 10 

Dans 2 10 

Badminton 2 10 

Karate 1 5 

Oyun Temelli Etkinlikler 1 5 

 

Spor Etkinliklerinin Desteklediği Gelişim Alanlarına İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmenlerinin “Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinlikleri çocukların hangi gelişim alanlarını 

destekler?” soruna ilişkin görüşleri %50 fiziksel gelişimi destekler, %35 tüm gelişim alanlarını destekler, %30 problem 
çözme becerilerini destekler, %25 sosyal gelişimi destekler, %25 arkadaş ilişkilerini destekler, %20 iş birliğini destekler, 
%15 özgüveni destekler, %15 kendini ifade etme becerisini destekler, %15 sorumluluk almayı destekler, %15 kurallara uyma 
becerisini destekler, %15 spor alışkanlığı kazanmasını destekler, %10 düşünme becerilerini destekler, %5 koordinasyon ve 
denge becerisini destekler, %5 iletişim becerisini destekler, %5 ahlak gelişimini destekler ve %5 mekanda konum almasını 
destekler olarak sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 9’da yer almaktadır. Araştırma konusuyla ilgili katılımcıların 
bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

K2’ye göre “Fiziksel gelişimi, özellikle kaba motor becerilerin gelişimini destekler. Çocukların hareketleri esnasında 
kasları aktif olarak çalışır.” 
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K9’a göre “Etkinliklerin kuralına uymayı öğrenir. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de gözlemleme fırsatı buluruz.” 

 

Tablo 9.Spor Etkinliklerinin Çocuğun Gelişimini Desteklemesine İlişkin Bulgular 

f % 

Fiziksel Gelişimi  10 50 

Tüm Gelişim Alanlarını 7 35 

Problem Çözme Becerisini 6 30 

Sosyal Gelişimini 5 25 

Arkadaş İlişkilerini  5 25 

İş Birliğini  4 20 

Özgüvenini  3 15 

Kendini İfade Etme Becerisini 3 15 

Sorumluluk Almayı  3 15 

Kurallara Uyma Becerisini 3 15 

Spor Alışkanlığı Kazanmasını  3 15 

Düşünme Becerilerini  2 10 

Koordinasyon ve Denge Becerisini  1 5 

İletişim Becerisini  1 5 

Ahlak Gelişimini  1 5 

Mekanda Konum Bulmasını  1 5 

 

Spor Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenlere İlişkin Bulgular 
Okul öncesi öğretmenlerinin “Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinliklerinde nelere dikkat edilmelidir?” soruna 

ilişkin görüşleri %45 gelişimsel uygunluk, %35 çevre güvenliği, %25 zengin materyal, %15 ilgi ve yeteneğe uygunluk, %15 
kıyafet, %10 uzman tarafından uygulanması, %5 doğru eğitim, %5 zaman, %5 sistematik ve programlı olması, %5 oyun 
temelli olması ve %5 doğa etkileşimli ortamda uygulanması olarak sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular Tablo 10’da yer 
almaktadır. Araştırma konusuyla ilgili katılımcıların bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

K1’e göre “Çocuklar spor esnasında bazen hareketlerini kontrol edemiyor. Bunun için güvenli bir ortamda yapılmalıdır. 
Yerler minder olursa çok daha iyi olur. Çocukların seveceği etkinlikler olmalı. Bizim okulumuzda parkur malzemeleri var. 
Daha çok malzeme olmalı o zaman çocuklar daha çok keyif alır.” 

K13’e göre “Çocukların yaşlarına uygun etkinlikler olmalı. Bu etkinlikleri beden eğitimi öğretmeni yaptırmalı. En 
önemlisi çocukların spor kıyafetleri yani yedek kıyafetleri olmalı.” 
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Tablo 10. Spor Etkinliklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Bulgular 

f % 

Gelişimsel Uygunluk 9 45 

Çevre Güvenliği 7 35 

Zengin Materyal 5 25 

İlgi ve Yeteneğe Uygunluk 3 15 

Kıyafet 3 15 

Uzman Tarafından Uygulaması 2 10 

Doğru Eğitim 1 5 

Zaman (Çok uzun sürmemeli) 1 5 

Sistematik ve Programlı Olması 1 5 

Oyun Temelli Olması 1 5 

Doğa Etkileşimli Ortamda 
Uygulanması 1 5 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Okul öncesi öğretmenlerinin spor etkinliği görüşlerine ilişkin bulgular incelendiğinde benzerlikler ve farklılıklar 
görülmektedir. Öğretmenlerin %65’i “fiziksel etkinlikler”, %25’i “fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal etkinlikler” olarak 
tanımlamaktadırlar. Alan yazında spor etkinliklerin tanımı incelendiğinde, spor etkinliklerinin çocuğun fiziksel gelişimiyle 
birlikte sosyal, bilişsel, dil gelişimini destekleyen, bedenin aktif olarak kullanıldığı etkinlikler olarak tanımlanmaktadır 
(Gallahue et al., 2004). Bu durum araştırma kapsamındaki öğretmenlerin spor etkinliklerini çoğunlukla fiziksel etkinlikler 
olarak algıladığını ortaya koymaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin spor etkinliklerinin önemine yönelik görüşlerine ilişkin bulgular incelendiğinde 
öğretmenlerin %100’ü spor etkinliklerinin önemli olduğunu belirtmektedir. Alan yazın incelendiğinde de spor etkinliklerinin 
20.yy itibariyle çocukların gelişimi için önemli olduğu ortaya çıkmış ve geçerliliğini sürdürmüştür (Çobanoğlu, 1992). 

Okul öncesi öğretmenlerinin yer verdikleri spor etkinliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin sırasıyla en 
çok %40’ı voleybol, basketbol, futbol, %35 jimnastik, %30 top oyunları %30 ısınma hareketleri, %25 yüzme, %25 koşma, 
%15 zıplama, %15 ip atlama, %15 parkur, %15 tırmanma, %15 çocuk yogası, %10 yürüme, %10 dans, %10 badminton, %5 
karate ve %5 oyun temelli etkinliklerdir. Alan yazın incelendiğinde okul öncesi dönemde bireysel ya da büyük grup 
etkinlikleri yapılabileceği yer almaktadır (Taşçı, 2010). Bu etkinliklerin oyun temelli, açık havada uygulanan etkinlikler 
olmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır.  Çocuğun tek başına kendi keşfini sağlayabileceği, arkadaşlarıyla iletişim 
kurabileceği, düşünme becerilerini destekleyen, çocuğun algılamakta zorlanmayacağı düzeyde kuralları olan etkinlikler 
olmalıdır (Korkmaz ve Erol, 2004). Bu durum araştırma kapsamındaki öğretmenlerin çoğunluğunun uyguladığı etkinliklerin 
çocuğun kendi keşfi için yeterli olmadığını, çocuğun algılamakta zorlanacağı kuralları olan etkinlikler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte etkinliklerin bir branş dersi kapsamında kısıtlı bir sürede uygulanıyor olması da spor 
etkinliklerinin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin spor etkinliklerinin hangi gelişim alanlarını desteklediğine yönelik görüşlerine ilişkin 
bulgular incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin %50 fiziksel gelişimi destekler, %35 tüm gelişim alanlarını destekler, 
%30 problem çözme becerilerini destekler, %25 sosyal gelişimi destekler, %25 arkadaş ilişkilerini destekler, %20 iş birliğini 
destekler, %15 özgüveni destekler, %15 kendini ifade etme becerisini destekler, %15 sorumluluk almayı destekler, %15 
kurallara uyma becerisini destekler, %15 spor alışkanlığı kazanmasını destekler, %10 düşünme becerilerini destekler, %5 
koordinasyon ve denge becerisini destekler, %5 iletişim becerisini destekler, %5 ahlak gelişimini destekler ve %5 mekanda 
konum almasını destekler şeklindedir. Alan yazın incelendiğinde spor etkinliklerinin fiziksel gelişim öncelikli olmakla 
birlikte çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklediği görülmektedir. Durualp (2009)’e göre fiziksel aktivitelerle desteklenen 
çocukların sosyal uyumları yüksektir. Duman (2014)’a göre spor etkinlikleri seçim yapma, strateji geliştirme, problem çözme 
ve tahmin etme gibi düşünme becerilerini desteklemektedir. Altınkök (2006)’e göre spor etkinlikleri çocuğun arkadaşlarıyla 
kurduğu ilişki, kurallara uyma, sorumluluk alma, başkasının haklarına saygı duyma, iletişim ve özgüven geliştirme gibi 
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becerilere katkı sağlamaktadır. Bu durum araştırma kapsamındaki öğretmenlerin çoğunluğunun spor etkinliklerinin çocuğun 
gelişimini desteklediğini bildiğini fakat derinlemesine bilgiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin spor etkinliklerinde dikkat edilmesi gerekenlere yönelik görüşlerine ilişkin bulgular 
incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin %45 gelişimsel uygunluk, %35 çevre güvenliği, %25 zengin materyal, %15 ilgi 
ve yeteneğe uygunluk, %15 kıyafet, %10 uzman tarafından uygulanması, %5 doğru eğitim, %5 zaman, %5 sistematik ve 
programlı olması, %5 oyun temelli olması ve %5 doğa etkileşimli ortamda uygulanması olarak görüş belirtmektedir. Alan 
yazın incelendiğinde spor etkinlikleri sürecinde çocukların gelişimsel özelliklerine, ilgi, ihtiyaçlarına ve uygun bir çevrede 
uygulanmasına dikkat edilmelidir (Güven, 2006). Korkmaz ve Erol (2004)’a göre spor etkinlikleri serbest zamanda yapılan 
etkinlikler olarak algılanmamalıdır. Bir plan ve program içerisinde uygulanan önemli etkinlik olduğu fark edilmelidir. Kısa 
süreli ve programsız yapılan spor etkinlikleri çocukların gelişimini istenen seviyede desteklememekte ve sağlıklı yaşam için 
alışkanlık kazanmasında yeterli olmamaktadır. Spor etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken başka bir hususta kıyafetlerin 
uygunluğu ve zengin materyallerdir. Bu doğrultuda öğretmenlerin yarısından azı çocuğun gelişimine uygunluk, çevre 
güvenliği ve uygun materyal kullanımı konusunda farkındalığa sahiptir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 
çoğunluğunun spor etkinliklerinin oyun temelli olması, zamanlamanın ayarlanması, programlı uygulama yapılması, 
etkinliklerin içeriği konusunda bilgiye sahip olunması ve bir alışkanlık kazanması konusunda farkındalık düzeylerinin düşük 
olduğu ortaya konulmaktadır. Üzüm, Osmanoğlu, Özen, Polat ve Sönmezoğlu (2015) spor etkinliklerinin bireyleri motive 
ettiğini belirtmişler ve spor etkinliklerinin izlemenin dahi spor alışkanlığının kazanılmasında etkili olduğunu ortaya 
koymuşturlar. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öneriler geliştirilmiştir. 

 Çocukların fiziksel etkinlik zamanları oyun ortamında gerçekleşmelidir. 

 Spor etkinlikleri sadece fiziksel aktiviteler olarak değerlendirilmemelidir. Sosyal, bilişsel ve dil gelişimini 
de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı etkinlik kitabında spor etkinliklerine yönelik nitelikli etkinlik örnekleri sunmalıdır. 

 Okul öncesi öğretmenlerine spor etkinliklerinin uygulamasına yönelik hizmet içi eğitim verilmelidir. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki koşulları ayarlanırken spor etkinliklerinin yapılabileceği uygun 
alanlar planlanmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programı düzenlenirken ilgili birimlerdeki (Beden Eğitimi Bölümünü, Spor 
Yönetimi Bölümü) akademisyenlerinin de görüşleri alınmalıdır. 
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EKLER 
EK A Görüşme formu örneği 

GÖRÜŞME FORMU 

Tarih/Saat/Yer  

Cinsiyet/Yaş  

Eğitim Durumu  

Mesleki Tecrübe  

Kurum Türü  

GÖRÜŞME SORULARI 

1. Okul öncesi dönemde spor etkinliği nedir? 

 

 

 

2. Okul öncesi dönemde spor etkinlikleri önemli midir? Önemli olduğunu düşünüyorsanız neden önemlidir? 
Önemsiz olduğunu düşünüyorsanız neden önemsizdir? 

 

 

 

 

3. Okul öncesi öğretmeni olarak hangi spor etkinliklerine yer veriyorsunuz? 

 

 

 

 

4. Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinlikleri çocukların hangi gelişim alanlarını destekler? 

 

 

 

 

5. Sizce okul öncesi dönemde yapılan spor etkinliklerinde nelere dikkat edilmelidir? 
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ENGELLİ VATANDAŞLARIN KAMU HİZMETİNE ULAŞMASI 
KONUSUNDA KAMU HİZMETİ VEREN BAZI KURUMLARIN 

YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR: Konya İli Örneği 1 
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ÖZET  

 

Engelli vatandaşların bağımsız ve insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmeleri için toplumun diğer üyeleriyle eşit 
şekilde kamu hizmetine ulaşmasının sağlanması bu konuda varsa engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Böylece 
engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları sağlanmış olacaktır. Engellilerin tüm hak ve 
hizmetlerden yararlanabilmesi için fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda kuşkusuz devlete önemli görevler düşmektedir. 

Bu çalışmada Konya’daki bazı kamu kurumlarının verdikleri kamu hizmetine ulaşma konusunda engelli vatandaşlara 
yönelik ne gibi çalışmalar yaptıkları bu çalışmalarda ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları kurum yetkilileri ile yapılan 
görüşmelerde ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Bu çerçeve de yeni yapılan kamu binalarında engellilerin sorunlarla 
karşılaşmadıkları fakat eski kamu binalarında bazı engellerle karşılaştıkları belirtilmiştir. Bununla birlikte yetkililerin 
engelli vatandaşlara hizmet verilmesi konusunda duyarlı oldukları izlenimi edinilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, Engelli Vatandaş, Erişebilirlik 

 

PRACTICES OF CERTAIN PUBLIC SERVICE DELIVERING 
INSTITUTIONS CONSIDERING ACCESS OF HANDICAPPED 

CITIZENS TO PUBLIC SERVICE 
Example of Konya Province 

 

ABSTRACT 

 

The providing access to public services for handicapped citizens on an equality with other citizens is a necessity in order 
the handicapped citizens to pursue an independent life compatible with human dignity. Thereby the whole-active 
participation and independent life of handicapped citizens are ensured. It is certain that the government is under liability for 
providing equality of opportunity to make handicapped citizens to enjoy the rights and services.  

In this study, certain public institutions in Konya; their practices considering access of handicapped citizens to public 
services; the challanges confronted in this process are evaluated via interview with authorities. Within this framework it is 
stated that handicapped citizens are not faced with obstacles in newly-built public buildings. However obstacles in old public 
buildings are indicated. In the meantime the impression is gained about that the authorities are sensitive in the matter of 
giving public services to handicapped citizens. 

Keywords: Public Service, Handicapped Citizen, Access 
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Yönetimi ve Siyaset Anabilim Dalında 2017 Tarihinde Kabul Edilen “Engelli Vatandaşların Kamu Hizmeti Almada Karşılaştığı Sorunlar: Konya İli 
Örneği” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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GİRİŞ 
 

Tam olarak anlaşılması zor olan ve çözüme kavuşturulamayan engelli kavramı, insanlık tarihi kadar eskidir. Türkiye’de 
yaşayan engelli vatandaşlarımızın hakları, başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence 
altına alınmıştır. Kentsel alanlarda engelli bireylerin de sorunlarla karşılaşmadan rahat dolaşımının sağlanması gerekir. 
Bundan dolayı kentsel mekânların düzenlenmesinde,  tasarım aşamasından itibaren, engelli vatandaşlar dâhil, bütün 
bireylerin erişilebilirlik ihtiyaçlarını yerine getirecek biçimde, standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kent yaşamında her engelinin hayatını başkalarına ihtiyaç duymadan sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu şehir içi 
altyapı, toplu ulaşım ve kamu binaları gibi kentsel mekân düzenlemeleri, engel türüne göre farklılık göstermektedir. Bir 
görme engelli, trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon gibi sisteme ihtiyaç duyarken, bir ortopedik engelli ise özel tasarlanmış 
toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu tür çalışmalar sonucunda engelli vatandaşların  günlük yaşama katılmaları 
sağlanabileceği gibi kamu hizmetine ulaşması da kolaylaşacaktır.  Yapılan düzenlemeler yeterli seviyede olmadığı takdirde 
engelli vatandaşlar, kendilerini hayat karşısında dışlanmış olarak göreceklerdir. 

Günümüzde  “sakat” ve “özürlü” kavramları bazı durumlarda “engelli” ibaresini belirtmek için kullanılmaktadır. 2000 
yılından önce “sakat” kavramı kullanılırken 2000-2013 yılları arasında “özürlü” kavramının daha çok kullanıldığı göze 
çarpmaktadır. 3 Mayıs 2013 Resmi Gazete’de yayımlanan “ 6462 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde belirtilen “sakat” ve 
“özürlü” ibareleri yerine “engelli” ibaresi kullanılmaya başlanmıştır. 

 

ENGELLİLİĞE İLİŞKİN TANIMLAR 
 

Engelli kavramı, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte bu kavramın tanımı konusunda tam bir uzlaşıya 
varılamamıştır. Engelli kavramı hakkında  bazı uluslararası ve ulusal tanımlar yapılmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) engelliyi tanımlarken, engelli bireyin yaptığı veya yapabileceği iş ve/veya mesleği 
göz önünde bulundurarak, iş hayatına katılabilme yönünü ele almaktadır.  Örgütü'nün 1955 yılında yapmış olduğu engelli 
tanımına göre; "fiziksel ve zihinsel yeteneklerin azalması sonucu, uygun bir işi elde etme veya koruma imkânını önemli 
derecede kaybeden kişi" olarak tanımlanmaktadır (Toplu, 2009:28). 1983 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü engelli 
tanımını yeniden ele almış ve bu sefer de engelliyi; “fiziksel ve ruhsal bir yetersizlik (arıza) sonucu uygun bir işi sağlama 
(elde etme), o işi koruma (devam etme) ve bu işte ilerleme ihtimalleri önemli derecede azalmış bir kişi" olarak tarif 
etmektedir (Toplu, 2009:28). 

Avrupa Birliği (AB)’nin engelli tanımı ise; “fiziksel, zihinsel veya psikolojik (duyusal eksiklikleri de içeren) eksikliklerin 
sonucunda, normal olarak kabul edilen bir kişi için, bir eylem ya da fonksiyonun yapılabilmesinin imkânsız kılındığı veya 
sınırlandığı bir kişidir” şeklinde yapılmıştır (Baran, 2009:32). 

 Ülkemizde engellilere yönelik kurum ve kuruluşların yanı sıra kanun, tüzük ve yönetmeliklerde engelli kavramı 
konusunda farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir.  

5378 Sayılı Engelliler Kanun’a göre engelli; “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde 
kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre 
koşullarından etkilenen birey” olarak tanımlanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre engelli tanımı; “vücudunda eksik veya kusuru olan” olarak tanımlanmaktadır 
(www.tdk.gov.tr). 

Türk Standartları (TS 9111) Enstitüsü; engelli tanımını “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın 
gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziksel ve teknik 
düzenlemelere gereksinim duyan kişi” olarak tanımlamaktadır (TS 9111, 2011:1). 

Türk Standartları (TS 12460) Enstitüsü; engelli tanımını “vücut fonksiyonlarını kullanmada, fizikî ve zihinsel kısıtlılık 
veya kayıp hali” olarak tanımlamaktadır (TS 12460, 1998:1). 
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Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesine göre engelli tanımı “bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engeller nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun 
olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri” şeklindedir. 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu’nun 3. Maddesinin “c” fıkrasına göre 
engelli; “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olup; korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

ENGELLİLİĞİN NEDENLERİ VE GRUPLANDIRILMASI 
 

Engelliliğin nedenleri doğum öncesi, doğum anında ve doğum sonrası olmak üzere üç başlık altında toplanırken, engelli 
vatandaşların sahip olduğu engel çeşitlerinin farklılığından dolayı çeşitli gruplara ayrılmaktadır. 

 

Engelliliğin Nedenleri 
Engelliliğin çok farklı nedenleri olmakla birlikte doğum öncesi nedenler, doğum anına ait nedenler ve doğum sonrası 

nedenler şeklinde gruplandırılmaktadır. 

Doğum öncesi nedenler “Genetik bozukluklar ve annenin ilk 3 ayda geçirdiği kızamık ve kızamıkçık, kan uyuşmazlığı, 
çiçek ve suçiçeği, yetersiz ve dengesiz beslenme, felç, vitamin eksiklikleri, … gebelik süresinin normalden kısa veya uzun 
olması, annenin düşmesi, çarpması vb. kazalara maruz kalması gibi unsurları içine almaktadır” (Muhcu, 2015:13).   Bunun 
yanında annenin daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, sahip olduğu kalıtım özellikleri, beslenme düzeyi, kan değerleri, 
kullandığı ilaçlar, yaşı, sistematik hastalıklar,  bebeğin engelli doğmasına sebep olmaktadır (Sapancı, 2013:34). 

Doğum anına ait nedenler, doğumun geç ve güç olması, zor doğum nedeniyle meydana gelen zedelenmeler, sağlık 
personeli yardımı olmadan doğum yapma, sağlığa uygun olmayan doğum koşulları, doğum esnasında bebeğin oksijensiz 
kalması, vb. nedenler bu gruba girmektedir (Lüle, 2008:15). 

Doğum sonrası nedenler, ağır doğum sarılığı, ilk üç yaşta geçirilen hastalıklar (Çocuk Felci, Menenjit, Kızamık, 
Suçiçeği, vb.), kazalar, bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması, sağlık kontrolünden geçtirilmemesi, savaş, terör, 
gerekli testlerin yaptırılmaması, doğal afetler, vb. nedenler bu gruba girmektedir (Baş, 2013:8). 

 

Engelliliğin Gruplandırılması 
Engelli vatandaşların sahip olduğu engel çeşitlerinin farklılığından dolayı görme, işitme, ortopedik engelli gibi farklı 

gruplandırmalar yapılmıştır.  

Bedensel engelli grubu, insan yapı ve biçiminin fiziksel taraflarında herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşması, 
bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle ortadan kaldıran engellilik türüne bedensel engelli denilmektedir. Örneğin; 
görmeyen gözler, işitmeyen kulaklar, konuşma bozuklukları, eksik kol veya bacak vb. gibi (Söyler, 2010:7). 

Ortopedik engelli grubu, sinir sisteminin tahrip edilmesi, hastalıklar kazalar ve genetik problemler nedeniyle kas, 
iskelet ve eklemlerin görevlerini yerine getirememesi nedenleriyle oluşan hareket ile ilgili yetersizlikler olarak 
tanımlanmaktadır (Topsaç, 2013:12).  

Görme engelli grubu, görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve 
sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur (Yorulmaz, 2010:9). 

İşitme engelli grubu, işitme fonksiyonunun tamamını veya tamamına yakınını kaybetmiş fiziksel engelli kişidir (Yüce 
Eşkil, 2011:26). Başka  bir tanıma göre tek veya iki kulağında tam veya kısmi olarak işitme kaybı olan bireydir. İşitme cihazı 
kullananlar da bu gruba girmektedir (Öztürk, 2011:21). 

Dil ve konuşma engelli grubu, bazı nedenlerden dolayı konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde 
bozukluk, ses bozukluğu olanlar; işittiği halde konuşamayanlar, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, 
afazi, dil dudak-damak çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir (Baş, 2013:10). 

Zihinsel engelli grubu, doğumdan önce, doğum sırasında ve sonraki gelişim evresinde değişik nedenlerden dolayı 
gelişim ve fonksiyonlarında oluşan sürekli yaşlanma, duraklama ve gerileme gösteren ve bunun sonucu olarak etkili uyumsal 
davranışlarda gerilik ve yetersizlik gösteren bireylerdir (Mülayim, 2009:43). Bu gruptaki engelli bireyler karar verebilme, iş 



Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 

142 

kabiliyeti gibi günlük hayatta karşılaştıkları durumlarda kendi yaşıtlarındaki kişilere oranla daha düşük seviyeden takip 
ederler.  

Diğer Engelli Grubu: Bireyin çalışma kapasitesini tam olarak kullanamamasına neden olan, sürekli bakıma muhtaç ve 
tedavi isteyen hastalıklara (kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kanserler, ruhsal davranış 
bozuklukları, vb)  sahip kişiler bu grup içinde değerlendirilmektedir(Kara Öztürk, 2011:29-30). 

 

Erişilebilirlik Kavramı 
Erişilebilirlik, insan yapımı ve doğal fiziksel çevre başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilme, 

bu çevrelerde verilen hizmetlerden yararlanma ve katkıda bulunma olanaklarına sahip olmayı ifade etmektedir. Engelliler için 
erişilebilirlik, hakları kullanabilmenin bir aracı olmanın yanında, bağımsız yaşamanın, toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam 
olarak katılabilmenin de koşuludur. Engellilerin bağımsız ve insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmeleri için toplumun 
diğer üyeleriyle eşit şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma,  bilgiye ve iletişime erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Böylece 
engelli bireylerin toplumda var olan diğer kişiler gibi başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri ve hayata  
katılımı sağlanacaktır (Çağlar, 2012:542-543). 

Toplumu oluşturan tüm bireylerin toplumsal yaşama katılımının sağlanması için tüm  yaşam alanlarının her  bir birey 
düşünülerek tasarlanması gerekmektedir.  İşte bu noktada herkes için tasarım yaklaşımı, engelli ve hareket kısıtlaması olan 
kişiler de dahil olmak üzere, tüm bireylerin mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına karşılık verecek yaşam alanları 
oluşturmayı hedeflemektedir (Tiyek vd., 2016:228). 

 

Türkiye’de Engelliler İle İlgili Olarak Geliştirilen Ulusal Standartlar 
Türkiye’de, standart hazırlama ve yayınlama yetkisi TSE’dedir. Engelli bireylere yönelik standartlar da TSE tarafından 

hazırlanıp, yayınlanmaktadır. Standartlar incelendiğinde; engelli bireylere uygun asansörler, kaldırma platformları, engelli 
bireylerin kullandığı araçların ve gereçlerin standartları ile bina ve mekânlara erişilebilirliği ile ilgili olduğu görülür (Ören, 
2015:22). Bahsedilen standartlar aşağıda belirtilmiştir. 

- TS 12460 (Nisan 1998)’da yer alan; “Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri – Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin 
Tesislerde Tasarım Kuralları”nı kapsamaktadır. 

Bu düzenleme ile engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde istasyon tesislerini ( giriş 
kısmı, hissedilebilir yüzey uygulamaları, emniyet şeridi vb.) kullanabilir konuma getirilmesi sağlanacaktır.  

TS 12576 (Haziran 2012)’da yer alan; “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal 
Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları”nı kapsamaktadır.  

Bu düzenlemenin amacı engelli vatandaşların evlerinden çıkarken çevresel hiçbir engelle karşı karşıya gelmeden herkes 
gibi sosyal yaşama katılmalarını sağlamaktır.  

TS ISO 23599 (Haziran 2012)’da yer alan; “Görme Özürlü veya Az Görenler için Yardımcı Mamuller - Hissedilebilir 
Yürüme Yüzeyi İşaretleri” standardı görme engelli kişi veya az gören kişilere yönelik hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretlerini (HYYİ) oluşturan malzemenin niteliklerini belirtmektedir.  

TS 9111 (Kasım 2011)’ de yer alan; “Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik 
Gereklerini” kapsamaktadır. 

1997 yılında Türkiye’de görev ve sorumlulukları, engelli bireyler için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak, ulusal 
ve uluslararası kurumlarla koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, bu alanda ulusal politika oluşumunu desteklemek, engelli 
bireylerin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolunu araştırmak olan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve 
aynı yıl İmar Yasası’nda bu çerçevede yeni düzenlemeler yapılmıştır (Koca, 2010:33).  

Ülkemizin nüfus bakımından dört büyük şehri olan Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir büyükşehir belediyeleri imar 
yönetmeliklerine bakıldığında TSE 9111 sayılı standarda uyulması gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede  kamu binalarında 
bulunan WC’lerin en az biri engelli bireylerin kullanımına uygun olması, engelli araçlar için otoparklara sarı işaret 
konulması, sinemalarda engelli bireylere göre oturma yeri düzenlenmesi, otel gibi yerlerde engelli odası planlanması, kot 
farkı bulunan bina girişlerindeki rampaların düzenlenmesi, asansörler, hissedilebilir yüzey uygulamaları, merdivenler, rampa 
vb durumların istenilen standartlara uygun olarak yapılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  
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Engellilerin Kamu Hizmetine Erişilebilirliğine Yönelik Düzenlemeler 
Engelli bireylerin kamu hizmetine erişilebilirlik kapsamındaki düzenlemeler başta  1982 Anayasa’sı olmak üzere  

Kanunlarla, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Bakanlar Kurulu Kararları ile, Yönetmeliklerle, Tebliğlerle, Genelgelerle, 
Yönergelerle ve sirkülerle düzenlenmiştir.  

1982 Anayasası'nın 10., 42., 49., 50., 60., 61. maddelerinde diğer özel gereksinim gruplarının yanı sıra yaşlıların ve 
engelli bireylerin korunması ve güçlendirilmesi gereğini gösteren direk ve dolaylı hükümler bulunmaktadır.  

Engelli bireylere yönelik en önemli kanuni düzenleme ise 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren “5378 Sayılı 
Özürlüler Kanunu” dur. Bu Kanun; kamuya ait mevcut resmî yapılar,  yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları vb. sosyal, kültürel alt yapı alanları ile gerçek/tüzel kişiler tarafından yapılmış ve halka açık hizmet veren her türlü 
yapının, toplu taşıma araçlarının engelli bireylerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesini hükme bağlamıştır (Ören, 
2015:20). 

Engelliler Kanunu'nun amacı madde 1’de şu şekilde belirtilmiştir;  “Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer 
bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır”. 5378 sayılı kanunla engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet 
sunumunda katılımcı bir anlayış benimsenerek engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının 
sürece katılımının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.  

 
KONYA’DA KAMU HİZMETİ VEREN  BAZI  KAMU KURUMLARININ 

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR 
 

Konya’da bir çok kamu kurum ve kuruluşu  engelli vatandaşlara kamu hizmeti sunmaktadır. 2016 Nisan-Eylül ayları 
arasında yaptığımız çalışmada bu kurumların tamamına ulaşmak çeşitli nedenlerle mümkün olmamıştır. Ulaşabildiğimiz 
kurumların yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde engelli bireyler ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları şu şekilde 
açıklamışlardır: 

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kod: A1) 
SORU: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kurum binasına engelli vatandaşların erişilebilirlik açısından ne tür 

çalışmalar yapılmıştır?  

CEVAP: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası eski bir bina olduğundan binanın iç ve dış mimarisinin bozulmaması için 
engelli vatandaşlarımıza yönelik fazla çalışma yapamadık. Binalarımızın giriş kısımlarında engelli rampası vardır. Engelli 
vatandaşlar kurumumuza geldiklerinde yukarı çıkamadıkları için gerekli işlemleri alt katta yapmaktayız. Böylece engelli 
vatandaşlarımızı mağdur etmemiş oluyoruz. 

 
Mevlana Müzesi (Kod: A2) 

SORU: Mevlana Müzesinde engelli vatandaşların erişilebilirliliğini sağlamak açısından ne tür çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Mevlana müzesi ile ilgili engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği konusunda karşılaştığı sorunların farkındayız. 
Mevlana Müzesi gibi tarihi bir mekânda iyileştirme yapmak, bir yeri yıkmak fevkalade zordur. Bu tür çalışmalar kısa bir 
zaman zarfında yapmak neredeyse imkânsızdır. Bundan dolayı çalışmalarımızın % 30’unu tamamlamış bulunmaktayız. 
Mevlana Müzesi’nin içerisindeki derviş odaları ve diğer odalara ait yerlerde düzenleme yapılması yasaktır. Ayrıca Mevlana 
Müzesi’nin içerisindeki ahşap zeminlerin değiştirilmesi için çok ilmi araştırmalar yapılmıştır. Bunun için özel ağaçlar 
getirtilmiştir. Bahçe duvarında bazı çalışmalarımız devam etmektedir. Tuvalet alanlarında ileriki zamanlarda engelli 
vatandaşların kolay erişebilecekleri standartlara getirtilecektir. Şimdiki hali engelli vatandaşlarımıza uygun değildir. Bununla 
alakalı   bazı düzenlemeler yapılacaktır. Engelli vatandaşlar ve diğer vatandaşlar için abdest alma yerleri yapılacaktır. 
Mevlana Müzesi’nde yapılmış olan iç rampalar portatif olarak üretilmiştir. Tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan 
engelli vatandaşlarımız kimseden yardım almadan müze içerisinde rahatça dolaşabilmektedir. Portatif rampa yapılmasının 
nedeni de Mevlana Müzesi’nin içerisine kalıcı bir malzeme kullanımının sakıncalı olmasındandır. Mevlana Müzesi’nde iki 
adet tekerlekli sandalye mevcuttur. Müze girişinde rampamız mevcuttur. Görme engelli vatandaşlarımız için müze içerisine 
hissedilebilir yüzey yapmayı çok isterdik ama bildiğiniz gibi böyle bir çalışma yapmamız imkânsızdır. Bazı kurullar böyle bir 
çalışma yapılmasını uygun görmemiştir. Fakat görme engelliler için kulaklık hizmeti bulunmaktadır. Görme engelli 
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vatandaşlar bu hizmetten istifade edip Mevlana Müzesi hakkında kulaklık yardımıyla bilgi almaktadırlar. Görme engelli 
vatandaşlarımız için rehberlik hizmeti yoktur. Bakanlığımız böyle bir rehberlik hizmeti vermemektedir. 

 
İl Halk Kütüphanesi (Kod: A3) 

SORU: İl Halk Kütüphanesi binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği açısından ne tür çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Binamız 2011 yılı kasım ayında hizmete girdiği için bu erişilebilirlik konusunda özellikle dikkat edilerek 
belediye tarafından projelendirilmiş bir binadır. Binamızın içyapısı engelli vatandaşlarımıza uygundur. Bina girişindeki 
rampamız tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımız için uygun dizayn edilmiş olup istenilen 
standartlara göre yapılmıştır. Rampanın genişliği, eğim oranı ve kenarlarındaki tutmaçlar gerekli standartlara uygun olarak 
yapılmıştır. Asansörlerimizin genişliği de tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan engelli vatandaşlara göre ayarlanmıştır. 
Asansörler hakkında son yapılan testlerde İSO numarasına uygun olarak yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu İSO (Uluslararası 
Standartlar Teşkilatı) uygulamasının yapılmasındaki amaç tekerlekli sandalye ile gelen engelli vatandaşlarımızın asansör 
kullanırken asansör düğmelerine uygun ulaşabilecekleri seviyeye indirmektedir. Bu konu hakkında çalışmalarımız en kısa 
zamanda kamu hizmeti olarak engelli vatandaşlarımıza sunulacaktır. Zemin katta engelli WC’ si bulunmaktadır. WC 
kapısının üzerinde engelli işareti bulunmaktadır ve WC içerisi tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan arkadaşlarımızın 
rahat hareket edebilecekleri genişliktedir. Lavabo yüksekliği istenilen seviyededir. Bina girişinde engelli vatandaşlarımızın 
ihtiyacı olabilir düşüncesiyle bir adet tekerlekli sandalyemiz bulunmaktadır. Akülü araba ile gelen engelli vatandaşlarımız 
için akülü araba şarj istasyonu getirmeyi düşünüyoruz ileriki zamanlarda. Süreli yayınlar bölümüne engelli vatandaşlarımız 
için ayrı masalar getirilmiştir. Ayrıca salon görevlileri ve yöneticileri işitme engelli vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmemiz 
için Halk Eğitim Merkezi’nde kurs alındı. Zemin katta bilgisayar salonunda görme engelli vatandaşlarımız için dört adet 
bilgisayarımız vardır. Bu bilgisayarlarda kendilerine uygun program yüklenmiştir. Görme engelli arkadaşlarımız kulaklık 
vasıtasıyla sesli olarak mausu hareket ettirdiği zaman onun nerede olduğunu ve hangi siteye girmesi gerektiğini 
duyurmaktadır. Görme engelli vatandaşlarımız elindeki kitabı bilgisayar kamerasının altına koyduğunda sesli olarak 
okuyabilmektedir. Görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey çalışmamız en kısa sürede bitecektir. 

 

İl Sağlık Müdürlüğü (Kod: A4) 
SORU: İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurum binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği açısından ne tür çalışmalarınız 

oldu?  

CEVAP: İl müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın bina girişinde ve içerisinde başkalarından yardım almadan 
işlerini kolaylıkla halletmeleri için bazı çalışmalar yaptık. Binamızın hem eski hem de 2-3 yıl içerisinde taşınma durumu 
olduğundan bina içerisine asansör yaptıramadık. Ama bu durum bizler için engel teşkil etmedi. Gerekli birimlerle istişaremizi 
yaptıktan sonra bir karara vardık. Üst kattaki gerekli birimleri zemin kata aldık ve böylece özellikle ortopedik engelli 
vatandaşlarımız üst katlara çıkmadan zemin katta işlerini kolaylıkla halledebilmektedirler. Bina girişinde engelli vatandaşlar 
için engelli asansör platformu vardır. Asansörümüz gerekli standartlara uygun ve senelik denetimleri yapılmaktadır. Görme 
engelliler için binanın bahçesinden başlayıp binanın içinde gerekli birimlere kadar hissedilebilir yüzeyler yapılmıştır. Bina 
girişinde bilgilendirme levhası (Braille alfabeli kroki ) mevcuttur. Bina girişinde bir adet tekerlekli sandalyemiz vardır. 
Merdiven tutamakların başlangıcına görme engelliler için Braille alfabesi yaptırdık. Böylece görme engelli vatandaşlarımız 
üst katlara çıkmadan önce kabartmalı yazılara dokunarak hangi birime gideceğini önceden bilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü 
bahçesinin kısıtlı olmasından dolayı arabayla gelen engelli vatandaşlarımız otopark sıkıntısı çekmemeleri için iki adet engelli 
otoparkı yaptırdık. İl müdürlüğümüz istişareye çok önem verir. İstişareler sonucunda binamızın engellilere yönelik birçok 
eksikliklerinin olduğunu gördük. Bizler için engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların TSE standartlarına uygun olarak 
yapılması ön plandaydı. Tekerlekli sandalye veya akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımız için bina girişine engelli 
asansör platformu yaptırdık. Asansör içi tekerlekli sandalye ve akülü arabanın rahatlıkla manevra yapabilecek genişliktedir. 
Görme engelli vatandaşlar için ortak alanlarda (Bahçe içi ve bina içi) hissedilebilir yüzeyler oluşturulmuştur. Görme engelli 
vatandaşlarımız bina içerisinde takip izleri sayesinde gerekli birimlere başkalarından yardım almadan ulaşabilmektedir. Bina 
girişinde standartlara uygun olarak rampamız mevcuttur. Bina girişinde bir adet tekerlekli sandalyemiz vardır. Engelli 
levhaları bahçede ve bina içerisinde gerekli yerlerde bulunmaktadır. Engelli WC’si istenilen standartlara uygun olarak 
yapılmıştır.  

 

Karatay Kaymakamlığı (Kod: A5) 
SORU: Karatay Kaymakamlığı olarak kurum binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği açısından ne tür 

çalışmalarınız oldu?  



Hilmi SÖZEN – Mehmet GÖKÜŞ 

145 

CEVAP: Sizlerin de bildiği gibi Karatay Kaymakamlığı eski bir bina olduğundan engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik 
açısından uygun değildir. Fakat şu an binamız tadilat aşamasındadır. Çalışmalar bittikten sonra engelli vatandaşlarımız 
kaymakamlığımıza geldiklerinde erişilebilirlik açısından kimseden yardım almadan işlerini rahat bir şekilde 
halledebileceklerdir. Bina girişindeki rampanın eğimi fazla olduğundan engelli vatandaşlarımız iniş çıkışlarında zorluklar 
çekmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Yetkili kişilerle görüştük ve ihaleye çıkardık. Giriş 
rampası TSE ye uygun bir biçimde yapılacaktır. İleride engelli vatandaşlarımız binaya girerken hiçbir zorlukla 
karşılaşmayacaklardır. Bina içerisine asansör yapılacaktır. Bütün çalışmalar ihaleye verilmiştir. Çalışmalar bitene kadar gelen 
engelli vatandaşlarım yukarıya çıkmadan görevli arkadaşlarımız gerekli yardımı yapmaktadır. Yakın zamanda bütün engeller 
ortadan kaldırılıp engelli vatandaşlarımız işlerini başkalarından yardım almadan halletmeleri sağlanacaktır. 

 

Konya Gar Müdürlüğü (Kod: A6) 
SORU: Konya Gar Müdürlüğü olarak kurum binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği açısından ne tür 

çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Konya Gar Müdürlüğü olarak istasyonumuzda görme engelli vatandaşlarımızın kimseye ihtiyaç duymadan 
işlerini kolay ve rahat bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak hissedilebilir yüzeyler mevcuttur. Bazı alanlarda eksiklik 
olduğunun farkındayız. En kısa sürede bu alanlara da hissedilebilir yüzeyler yapılacaktır. Bu konuda Konya Gar Müdürlüğü 
olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Asansörlerimizin girişindeki " Engelli Asansör " yazısının altında da Braille alfabesi 
ile kabartmalı yazımız mevcuttur. İstasyon binası içerisinde engelli yolcu vatandaşlarımız için bilgilendirme levhaları (engelli 
yolcuya danışma, gişe, peron, WC vb. birimlere yönlendirecek her türlü bilgi levha ve panoları) konulmuştur. Bu 
bilgilendirme levhalarında görme engelli arkadaşlarımız için kabartmalı yazı (Braille alfabeli kroki ) yapılmış olup istediği 
birimlere rahatlıkla ulaşabilme imkânını sağladık. Engelli vatandaşlarımıza hizmet vermek için Gar binasının giriş ve 
çıkışlarında rampalar, YHT (Yüksek Hızlı Tren)’ye iniş ve binişlerde engelli trampası bulunmaktadır. Gar’ımızda iki adet 
tekerlekli sandalye mevcuttur. Konya Gar’ımızda birden fazla bilet satış gişesi bulunduğundan gazi ve engelli yolcularımıza 
öncelik tanınıp hizmet verilmektedir. İşitme engelli yolcularımız için de bazı personellerimize işaret dili eğitimi verilmiştir. 
Engelli arkadaşlarımız için engelli otoparkları bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın kendileri için hazırlanan hizmetlere 
daha kolay erişim sağlayabilmeleri için bina içinde engelli yardım telefonumuz bulunmaktadır. Engelli tuvaletimiz vardır. 
Tuvaletin iç dizaynı gerekli standartlara uygun olarak yapılmıştır. Yeni imal edilen YHT setlerinde, engelli vatandaşlar için 2 
koltuk, engelli WC’si bulunmaktadır. WC kapı üzerinde, asansörlerin üst kısmında ve yapılan diğer hizmetlerde engelli 
işareti olan levhalar mevcuttur. Bilet satış işlemlerimizde de engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmıştır. Gar binasındaki 
gişelerimize gerekli evrakları teslim edip istenilen formu doldurduktan sonra internet üzerinden biletlerini alabileceklerdir. 

  

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü (Kod: A7) 
SORU: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kurum binasında engelli vatandaşların 

erişilebilirliği açısından ne tür çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Öncelikle binamız eski bir yapıya sahip olduğundan bina içerisinde fazla düzenlemeler yapılması neredeyse 
imkânsız durumdadır. Binadaki asansör kabini 80’li yıllarda yapıldığı için ilk başlarda büyütebilme imkânımız yoktu. 
Başbakanlığın yayınlamış olduğu engellilerle ilgili genelge ile birlikte asansörlerimizi tekrar revize etmeye çalıştık. 
Asansörlerimiz görme engelliler için ses sistemine sahiptir. Görme engelli vatandaşlarımız hangi kata geldiklerini 
bilmektedirler. Tüm engel grubu arkadaşlarımız için asansör tuşlarını belirli basamağa indirdik ve böylece arkadaşlarımız 
rahatlıkla asansör tuşlarına uzanabilmektedirler. Ayakta durmakta zorluk çeken engelli vatandaşlarımız için asansör içinde 
açılır kapanır aparatlarımız mevcuttur. Bina girişinde tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan engelli vatandaşlar için 
rampa bulunmaktadır. Binaya girdikten sonra tekrar rampamız mevcuttur. Engelli WC’si bulunmaktadır. Yapılan bu 
hizmetler gerekli standartlara uygundur. Asansörlerimizin yetkili firmalar tarafından belirli zaman aralıklarında kontrolü 
yapılmaktadır. 

 

Selçuklu Kaymakamlığı (Kod: A8) 
SORU: Selçuklu Kaymakamlığı olarak kurum binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği açısından ne tür 

çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Selçuklu Kaymakamlığının mevcut binası yaklaşık dokuz yıl önce hizmete girdi. Binamız eski olmadığı için 
engelli vatandaşlara uygun olarak yapılmıştır. Bina girişindeki rampada güvenlik için tutamak mevcuttur. Rampanın eğimi 
standartlara uygun şekildedir. Tekerlekli sandalye ve akülü araba kullanan engelli vatandaşlarımız rampayı kullanırken hiçbir 
zorlukla karşılaşmamaktadırlar. Asansör düğmelerinin seviyeleri aşağıya indirilmiş olup engelli vatandaşlarımız rahatlıkla 
ulaşabilmektedirler. Bahçe içerisinde ve bina içerisinde hissedilebilir yüzey bulunmaktadır. Görme engelli arkadaşlarımız 
kimseden yardım almadan bina içerisinde gerekli birimlere gidebilmektedirler. Kaymakamlık binasında güncel mevzuatın 
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istediği her şey mevcuttur. Yukarıda bahsettiğim gibi binamızda iki asansör mevcuttur. Birisinde görme engelli 
vatandaşlarımıza uygunluk açısından sesli uyarı sistemi vardır. Asansör kontrollerimiz yetkili firmalar tarafından 
yapılmaktadır. Daha iki üç ay önce yapılan asansör kontrollerinde bazı eksiklikler çıktı ve hemen gerekli düzenlemeler hiç 
vakit kaybetmeden yaptırıldı. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (Kod: A9) 
SORU: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü olarak kurum binasında engelli vatandaşların erişilebilirliği 

açısından ne tür çalışmalarınız oldu?  

CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik kapsamında bazı 
çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmaları sıralayacak olursak:  

İl Müdürlüğümüz hizmet binasında kullanılmakta olan asansörler Braille alfabesi ile kabartma tuş sistemi ve sesli uyarı 
sistemi ile görme engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmiştir. Asansör tuş takımları ulaşılabilir noktaya 
taşınmıştır. Asansör genişliği tekerlekli sandalye ve akülü arabanın rahat manevra yapabilecek boyuttadır. Engelli 
vatandaşlarımız için tüm katlarda ayrı engelli tuvaleti bulunmaktadır. Gerekli standartlara uygun olarak yapılmıştır.  

Bina girişine engelli vatandaşlara uygun rampalar yapılmıştır.  İlk ve ortaokul öğrencileri için Sosyal Güvenlik bilincini 
arttırmaya yönelik hazırlanan " Güven ve Yarışçı Çocuklar-1 " isimli kitap Konya’da ilk ve orta öğretimde bulunan 180 
görme engelli çocuk için Braille alfabesi ile düzenlenerek bastırılmıştır.  

Görme engelli vatandaşlar için takip izi ve yönlendirme izi yapılmıştır. Bina girişinde iki adet tekerlekli sandalyemiz 
mevcuttur. Yemekhanemizde engellilere ayrılan masalarımız mevcuttur.  

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (Kod: A10) 
SORU: Tramvay hattı (Kampus-Alaaddin, Alaaddin-Adliye) duraklarında engelli vatandaşlarının erişilebilirliği açısından 

yaptığınız çalışmalarınız nelerdir?  

CEVAP: Kampus-Alaaddin güzergâhında hizmet veren tramvay sayısı 60’tır. İstasyon sayısı 61’dir. Hat uzunluğu 42 
km’dir. Adliye–Alaaddin güzergâhında hizmet veren tramvay sayısı 12 tanedir. İstasyon sayısı 16, hat uzunluğu 14 km’dir. 
Tramvay duraklarımız TS 12460 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Kampus hattı güzergâhındaki eski tramvay 
filosunun tamamen değiştirilmesi planlanmış ve bunun için 2012 yılında yeni tramvay aracı alımı ihalesine çıkılmıştır. Yeni 
tramvaylarımız % 100 düşük tabanlı olup engelli vatandaşlarımıza uygun olarak dizayn edilmiştir. Yeni alınan tramvayların 
kullanılmaya başlanması ile birlikte istasyonlarda yeni tramvaylara uygun düzenlemelerin yapılması gerekmiştir. Bunun için 
öncelikle platform boyları uzatılmış, zemin platformları tüm vatandaşların ve engelli vatandaşların kullanımına uygun hale 
getirilmiştir. İstasyon zemin platformlarının iyileştirilmesi ile engelli vatandaşlarımızın tramvay araçlarına engelsiz, bağımsız 
olarak başkalarına ihtiyaç duymadan inip binebilmeleri için vagon kapısı ile platform aynı seviyeye getirilmiş, engelli 
rampaları düzenlenmiş, platform satıhları kaymayı önleyici düzgün döşeme kaplamaları ile kaplanmış, istasyonların bir 
kısmında görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey ile işaretlemeler yapılmıştır. Diğer tüm istasyonlarda da 
hissedilebilir yüzeyler yapılabilmesi için mal alımı ihalesine çıkılmış olup 2016 yılında tamamı iyileştirilmiş olacaktır. 
Tramvay içinde engelli vatandaşlara uygun yer ayrılmıştır. Görme engelli vatandaşlarımız için tramvayda sesli sistem 
bulunmaktadır. Görme engelli arkadaşlarımız hangi durakta ineceklerini başkalarına danışmadan bilmektedirler bu sesli 
sistem sayesinde. Yukarıda da bahsedildiği üzere adliye duraklarının tamamında görme engelli vatandaşlarımız için 
hissedilebilir yüzey bulunmaktadır. Kampus güzergâhındaki durakların da ihalesi yapılmış olup bu yılsonuna kadar 
bitecektir. Duraklarımızın çoğunda güvenlik için tutunma barları mevcuttur. Hükümet durağında tutunma barları yapılmak 
istenmiş fakat Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapımına izin verilmemiştir. 

 

SONUÇ 
 

Ülkemizde kentsel alan ve kamu binalarının kullanımında engelli vatandaşların birtakım sorunlarla karşılaştıkları genel 
olarak kabul edilen bir durumdur. Engelli vatandaşlar şehir içi bir çok alanda başkalarına ihtiyaç duymadan hareket 
edemediği gibi bazı kurumlarda da engellerle karşılaşmaktadır. Bu yüzden engelli vatandaşlar engelli olmanın getirdiği 
olumsuzlukları en üst düzeyde yaşamaktadır. Engelli vatandaşların, araştırma kapsamında yer alan bazı kamu binalarında 
kamu hizmetine ulaşabilme noktasında birtakım sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür.  

Yaptığımız çalışmada eski binalarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri engelli vatandaşlara hizmet 
verirken birtakım sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu engellerin kaldırılması konusunda çeşitli çalışmaların 
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yapıldığını belirtmişlerdir. Fakat gerek mevzuattan kaynaklanan gerekse binaların çok eski olması nedeniyle gerekli tadilat ve 
düzenleme yapmada birtakım sıkıntıların yaşandığını dile getirmişlerdir.  Yeni yapılan kamu binalarında ise engelli 
vatandaşların hizmete ulaşmada fazla bir engelle karşılaşmadığını yetkililer belirtmişlerdir.   

Bütün olumsuzluklara rağmen yeni yapılan binaların TSE’nin engelliler için belirlediği standartlara uygun şekilde 
yapılması engelli vatandaşların kamu hizmetine ulaşılabilirliğini kolaylaştırmıştır.  Eski kamu binalarında ise birtakım 
sorunlar devam etmektedir. Fakat binaların eski olmasının mazeret olarak kabul edilmemesi gerekir. Bu binalarda da biran 
önce gerekli düzenlemelerin yapılıp engelli vatandaşların da diğer vatandaşlar gibi kamu hizmetine erişebilirliliğinin 
sağlanması gerekmektedir.   
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AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 
YAZIM KURALLARI 

 
1. Dergi, Akşehir Meslek Yüksekokulu’nun, bilimsel içerikli-hakemli ulusal yayınıdır ve  yılda bir defa yayınlanır. Dergide 
Sosyal Bilimler alanında yapılmış daha çok Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Ekonometri, Muhasebe ve Finans, Uluslararası 
İlişkiler ve Turizm konularında araştırmalara yer verilir. Araştırmalar orijinal makale veya derleme olabilir. Ancak 
derlemelerin daha önce bilimsel ortamlarda sunulmuş olması beklenmektedir.  
2. Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur.  
3. Dergide makale yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Yazım ve noktalamasında TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı 
esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.  
4. Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; üst ve alt kenarlardan 3,5 cm., sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm. boşluk 
bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dahil 15 sayfadan fazla olmamalıdır.  
5. Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı büyük harfle ve koyu 
olarak, çalışmanın ortasına gelecek şekilde “Times New Roman” yazı karakteriyle 14 punto olmalıdır.  
6. Çalışmanın başlığının hemen altında bir satır boşluk bırakarak yazar veya yazarların adları, akademik unvanlarıyla 
birlikte yazılmalı ve çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm) adları ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında 
elektronik posta adresi ile birlikte verilmelidir. Yapılan çalışma herhangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin 
ana başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot olarak verilmelidir.  
7. Çalışmanın özeti yazar ve yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın Türkçe özeti en 
fazla 300 en az 100 kelime olmalıdır. Özet “Times New Roman” karakterinde ve 9 punto olarak “italik” şekilde yazılmalıdır.  
8. Çalışmada en az 3 ve en çok 7 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeleri bulunmalıdır.  
9. Çalışmanın İngilizce başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri yukarıda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak Türkçe 
anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk bulundurularak yazılmalıdır.  
10. Çalışmanın ana metni, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk 
bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır. Çalışmada kullanılan başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Çalışma boyunca ana 
başlıklar “Times New Roman” karakterinde 14 punto, “ortalı” ve “koyu” olarak, ana başlık altındaki ara başlıklar ise 12 
punto, “ortalı” ve “koyu” olarak, ara başlıkların altındaki başlıklar ise 10 punto, “soldan” ve “koyu” olarak, metin ise 9 punto 
ve “iki yana yaslı” olarak yazılmalıdır. Çalışmada kullanılan ana başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalı, diğer 
başlıklarda ise sadece başlık öncesi bir satır boşluk bırakılmalıdır.  
11.  Çalışma boyunca yazılacak metin sırasında kullanılacak paragraf ölçüleri ise metin iki yana yaslı olmalı, ilk satır 0,5 cm. 
olmalı, her bir paragraf sonrası 6nk aralık verilmeli ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.  
12. Çalışmada kullanılacak şekiller ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve şeklin altında yer almalıdır. 
Şeklin ismini hemen altında ise şeklin kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Şekillerde kullanılacak yazı karakteri 9 
puntodur.  
13. Çalışmada kullanılacak tablolar ise 1’den itibaren numaralandırılarak isimlendirilmeli ve tablonun üstünde yer almalıdır. 
Tablonun hemen altında ise tablonun kaynakçası tam olarak belirtilmelidir. Tablolarda kullanılacak yazı karakteri 9 puntodur.  
14. Dergiye gönderilecek  

 Türkçe makaleler için;  
 Ana Başlık; Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi 

verilmeli); Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Materyal ve Metot; 
Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde 
düzenlenmelidir.  

 İngilizce makaleler için;  
 İngilizce ana başlık, Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar-corresponding author- 

belirtilmeli ve e-mail adresi verilmeli); Abstract; Keywords; Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; 
Introduction; Material and Methods; Results (or Results and Discussion); Discussion and Conclusion (or 
Conclusion); References şeklinde düzenlenmelidir.  

15. Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde Yazar soyadı, yıl  ve sayfa numarası sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri 
baş harfi büyük diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde ve (makale İngilizce hazırlanmışsa 
and); üç veya daha fazla kaynak bildiriminde vd., (makale İngilizce hazırlanmışsa et al.,) kısaltması kullanılmalıdır. Metin 
içerisinde kullanılan kaynaklar, metin sonunda (kaynaklar kısmında) numara kullanılmadan alfabetik sıraya göre verilmelidir.  

 Tek yazar olması durumunda; (Karasioğlu, 2007 ; 35-37) 
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 İki yazar olması durumunda; (Karasioğlu ve Göktürk, 2009; 65) 
 İkiden fazla yazar olması durumunda; (Karasioğlu vd., 2006;156) 
 Birden fazla yazar ard arda verilmesi durumunda; (Karasioğlu, 2005; Karasioğlu  ve Göktürk, 2006; Aydın vd., 
2007) 

16. Aynı yazara ait aynı yıl yayınlanmış eserlerin metin içerisinde gösterimi (Karasioğlu,  2008a; 2008b) şeklinde olmalıdır.  
17. Yazar ismi belli olmadığı durumlarda, Türkçe kaynak için hem metin içerisinde hem de kaynaklar bölümünde Anonim, 
yıl ifadesi kullanılmalıdır. Yazarı belli olmayan yabancı kaynak ise, metin içerisinde Anon. yıl, kaynaklar bölümünde ise 
Anonymous yıl olarak verilmelidir.  
18. İnternet kaynakları ise, metin içerisinde (Karasioğlu, 2003) yıl şeklinde verilmelidir. Kaynaklar bölümünde ise, URL, yıl 
şeklinde gösterilip sayfa adresi açıkça yazılmalıdır.  
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19. Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.  
20. Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.  
21. Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.  
22. Dergiye gönderilecek makalelere ait ilk başvuru bir dilekçe ile yapılmalıdır. Dilekçede makale ismi, yazar isimleri 
iletişim amaçlı telefon ve e-mail adresi belirtilmelisidir. Dilekçede, gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış 
veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için editörle iletişime geçiniz.) 
23. Makale 3 nüsha printer çıktısı ve 1 adet cd/dvd olarak dergi editörlüğüne posta yolu ile gönderilmeli, ayrıca e-posta ile de 
aksehirdergi@selcuk.edu.tr adresine  gönderilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için editörle iletişime geçiniz.) 
24. Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü 
takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.  
25. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve dizayn açısından uygun bulduğu yazıları bilgisayar programı tarafından random atanan  üç 
hakeme gönderir, makaleler üç hakemden ikisinin kabul onayı ile hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya 
konarak yayınlanır.  
26. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı AKMYO Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir.  
27. Yayın hakları saklıdır. AKMYO Sosyal Bilimler Dergisinin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların 
bütünü veya bir kısmı elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, 
fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayınlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasını izin verilir.  


