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Türkçe'nin ilginç yanlarından biri niyetimiz her 
neyse onu destekleyecek, geçerli gösterecek bin-
lerce atasözü ve deyimi barındırması. Üstelik bun-
ların pek çoğu birbiriyle çeliştiği, birbirinin zıd-
dı anlamlar içerdiği, farklı yönler işaret ettiği hal-
de.. Bazen düşünüyorum, belki de bir türlü önce-
liklerimizi, odaklanacağımız eylemleri, ortak he-
deflerimizi belirleyememizde bu coğrafyanın tari-
hinden süzülüp gelen bu kod dağınıklığının payı 
var mıdır diye. Gerçekten de bin yıla yaklaşan bir 
süre önce yurt edinme ve devlet kurma konusun-
da gösterdiğimiz irade ve kararlılıktan (ki şükür 
hala devam ediyor), eğitim, bilim ve teknoloji gibi 
son iki yüzyılın gelişme ve refah anahtarları olan 
alanlarda ısrarla kaçınmamızı anlamakta zorlanı-
yorum. Söylem bazında kimsenin itirazı olmasa, 
hatta son yıllarda olduğu gibi innovasyon, ar-ge 
ve markalaşma benzeri moda kavramlarda yay-
gın bir sahiplenme çabası ortaya çıksa da bunla-
rın gerçekleşmesi için hangi kesimlerin neleri yap-
ması, nelerden kaçınması konusunda açık taahhüt-
ler içeren ve kolektif uzlaşma ile belirlenmiş ha-
reket rotaları oluşturamıyoruz. Refahı ve modern-
leşmeyi istiyoruz tabii, zaten kim istemez ki, ama 
bunun gerektirdiği dönüşüm programının niteli-
ği, bileşenlerinin saptanması ve maliyetinin dağı-
lımı konusuna kafa yormaktan kaçınıyoruz. Ade-
ta "biz ayakta duralım yeter, gerisini iyi saatte ol-
sunlar halleder"modundayız. Son sekiz yılda kü-
resel ekonomide gözlenen olağan dışı belirsizlik 
ve çalkantının yol açtığı bulanıklık ta durumu ida-
re etmemizi ve günü kurtarmamızı kolaylaştırdığı 
için azalacağı yerde giderek artan ve biriken risk-
leri görmezden geliyor, kontrolümüz dışındaki ge-
lişmeler olumluysa başarımız, olumsuzsa kaderi-
miz diye yorumluyoruz.

AB ile Yakınsama ve Eylem Planları

Bizi dibe vurmadıkça harekete geçmekten alıko-
yan bu özelliğimiz nedeniyle, toplumsal dinamik-
lerimizi yönlendirecek içsel çıpalarımız yok. Şir-
ketlerimiz de kendiliğinden bir dönüşüm motoru 
olacak, topluma bu yönde öncülük edecek bir ol-
gunlukta değil. Bu nedenle dışsal uyaranlara, çıpa-
lara ihtiyacımız var. Başta IMF olmak üzere ulus-
lararası kuruluşların yararı, sadece kırılganlığın ta-

van yaptığı kriz dönemleriyle sınırlı. İşler yolun-
da iken, yani konjonktür dengeleri sağlanmışken 
ekonominin yapısal dönüşümü ve hele bir sıçra-
ma gerçekleştirilmesi onların sınırını aşıyor. Bu 
bakımdan elimizdeki tek olanak,2008 öncesinde-
ki başarının da temel faktörlerinden biri olan AB 
çıpası. Dikkat ediyor musunuz bilmem, ne zaman 
AB ilişkilerinde ciddi bir canlanma emaresi olsa 
Türkiye'nin kırılganlık algısında ve ülke riskinde 
düşme, dış kaynak girişlerinde artış oluyor, mak-
roekonomik dengeleri de kolaylaşıyor. Bunun arka 
planında Türk ekonomisi ve yatırım ortamı ile il-
gili anlaşılabilir, açık ve inandırıcı bir hikayenin 
hatta resmin ortaya konulamaması var. Dolayısıy-
la ülkenin yönü ve geleceğini tam anlamıyla öngö-
rülebilir kılamıyoruz. Tam da geçen hafta belirtti-
ğimiz gibi kendi dinamiklerimiz çerçevesinde or-
tak akıl ile ürettiğimiz ortak paydalarımız belirsiz. 
İşte AB ile yakınsama iradesi, bütün bu belirsiz-
lik ve bulanıklıkları bir kalemde yanıtlayan ve ül-
kenin yapısal dönüşüm için toplumsal taahhüdünü 
belgeleyen, üstelik başarısı diğer üye ülkelerde de-
falarca test edilmiş bir turnusol kağıdı işlevi görü-
yor. Bu bakımdan, dış politika bağlamında talihsiz 
bir inisiyatif gibi görünen Suriye sorunsalının en 
olumlu sonucu, doğan göçmen krizi ekseninde AB 
ile yeniden ve ciddi bir şekilde gündeme gelen ya-
kınsama çabalarının yoğunlaşmasıdır.

Nitekim Başbakan Davutoğlu’nun geçtiğimiz iki 
haftada peş peşe açıkladığı "ilk üç aylık eylem 
ve reform programı sonuçları" ile "ikinci üç ay-
lık plan", hem dünyanın anlayacağı bir dili benim-
seyişimiz, hem de AB ile yakınsama isteğimizin 
samimiyetini göstermesi açısından prensip olarak 
umut verici. Bu bağlamda konuyla daha az ilgi-
li olmakla birlikte demokratik süreç ve özellikle 
maliyet hesabı yönünden doğal ve normal karşı-
lanması gereken seçim vaatleri bir yana bırakılır-
sa, reform programında da öngörülen eylemlerin 
yarısından fazlasının uygulamaya konmuş olması, 
kalanların da Haziran sonuna kadar tamamlanaca-
ğının vurgulanması önemli. Tamamlanan düzenle-
meler içinde tahkim merkezinin faaliyete geçmesi, 
makina teçhizat yatırımları finansmanına BSMV 
istisnası getirilmesi, kişisel verilerin korunma-
sı yasasının kabulü, İşgücü piyasası esnekliği yö-

YORUM
Adnan NAS

adnann@global.com.tr

Yol Haritası AB’den, Gerisi Bizden



8 nünde çalışmaların başlatılması, imar planı reviz-
yonu sonucu değer artışlarından kamunun pay al-
ması, reformların izlenmesi ve eşgüdümü için bir 
üst kurul oluşturulması stratejik nitelik taşıyor. 
Kalan bir buçuk aylık sürede tamamlanması öngö-
rülen eylemler içinde yatırım ortamının, şirket ku-
ruluş ve tasfiyelerinin kolaylaştırması, sermaye pi-
yasalarına kurumsal yatırımcı girişinin özendiril-
mesi, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk düzenle-
mesi, yerel yönetimlerin ve kalkınma ajanslarının 
verimliliğinin arttırılması.vergi usul yasası ve öğ-
retmen strateji belgesini de içeren eğitim reformu 
gibi bir bölümü uzun yıllardan beri gündemde ya 
da askıda bulunan kritik konular var. Zaman az da 
olsa sadece başlangıç adımlarının atılması bile AB 
sürecinin olumlu etkileri bağlamında kayda değer. 
Bu arada daha önce öncelikli eylemler arasında 
sayılan Gelir Vergisi Reformu’ndan bu açıklama-
da söz edilmemesi ve hukuk reformu ile ilgili bir 
adım öngörülmemesi bunların ötelendiği izlenimi-
ni uyandırıyor. Ayrıca hükümetin ilk programında 
bulunmayan "vize muafiyeti ile ilgili düzenleme-
ler" ve yeni açıklanan "Türkiye Uzay Ajansı “da 
gerçekleştirilecek eylemler listesinde.

Yaratıcı Bölge Politikaları: İran ve Diğerleri

Yokluğundan hep yakındığımız yol haritası konu-
sunda AB temel bir referans olarak odak işlevini 
görürse, işimizin zorluk çektiğimiz stratejik baca-
ğı tamamlanmış olur. Yani mutfağımızı düzenleme 
konusunda ortak payda için elimiz rahatlar. Biz de 
nispeten daha iyi olduğumuz taktik bacağına, yani 
şirketler ve hükümetler arası temas ve görüşmele-
re, kurulacak ortaklık ve işbirliklerine, finansman 
teminine ve ihracat pazarlarına yoğunlaşırız. Çün-
kü bu konularda ve özellikle bölgesel denklemler-
de daha dinamik ve yaratıcı politikalara ihtiyacı-
mız var. Özellikle yeni bir beyaz dönem başlatan 
İran'daki yeniden yapılanma sürecinde aktif rol 
alarak hem katkı yapma, hem de ciddi kazanım-
lar elde etme potansiyelimiz var. Küresel finans-
man ve MİGA gibi ülke riski sigortası mekaniz-
malarını kullanarak ve batılı yatırım kaynakları ile 
İran arasında köprü oluşturacak ortaklıklar kura-
rak kullanacağımız büyük bir fırsat önümüzde du-
ruyor. Aynı şekilde göçmen kriziyle yakınlaştığı-
mız Yunanistan'ı ve Doğu Akdeniz gaz rezervle-
ri için işbirliği yapmaya çalıştığımız İsrail’i, daha 
sonra da uzlaşmacı yaklaşımlarla güvenlik krizi-
ni sonlandırabileceğimiz diğer Ortadoğu ülkeleri-
ni düşman değil çözüm ortağı haline getirmeyi he-
deflemeliyiz. Bu açılım, kendi sosyal çatışmaları-

mızın hallini de kolaylaştırır. Unutmayalım, dünya 
sorun çıkaran değil sorun çözen oyuncuların özle-
mini çekiyor.
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
İstihdamı Etkiliyor mu?: Türkiye 
Örnekleminde ARDL Sınır Testi 
Yaklaşımı

Öz

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) gittikleri ülkelerin birçok ekonomik paramet-
resini etkilemektedir. Bunların başında da istihdam gelmektedir. Çalışmada, Tür-
kiye örnekleminde DYY’nin istihdam üzerindeki etkisi 1970-2011 dönemi için in-
celenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ampirik bölümünde sınır testi yaklaşımı 
(ARDL)  kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, ülkeye gelen DYY’lerin is-
tihdama etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir. Bunun ya-
nında elde edilen katsayının negatif olması DYY’lerin istihdamı azalttığı yönün-
de bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, İstihdam, Zaman Serileri Analizi

Does Foreign Direct Investment Affect 
Employment in Turkey?: An ARDL Bound 
Testing Approach

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) affects many economic parameters of the host 
countries. One of the most important effects is employment. In this study, we wo-
uld like to investigate the effect of foreign direct investment (FDI) on employment 
over the period 1970-2011 in Turkey bu using the bound testing (ARDL) appro-
ach. The empirical results show that the effect of inward FDI has no statistically 
significant effect on employment. In addition, the negative sing of FDI shows that 
FDI affects employment negatively.

Keywords: Foreign Direct Investment, Employment, Time Series Analysis.
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor Mu? : Türkiye Örnekleminde ...

1.Giriş

Ekonomik küreselleşmenin önemli bir unsuru olan 
uluslararası sermaye akımları dünya ekonomisi-
ne şekil veren faktörlerin başında gelmektedir. Bu 
akımlar portföy yatırımları, doğrudan yabancı ya-
tırımlar ve diğer akımlardan oluşmaktadır. Serma-
ye akımları arasında ülke ekonomilerine en faz-
la katkı sağlayan türün DYY olduğu söylenebilir.  
DYY, Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) tarafından fir-
ma/iştirak vasıtasıyla başka bir ülkede kalıcı çı-
kar sağlamak amacıyla yaptığı yatırım olarak ta-
nımlanabilir (OECD, 2003: 3). Birçok gelişmek-
te olan ülke açısından DYY’ler büyük öneme sa-
hiptir. Çünkü bu yatırımlar, ülkelerin yetersiz ta-
sarruf düzeylerine önemli katkı sağlamaktadır. Ay-
rıca, yabancı yatırımların ülkedeki üretim anlayı-
şının değişimine katkı vermesi beklenir. Bunun en 
temel nedeni ise yabancı yatırımcının beraberin-
de getireceği bilgi, beceri ve teknolojidir (Ernst, 
2005: 1). İlgili durumun gerçekleşmesi ile ülkede 
rekabet ve verimlilik artışı sağlanır. Bu yüzden po-
litika yapıcılar ortaya çıkacak rekabet ve verimli-
lik artışının yayılma etkisi ile bir bütün olarak ülke 
ekonomisini etkileyeceğini düşünmektedirler (Ja-
vorcik ve Spatareanu, 2005: 45).

Yabancı yatırımlar ile yerel yatırımlar arasın-
da tamamlayıcılık etkisinin ortaya çıkması bek-
lenir (Apergis vd., 2006: 386). Bu durum eko-
nominin daha etkin ve verimli işlemesinin önü-
nü açar.  Eğer ev sahibi ülkede tekelci konum-
da olan bir firma var ise, yabancı yatırımın gel-
mesi ile bu tekel ortadan kalkar. Bu da tüketicile-
rin daha ucuz ürün teminine zemin hazırlar (Se-
yidoğlu, 2009: 619). Eğer CUŞ bir takım araştır-
ma geliştirme faaliyetlerini yatırım yaptığı ülke-
de gerçekleştirirse bu durumdan iç piyasada faali-
yet gösteren firmalarda faydalanabilir (Blomström 
vd., 2000: 102). Bunun yanında ÇUŞ’lerin ürettiği 
mamülleri taklit eden yerel ihracat şirketlerin ma-
liyetlerinde düşüşler yaşanır (Crespo ve Fontoura, 
2007: 411-412). DYY’ler ayrıca ev sahibi ülkede 
üretimi ve milli gelir atışına önemli katkı sağlarlar 
(Hirst ve Thompson, 2007: 11). Yabancı yatırımcı-
nın beraberinde getirdiği fiziki sermaye, yeni pa-
zarlama ve yeni yönetim anlayışları yatırımlara ev 
sahipliği yapan ülkede yayılma etkisi oluşturabi-
lir (Iwamoto ve Nabeshima, 2012: 2-3). Bu durum 
ülkedeki ekonomik yapının daha verimli işleme-
sine önemli katkı sağlar. DYY’nin ekonomik ola-
rak ortaya çıkarmış olduğu bir diğer etki de istih-

dam yönlüdür. DYY’ler istihdamı üç şekilde etki-
lemektedir. Birincisi, DYY girişi ile yeni firmalar 
oluşturarak doğrudan etkileyebileceği gibi dolaylı 
olarak istihdamın artmasını sağlar. İkinci durum-
da, iyi işletilmeyen firmayı yeniden yapılandıra-
rak mevcut istihdamın korunmasını sağlar. Üçün-
cüsü, DYY yatırımın geri çekilmesine karar veri-
lirse bu durumda istihdamın olumsuz etkilemesi-
ne sebep olacaktır (Moosa, 2002: 77). Bu bağlam-
da değerlendirildiğinde, DYY’nin istihdama etki-
sinin farklı şekillerde ortaya çıkması beklenir. Fa-
kat DYY’lerin ülkenin bütününde istihdamı etki-
lemesi düşük ihtimal dahilindedir. DYY’lerin ya-
tırım gerçekleştirdikleri sektörde ise istihdam artı-
şı beklenir (McCulloch, 1993: 45).

Bu çalışmanın amacı DYY’nin istihdam üze-
rindeki etkisini Türkiye örnekleminde sınır tes-
ti (ARDL) yaklaşımı ile 1970-2011 yılları verile-
ri kullanılarak incelemektir. Literatüde yapılan ça-
lışmalarda özelikle son dönem aylık verilerinden 
hareket eden çalışmalar olduğu gibi, uzun dönemi 
kapsayan çalışmalarda işsizlik verisinden hareket 
eden çalışmalara rastlanmaktadır. Çalışma kapsa-
dığı dönem, kullanılan yöntem ve veriden kaynak-
lı olarak literatürdeki bulguları yeniden ele alma 
çabasındadır. Çalışmada, Türkiye’de DYY’nin ge-
lişimi hakkında bilgi verilecek, sonrasında litera-
tür incelemesi yapılacaktır. Ardından ampirik uy-
gulama bölümüne geçilecek, sonrasında elde edi-
len bulgular ışında değerlendirmelerde bulunula-
caktır.

2.Türkiye’de Yabancı Doğrudan Yatırımların 
Gelişimi

Son yıllarda küreselleşmenin artmasıyla tüm dün-
yada istihdam yapısı değişmeye başlamıştır. Geliş-
mekte olan ülkeler de 1980’lerden sonra bu değişi-
me ayak uydurmaya çalışmışlardır. Türkiye açısın-
dan DYY’nin gelişimine bakıldığında, 1954 yılın-
da yürürlüğe konulan 6224 sayılı yabancı serma-
ye kanunu  ve 1980’li yıllarda başlayan liberali-
zasyon politikaları ile yabancı sermaye desteklen-
miştir (DPT, 2000: 8). Türkiye’nin DYY gelişimi-
ni 1980 ve 2000 yılı sonrası olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. Çünkü 1980 sonrasında liberalleşme 
politikaları ile, 2000’li yıllarda ekonomik kriz son-
rası yapısal değişimle birlikte DYY girişi artmış-
tır. Türkiye’ye gelen DYY’nin artış göstermesin-
de bir diğer etki de Avrupa Birliği ile olan ilişkile-
rinden ileri gelmektedir. Türkiye’nin 2004 yılında 
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birliğe adaylığının resmiyete kavuşması ile ülkeye 
gelecek DYY’nin önü açılmıştır (Göçer vd.,2013: 

108). 1970-2011 yılları arasında Türkiye’ye gelen 
DYY miktarları Tablo 1’de verilmiştir.

B. DOĞAN - M. CAN

Tablo 1: Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri (Milyon $)

Yıllar 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
DYY 58 114 18 99 684 810 844 636 608 885 722 805 940
Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DYY 783 982 3352 1082 1702 2785 10 031 20185 22047 19851 8585 9086 16136

Kaynak: UNCTAD 2012 verileri kullanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

1980 yılında 18 milyon Dolar olan yabancı yatı-
rım miktarı liberalizasyon politikalarının ardından 
hızlı artış göstermiş ve 2000 yılında yatırım mik-
tarı 982 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2000 
yılı sonrasında ülkeye giren yabancı sermaye mik-
tarında dalgalanmalar yaşandığı anlaşılmaktadır. 
2005 yılında 10 milyar Dolar olan yabancı serma-
ye girişi, 2007 yılında 22 milyar Dolar seviyesine 
ulaşmıştır. 2009 yılında ise küresel ekonomik kri-
zin etkisiyle bu rakam 8 milyar Dolar seviyesine 
düşmüştür. 2011 yılında ise yabancı yatırım mik-
tarı 16 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

3.Literatür Araştırması

DYY’nin istihdam üzerindeki etkilerini inceleyen 
çalışmaların sonuçları arasında tam olarak görüş 
birliği yoktur. Bazı çalışmalar DYY’nin istihdam 
üzerinde olumlu etkisi olduğunu ileri sürerken ba-
zıları da anlamlı olmayan etkileri olduğu sonuç-
larını ortaya koymuşlardır. Genel itibariyle teorik 
ve ampirik çalışmalar DYY’nin istihdam üzerinde 
pozitif etkisinin olduğu yönündedir. Ancak örnek-
lem ve örneklemin istihdam yapısına göre sonuç-
lar farklılık gösterebilmektedir. Tablo 2’de DYY 
ile istihdam arasındaki ilişkileri inceleyen çalış-
malara yer verilmiştir.



12 Tablo 2: DYY ile İstihdam Arasındaki İlişki Üzerine Yapılmış Ampirik Çalışmalar

Yazarlar Örneklem Yöntem Bulgular

Blomström vd. 
(1997) ABD, İsveç

En Küçük 
Kareler Yöntemi 

(EKK)

Ana ülkesi ABD olan DYY’lerin gittikleri 
ülkelerde istihdamı artırdığı sonucuna varılmıştır. 
Yine İsveç kökenli DYY’lerde genellikle gelişmiş 
ülkelere gittiği ve orada nitelikli istihdamı 
arttırdığı sonucunu elde etmişlerdir.

Brainard ve Riker 
(1997) ABD Panel Regresyon Çalışmada DYY’nin giriş yaptığı ülkede istihdama 

ciddi bir katkısının olmadığı sonucuna varılmıştır.

Andersen ve 
Haınaut (1998)

OECD 
Ülkeleri Panel Regresyon DYY’nin işsizliği azalttığı sonucunu elde 

etmişlerdir.

Driffield ve Taylor 
(2000) İngiltere

Genelleştirilmiş 
Momentler 

Yöntemi (GMM)

DYY’nin istihdama hem olumlu hem olumsuz 
etkileri olduğu sonucunu elde etmişlerdir.

Brady ve Wallace 
(2000) ABD

Panel EKK ve 
Sabit Etkiler 

Modeli 

DYY’nin istihdamı ve ücretleri negatif yönde 
etkilediği sonucunu elde etmişlerdir.

Mariotti vd. (2003) İtalya Panel EKK DYY ile istihdam arasında bir ilişki 
saptanamamıştır. 

Fazekas (2003) Macaristan EKK
Ülkenin küreselleşme ve AB’ye üyeliğinden 
sonra istihdam artışının gerçekleştiği sonucuna 
varılmıştır.

Williams (2003) İngiltere
Yapay Bağımlı 

Değişkenli 
Modeller Probit

İngiltere’ye Avrupa’dan gelen DYY’lerin 
istihdamı azalttığı, Asya’dan gelen DYY’lerin 
istihdamı artırdığı sonucunu elde etmiştir.

Fu ve 
Balasubramanyam 

(2005)
Çin GMM

Ülkeye gelen DYY’lerde meydana gelen 
%10’luk bir artış istihdamı %3 oranında arttırdığı 
saptanmıştır.

Jayaraman ve 
Singh (2006 ) Fiji ARDL İstihdamın DYY’den anlamlı ve olumlu yönde 

etkilendiği sonucu elde edilmiştir.

Chang (2007) Tayvan VAR Modeli DYY’nin istihdamı etkilemediği sonucuna 
varılmıştır.

Karagöz (2007) Türkiye Zaman Serileri 
Yöntemi

Ülkeye giriş yapan DYY’ler ile istihdam arasında 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Onaran ve 
Stockhammer 

(2008)

Doğu Avrupa 
Ülkeleri1

Havuzlanmış 
EKK

DYY Slovakya’da istihdamı olumlu yönde 
etkilerken Slovenya da ise olumsuz yönde 
etkilediği sonucuna varılmıştır. Diğer ülkelerde 
ise anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

Ajaga ve 
Nunnenkamp 

(2008)
ABD Eşbütünleşme ve 

Nedensellik

DYY’nin istihdamı olumlu yönde etkilediği ve iki 
değişken arasında anlamlı güçlü bir ilişki olduğu 
sonucuna varılmıştır.

Karlsson vd. 
(2009) Çin

EKK, Heckman 
İki Aşamalı 

Tahmin Modeli

Ülkeye gelen DYY’lerin istihdam etkisinin 
oldukça yüksek olduğu sonucuna varmışlardır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor Mu? : Türkiye Örnekleminde ...
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Hisarcıklılar vd. 
(2009) Türkiye Dinamik Panel, 

(GMM) 

Sektörel bazlı inceleme neticesinde, ülkeye giriş 
yapan DYY’lerin istihdam üzerinde bir etkisinin 
olmadığı sonucu elde edilmiştir.

Vergil ve Ayaş 
(2009) Türkiye Panel 

Eşbütünleşme
DYY’lerin istihdamı olumsuz yönde etkilediği 
sonucuna varılmıştır.

Aktar ve Öztürk 
(2009) Türkiye

Vektör 
Otoregresif 

Yöntemi

İstihdamın DYY’den etkilenmediği bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Pinn vd. (2011) Malezya ARDL

DYY ile istihdam arasında uzun dönemde bir 
ilişkinin olmadığı ancak kısa dönemde DYY’den 
istihdama doğru bir nedensellik olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Saray (2011) Türkiye ARDL Türkiye’ye gelen DYY’lerin işsizliği azaltıcı bir 
etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sandalcılar (2012) Türkiye

Johansen 
Eşbütünleşme, 

Granger 
Nedensellik

Türkiye örnekleminde yapılan çalışmada DYY ile 
istihdam arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.

Yaylı ve Değer 
(2012)

Gelişmekte 
Olan 27 Ülke

Dinamik Panel 
Nedensellik

Kısa dönemde gelişmekte olan ülkelerde DYY’ler 
istihdamı etkilemektedirler. 

Göçer ve Peker 
(2014)

Türkiye, Çin, 
Hindistan

Maki Çoklu 
Yapısal Kırılmalı 

Eşbütünleşme

Türkiye’de DYY istihdamı azaltıcı etki yaparken, 
Çin ve Hindistan da istihdamı artırıcı bir etki 
yaptığı sonucuna varılmıştır.

1

4.Veriler ve Yöntem

Çalışmada Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ve istihdam arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için akım 
değişken cinsinden DYY, istihdam edilen kişi sayısı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)  verileri kul-
lanılmıştır. DYY verisi Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) veri tabanında 
GSYİH ve istihdam verisi ise Penn World Table’dan elde edilmiştir. DYY, GSYİH’ye oranı cinsinden 
(%), GSYİH 2005 yılı sabit fiyatlarıyla (Milyon $), istihdam verileri ise istihdam edilen kişi sayısı cin-
sindendir. Bu doğrultuda DYY hariç diğer değişkenler modele logaritmik dönüşümleri yapıldıktan son-
ra dahil edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya konmasında ekonometrik yöntem olarak Pesaran vd. (2001) ta-
rafından geliştirilen yöntem tercih edilmiştir. Sınır testi (ARDL) olarak adlandırılan bu yöntemin Engle-
Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) yöntemleri ile karşılaştıldığında daha 
esnek ve kullanışlı olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu yöntemlerin kısıtları arasında modele dahil 
edilen serilerin düzeyde durağan olmamaları, fark işlemi neticesinde ise durağan hale gelmeleri gerek-
mektedir. Fakat ARDL yaklaşımında böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Yani modele dahil edilen seriler 
farklı seviyelerde durağan olabilirler (Tang, 2003: 421). Bunun yanında ARDL’nin küçük örneklemler-
de daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir (Pesaran ve Shin, 1997: 1-23). Bunun yanında içsellik diğer 
yaklaşımlarda önemli bir problem iken, ARDL yaklaşımında içsellik daha önemsiz bir problemdir (Ja-
lil, 2012: 311). Kısaca ARDL, bağımlı değişkenin I(1) olduğu, bağımsız değişkenlerin ise farklı dura-
ğanlık seviyelerinde (I(1) veya I(0)) olsa dahi eş bütünleşmenin olup olmadığını ortaya koyan yöntem 
olarak tanımlanabilir.

1 Çek Cumhuriyet, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya.

B. DOĞAN - M. CAN



14 DYY’nin istihdama etkisini belirlemek amacıyla 
Karagöz (2007), Peker ve Göçer (2010) çalışması 
temel alınmıştır.2 Bu doğrultuda ilgili model aşağı-
daki şekilde ifade edilebilir. 

 (1)

Denklemde yer alan EMP; istihdamı, DYY; Doğ-
rudan Yabancı Yatırımları, GDP; Gayri Safi Yurti-
çi Hasılayı, ; hata terimini ifade etmektedir.

Sınır testi yaklaşımı öncesinde kısıtsız hata düzelt-
me modeli kurulması (UECM) gerekmektedir. Bu-
nun ardından sınır testi yapılabilmektedir. Pesaran 
vd. (2001) sınır testinin geçerli olabilmesinin kısıt-
sız hata düzeltme modelinde değişen varyans, oto-
korelasyon vb. problemlerinin olmaması gerekti-
ğini vurgulamıştır.  Bu doğrultuda oluşturulan mo-
del şekilde formüle edilmiştir. 

(2)

Denklemde ifade edilen bağımsız değişkenlere ait 
ifadeler 1 nolu denklemdekilerin aynısıdır. Diğer-
leri ise m; optimum gecikme uzunluğunu, Δ; fark 
işlemcisini ifade etmektedir. 

ARDL modelinde kullanılacak gecikme uzunluğu 
hem uzun dönem hem de kısa dönem analizi için 
önem taşımaktadır. Çalışmada, optimum gecikme 
uzunluğunun Akaike Bilgi Kriterlerine (AIC) göre 
belirlenmeye çalışılmıştır. Serilerin yıllık olduğu 
göz önünde bulundurularak gecikme kısıtı maksi-
mum dört olarak belirlenmiştir. 

Sınır testi yaklaşımında  hi-
potezi sınanmıştır. Bu hipotezin kabulü veya red 
edilmesi F testi ile belirlenmekte ve Pesaran vd. 
(2001) tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştı-
rılmaktadır. Örneklemin küçük olması halinde ise 
Narayan (2005) çalışmasındaki kritik değerler de 
dikkate alınabilmektedir. Eğer hesaplanan değer 
üst kritik değerin üzerinde ise seriler arasında eş 
bütünleşme ilişkisi olduğu kararı verilir. Eğer he-
saplanan değer, iki kritik değer arasında ise bu du-

2 Adı geçen eserlerden Karagöz (2007) bağımlı değişken 
olarak istihdamı dikkate alırken, Peker ve Göçer (2010) işsizli-
ği göz önünde bulundurmuşlardır.

rumda eşbütünleşme ile ilgili bir yorum yapılama-
maktadır. Hesaplanan değer alt sınırından küçükse 
bu durumda seriler arasında eşbütünleşme olmadı-
ğına karar verilememektedir (Morley, 2006: 73). 

Eş bütünleşme analizi uzun dönemde birlikte ha-
reket eden serilerin durumunu inceler. Eğer seriler 
uzun dönemde birlikte hareket ediyorlarsa, orta-
ya çıkabilecek bir sapmanın giderilip giderilmedi-
ği hata düzeltme modeli ile belirlenmektedir (Tarı, 
2011: 435). Diğer bir deyişle, hata düzeltme mo-
deli ortaya çıkan bir sapma sonrasında serilerin ne 
kadar süre sonunda yakınsadıklarını gösterir  (Ja-
lil, 2012: 312). Fakat hata düzeltme modeli her za-
man çalışmayabilir (Tarı, 2011: 435).

Değişkenler arasındaki kısa dönem analizi ARDL 
hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. İlgili mo-
delin çalışmaya uyarlanmış hali aşağıdaki şekilde-
dir.

  
     (3)

Denklemde yer alan ECT hata düzeltme terimidir. 
Hata düzeltme terimi ( ) uzun dönemde elde 
elde edilen hata terimlerinin bir gecikmeli değer-
lerini ifade etmektedir. Hata düzeltme terimi seri-
ler arasında meydana gelen sapmanın bir dönem 
sonra ne kadarının düzeleceği hakkında bilgi verir. 
Ayrıca ilgili katsayı göz önünde bulundurarak sap-
manın kaç dönem sonra ortadan kalkacağını he-
saplamakta mümkündür.

4.1.Ampirik Analiz ve Bulgular

ARDL uygulamasına geçilmeden önce değişken-
lere ilişkin bazı ön testler, işlemler ve serilerin du-
rağanlıkları kontrol edilmiştir.

4.2.Birim Kök Testi

Serilerin birim kök içerip içermedikleri Genişletil-
miş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) 
testleri ile gerçekleştirilmiştir. Her iki teste ait hi-
potezler aşağıdaki şekildedir.

H0: Birim kök vardır, seri durağan değildir.

H1: Birim kök yoktur, seri durağandır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor Mu? : Türkiye Örnekleminde ...
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15ADF ve PP testlerine uygulanan serilerin düzey 
değerlerinde durağan olmadıkları fark işlemi ne-
ticesinde durağan hale geldikleri gözlenmiştir. Bu 

doğrultuda ARDL modelinin uygulanmasında bir 
mahzur görülmemektedir. Elde edilen bulgular 
Tablo 2’de raporlanmıştır.

Tablo 2: Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) Birim Kök Sonuçları

Değişkenler
ADF Test 
İstatistiği

PP Test İstatistiği
Anlamlılık Düzeyi

%1 %5 %10
EMP -0.88 [0] -0.089 [2] -3.60 -2.93 -2.60

ΔEMP -5.34*[0] -5.34*[2] -3.60 -2.93 -2.60
DYY 1.04[4] -1.49[11] -3.60 -2.93 -2.60

ΔDYY -6.03*[3] -7.28*[39] -3.60 -2.93 -2.60
GDP -0.51[0] -0.51[4] -3.60 -2.93 -2.60

ΔGDP -6.31*[0] -6.38*[4] -3.60 -2.93 -2.60
Not: Birim kök tespitinde sabitli model tercih edilmiştir. ADF testinde köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin, Schwarz 
Bilgi Kriterine (SIC) göre belirlenmiş optimum gecikme uzunluğunu, PP testinde ise kullanılan Newey-West bant aralığını,  *; %1 
anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.

4.3.Eşbütünleşme Analizi

Eşbütünleşme testinin gerçekleştirilmesi için ön-
celikle 2 no’lu denklemde yer alan UECM tahmin 

edilmiştir. Bu doğrultuda tahmin edilen modele ait 
F istatistiği Pesaran vd. (2001) ve Narayan (2005) 
kritik değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
bulgular Tablo 3’de raporlanmıştır.

Tablo 3: ARDL Sınır Testi (Eşbütünleşme) Analizi

Eşbütünleşme 
Durumu F-istatistiği Kritik 

Değerler

Pesaran vd. (2001) 
Kritik Değer

Narayan (2005) 
Kritik Değer

Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır

Eşbütünleşme Var 5.596*
%1
%5
%10

5.15
3.79
3.17

6.36
4.85
4.14

5.89
4.13
3.73

7.33
5.26
4.37

Not: *; %5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Kritik değerler, Pesaran vd. (2001: 300) ve Narayan (2005: 1988) 
çalışmalarında yer alan Case III,  k=2 için alınan kritik değerleri göstermektedir. UECM yıllık verilerle çalışıldığından 
dolayı maksimum “4” olarak alınmıştır. Tahmin sonuçları Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre elde edilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde hesaplanan F istatistiğinin 
%5 anlamlılık düzeyinde, kritik değerleri üzerin-
de yer aldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle 
seriler arasında eş bütünleşme olduğuna karar ve-
rilmiştir. Eş bütünleşmenin varlığı serilerin uzun 
dönemde birlikte hareket ettiğine işaret etmekte-
dir. 

4.4.Uzun Dönem Analizi

Elde edilen bulgulardan sonra uzun dönem ARDL 
modeli tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar op-
timum gecikmeli uzun dönem ARDL modelinin 
(2,4,1) modeli olduğu sonucuna ulaşılmış ve aşa-
ğıdaki şekilde raporlanmıştır. 
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16 Tablo 4: ARDL (2,4,1) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları

Değişken Katsayı t-istatistiği Olasılık
EMPt-1 1.063 6.916 0.000
EMPt-2 -0.453 -2.623 0.013
DYY -0.006 -1.469 0.152

DYY t-1 -0.001 -0.257 0.798
DYY t-2 0.002 0.691 0.495
DYY t-3 -0.017 -3.655 0.001
DYY t-4 0.015 4.116 0.000
GDP -0.238 -2.937 0.006

GDP t-1 0.373 3.694 0.000
C -0.256 -1.489 0.147

Uzun Dönem Katsayıları
DYY -0.015 -1.229 0.226
GDP 0.345 8.731 0.000

C -0.658 -2.950 0.005
Tanısal Testler

R2= 0.98 F ist.= 170.37 (0.00) χ2
BG=1.31 [2] (0.51) FRR=0.04 [1] (0.96)

Ṝ2= 0.97 DW= 2.23 χ2
JB=4.66 (0.09) χ2

BPG=9.21 (0.46)
Not: Tanısal testlerde yer alan DW, Durbin-Watson istatistiği; BG, Breusch-Godfrey otokorelasyon testi, RR; Ramsey model 
kurma hatası; JB, Jaque-Bera normallik testi; BPG ise Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans istatistikleridir. ( ) içindeki 
değerler olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Elde edilen sonuçlar neticesinde gerçekleştirilen 
tanısal testler Tablo 4’ün altında yer verilmiştir. Bu 
doğrultuda kurulan modelin oldukça kabul edile-
bilir olduğunu göstermektedir. Modele ait Cusum 
testide regresyon katsayılarının istikrarlı olduğunu 
göstermektedir.  

Ampirik uygulama sonucunda, DYY’ye ait kat-
sayının negatif olduğu görülmektedir. Her ne ka-
dar olasılık değeri anlamlı olmasa da DYY’nin is-
tihdamı arttırmaktan ziyade azalttığı söylenebilir. 
Bunun yanında elde edilen sonuçlardan ekonomik 
büyümenin istihdamı pozitif olarak etkilediği ve 
katsayının istatistiki olarak anlamlı olduğu görül-
mektedir.

Şekil 1: CUSUM Testi
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174.5.Kısa Dönem Analizi (Hata Düzeltme 
Modeli)

Uzun dönemde serilerin eşbütünleşik olduğuna 
karar verilmesinin ardından kısa dönem analizine 
geçilmiştir. Hata düzeltme modeli tahmini sonu-
cu en uygun modelin (1,3,0) modeli olduğu ortaya 
çıkmış ve ilgili sonuçlar Tablo 5’te raporlanmıştır. 

Hata düzeltme terimine ait katsayının negatif ve 
istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda seriler arasında meydana gelecek sap-
manın yaklaşık 3 dönem (1/0.38) sonra ortadan 
kalkacağı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca, modele ait 
tanısal testler ve Cusum testide modelin kabul edi-
lebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Tablo 5: Kısa Dönem (1,3,0) Modeli

Değişken Katsayı t-istatistiği Olasılık
ΔEMPt-1 0.453 3.154 0.003
ΔDYY -0.006 -2.072 0.046

ΔDYY t-1 -0.001 -0.604 0.550
ΔDYY t-2 0.001 0.506 0.616
ΔDYY t-3 -0.015 -4.654 0.000
ΔGDP -0.238 -3.056 0.004

C -0.000 -0.000 1.000
ECT t-1 -0.389 -4.241 0.000

Tanısal Testler
R2= 0.57 F ist.= 5.74 (0.00) χ2

BG=1.26 [2] (0.53) FRR=3.05 [1] (0.09)
Ṝ2= 0.47 DW= 2.23 χ2

JB=4.66 (0.09) χ2
BPG=5.08 (0.64)

Not: Tanısal testlerde yer alan DW, Durbin-Watson istatistiği; BG, Breusch-Godfrey otokorelasyon testi, RR; Ramsey model 
kurma hatası; JB, Jaque-Bera normallik testi; BPG ise Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans istatistikleridir. ( ) içindeki 
değerler olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Şekil 2: CUSUM Testi
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18 5.Sonuç 

Küreselleşen dünya ekonomisinde doğrudan ya-
bancı yatırımlar ekonomik ve sosyal yönden ülke-
leri etkilemektedirler. Bu etki alanlarından biri de 
istihdam konusudur. Yabancı yatırımların gittikle-
ri ülkelere sadece bilgi ve sermaye getirmesi de-
ğil, bunun yanında yeni istihdam alanları oluştur-
ması beklenir. Bu doğrultuda Türkiye örneklemin-
de yapılan çalışmada, DYY’nin istihdam üzerin-
deki etkisi 1970-2011 yılları verileri kullanılarak 
sınır testi (ARDL) yaklaşımı ile analiz edilmiştir. 
Analizde değişkenlerin durağanlıkları genişletil-
miş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) 
testleri kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra değiş-
kenler arasında eş bütünleşme olduğu tespit edil-
miş ve buna bağlı olarak uzun ve kısa dönem sı-
nır testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ülkeye 
gelen DYY’lerin istihdama etkisinin istatistikî ola-
rak anlamlı olmadığı göstermiştir. Bunun yanında 
elde edilen katsayının negatif olması DYY’lerin 
istihdamı azalttığı yönünde bilgi vermektedir. 
DYY’nin katsayısının modelde negatif katsayıya 
sahip olması önemli bir bulgu olarak yorumlana-
bilir. Çünkü, DYY’ler gittikleri ülkeye sadece ser-
maye değil yeni üretim teknikleri, yeni beceriler 
ve yeni yönetim anlayışlarını da getirmektedir. Bu 
noktadan hareketle Türkiye’ye gelen yabancı yatı-
rımların üretimde verimlilik artışı sağlayarak daha 
az emekle gücüyle üretim gerçekleştirme çabası 
içinde oldukları söylenebilir. Ayrıca üretimde kul-
lanılan otomasyon ve bilgisayar teknolojilerinin 
de istihdam edilen kişi sayısını olumsuz etkilediği 
sonucunu çıkarmak mümkün görünmektedir. Elde 
edilen analiz sonuçları Türkiye için literatürde; 
Karagöz (2007) Aktar ve Öztürk (2009), Vergil ve 
Ayaş (2009), Saray (2011),Yaylı ve Değer (2012), 
Sandalcılar (2012), Göçer ve Peker (2014) tarafın-
dan yapılan çalışmaları doğrulamaktadır. Bu doğ-
rultuda politika yapıcıların yabancı yatırımların is-
tihdamı arttırma konusunda çeşitli tedbirlere alma-
sına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Yabancı yatırım-
cının yatırım kararı almadan önce politika yapıcı-
ların istihdam yaratacak alanları tespit ederek ya-
tırımcıya bu alanlara yatırım yapması durumunda 
teşvik vermesi, istihdam konusunda olumlu etki 
oluşturabilecektir. Ayrıca yabancı yatırımların ül-
keye yatırım yapmasının önünü açacak fikri mül-
kiyet haklarının, kurumsal kalite düzeyinin, beşe-
ri sermaye kalitesinin arttırılmasına yönelik çeşit-
li politikalar geliştirmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Bunların gerçekleştirilmesi hem gelen yaban-

cı yatırımların niteliğini arttıracak hem de sadece 
istihdamın değil ekonominin bir bütün olarak yatı-
rımlardan faydalanmasının önünü açacaktır. 
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Örgüt Yapı ve Özellikleri 
Bağlamında Örgütsel Sessizliğin 
Oluşumu: Nitel Bir Araştırma

Öz

Bu çalışmada örgütsel/işgören sessizlik olgusunun, örgüt yapı ve özelliklerine da-
yalı olarak ne şekilde geliştiğinin keşifsel bir yöntemle ortaya çıkarılması amaç-
lanmıştır. Örgüt yapı ve özelliklerine ilişkin alt değişkenler olarak, biçimselleşme, 
uzmanlaşma, farklılaşma, standartlaşma, merkezileşme derecesi ele alınmıştır.  
Kalitatif bir araştırma olarak tasarlanmış çalışmada veri elde etmek için mülakat 
ve odak grup tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma örneklemi farklı örgüt ya-
pıları içerisinde değişik kademelerde görev alan kırk bir katılımcıdan oluşmakta-
dır. Araştırma bulguları içerisinde örgüt yapı ve özelliklerinin işgören sessizliğinin 
oluşumu üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde tartışılmış ve elde edilen bulgular 
ışığında yeni sessizlik formları ortaya konmuştur. Yapısal sessizlik teması altın-
da kodlanan bu formlar, Yönetsel Sessizlik, Düşünsel/Pasif Sessizlik ve Birimler 
Arası Sessizlik olarak isimlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Örgüt Yapı ve Özellikleri

Organizational Silence and Organizational 
Structure and Characteristics: A Qualitative 
Study

Abtract

In this study, we would like to reveal how the phenomenon of organizational/emp-
loyee silence appears through an exploratory method based on the organizati-
on structure and characteristics. Sub-variables related to organizational structu-
re and characteristics were selected as degree of formalization, specialization, 
differentiation, standardization, centralization. In this qualitative research, inter-
views and focus group techniques were used to obtain data. The study sample 
consists of interviews of forty-one participants working at different levels in diffe-
rent organizational structures. :Based on the research findings, the impacts of or-
ganizational structure and characteristics on formation of employee silence were 
discussed in detail. We have found new silence forms. These forms are encoded 
under the theme of structural silence, have been named as Administrative Silen-
ce, Intellectual/Passive Silence and Interfacility Silence.

Keywords: Organizational Silence, Organization Structure and Characteristics
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Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu: Nitel Bir Araştırma

1.Giriş 

İşgörenler yaptıkları işleri ve örgütlerini gelişti-
recek çeşitli fikir, bilgi, öneri, eleştiri ve kaygıla-
ra sahiptirler. Ancak, işgörenlerin bilgi, fikir, öne-
ri, eleştiri ve kaygılarını açık bir biçimde ifade et-
mekten kaçındıkları literatüre sıklıkla konu olur-
ken, araştırmacıların genel olarak işgören sessizli-
ğini örgütler adına olumsuz bir durum olarak de-
ğerlendirdikleri görülmektedir  (Örn. Morrison ve 
Milliken, 2000 ; Pinder ve Harlos, 2001; Dyne vd., 
2003; Milliken vd., 2003). Bununla birlikte gün-
cel araştırma sonuçları, işgören sessizliğinin kar-
maşık ve çok boyutlu bir yapı sergilediğini de or-
taya koymaktadır (Van Dyne vd., 2003: 1359, 
Tangirala ve Ramanujam, 2008: 41). Tangirala ve 
Ramanujam’ın (2008: 41)  da belirtmiş oldukla-
rı gibi, kişilerin sessiz kalma davranışları, fark-
lı amaç, kişi ve konuların kombinasyonu içerisin-
de geniş bir alana yayılmaktadır. Bu nedenle, ses-
sizlik hallerinin kavramsallaştırılabilmesi için iş-
gören/örgütsel sessizlik konusuyla ilgili birçok bo-
yutun ele alınıp incelenmesi bir gereklilik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Daha akıcı olması açısından, 
çalışmanın sonraki kısımlarında işgören/örgütsel 
sessizlik kavramı yerine sadece sessizlik kavramı 
kullanılacaktır. 

Sessizlik olgusunu konu edinen araştırmalar, olgu-
yu genel olarak örgütlerin sosyal bağlamıyla ilişki-
li olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla sessizlik üze-
rine yapılan kavramsallaştırmaların, örgüt yapısını 
oluşturan temel unsurlardan biri olan sosyal yapıyı 
dikkate aldığı açıkça görülmektedir. Nitekim Mor-
rison ve Milliken (2000) tarafından kaleme alınan 
temel çalışmada, sessizliğin sosyal olarak yapılan-
dırılan bir olgu olduğu iddia edilirken; örgüt yapı 
ve özelliklerine sınırlı düzeyde vurgu yapıldığı gö-
rülmektedir.  Ancak Hackman vd.’nin  (1975) de 
belirtmiş oldukları gibi örgüt yapısının teknik ve 
sosyal formları içeren iki farklı düzeyden meyda-
na geldiği bilinmektedir. Dolayısıyla örgütler açı-
sından teknik yapıyı ifade eden örgüt yapı ve özel-
liklerinin sessizlik olgusunu ne şekilde etkiledi-
ği ve farklı formlarda sessizlik olgusu oluşturup 
oluşturmadığı yeterince araştırılmamıştır.  Oysaki 
örgüt yapısı ve işgören duygu ve davranışları ara-
sındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma, teknik 
yapının işgören duygu ve davranışlarını etkiledi-
ğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Dolayı-
sıyla  işgörenin belirli nedenlere bağlı olarak örgüt 
sosyal alanı içerisinde sergilemiş olduğu sessizlik 

davranışının yanı sıra, örgüt yapı ve özelliklerin 
de sessizlik davranışını etkileyebileceği ve farklı 
sessizlik formlarının da ortaya çıkabileceği, man-
tıksal açıdan ulaşılabilecek bir sonuçtur. Bu ba-
kımdan sessizlik olgusunu, örgüt yapı ve özellik-
lerinden bağımsız, yalnızca sosyo-psikolojik bağ-
lam içerisinde ele olarak kavramsallaştırmaya ça-
lışmak, bir yandan yazının kapsayıcılığını sınırlar-
ken, diğer taraftan sorunun çözümüne yönelik ge-
liştirilen önerilerin yetersiz kalmasına neden ola-
caktır. 

Yazarların bilgisi dahilinde, örgüt yapısı ve ses-
sizlik ilişkisini araştıran ampirik araştırmanın ol-
madığı görülmüştür. Yönetim ve örgüt yazını içe-
risinde büyük bir çalışma alanı bulan örgüt yapı 
özelliklerinin sessizlikle ilişkisinin araştırılmamış 
olması, oldukça dikkat çekicidir.  Burada ilk akla 
gelen soru, oluşturulan araştırma hipotezlerine uy-
gun sonuçların elde edilip edilmediğiyle ilgili ol-
maktadır. Sessizlik teorisi içerisinde ortaya kon-
muş olan sessizlik formlarının örgüt yapı ve özel-
likleriyle ilişkisinin açıklanamaması, teoride bir 
eksiklik olabileceği kanısını temellendirmektedir. 
Dolayısıyla bu durum farklı sessizlik formlarının 
olabileceğine de işaret etmektedir. Nitekim Dal-
ton vd. (1980: 49), belirli örgüt yapılarının işgö-
renlerin davranışlarını belirlemede büyük bir öne-
me sahip olduğunu belirtirken, örgüt yapısının ki-
şilerin davranışları üzerindeki etkisine dikkat çek-
mektedirler. Bununla birlikte, örgütlerin fonksiyo-
nel düzeyde farklılaşan çeşitli birimlerden oluştu-
ğu ve bir takım yapısal özelliklere sahip oldukla-
rı bilinmektedir. Bu farklı birim ve yapısal özellik-
lerin, işgörenlerin kitlesel olarak sessizleşmeleri-
ne etkileri bağlamında, analiz düzeyini farklılaştı-
rabileceği düşünülebilir. Belirtilen varsayımlar al-
tında, örgütlerin sosyal düzeyine ek olarak örgüt 
yapı ve özelliklerinin de sessizlik yazını içerisinde 
ele alınması, sessizlik teorisinin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca, olumsuz bir tutum veya dav-
ranış olarak değerlendirilen işgören sessizlik hal-
lerinin önlenmesine yönelik olarak, kapsamlı yö-
netim uygulamaları ve etkin insan kaynakları stra-
tejileri geliştirilmesi bakımından da uygulamacıla-
ra katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada kuramsal olarak da ortaya konan iş-
gören sessizliği/örgütsel sessizlik ve örgüt yapı ve 
özellikleri arasındaki ilişkinin nitel bir araştırmay-
la incelenmesi ve  elde edilen veriler ışığında be-
timlemesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışma 
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23farklı örgütsel/işgören sessizlik form ya da form-
larını ortaya çıkaracak bir araştırma olmasından 
dolayı önemli hale gelmektedir. Ancak işgörenler 
üzerinde benzer olumsuz etkilere neden olan bu 
olgular (örgüt yapısı ve örgütsel/işgören sessizliği) 
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamadığı şüphe-
si,  ilk olarak teoride bir eksiklik olabileceği ka-
nısını uyandırmaktadır. Ayrıca araştırma içerisinde 
sessizlik olgusunun örgütsel düzeyde incelenmesi, 
daha önce ele alınmamış olan farklı örgüt türleri-
ni de araştırma konusu olarak ele alması ve özgün 
araştırma sorularının geliştirilmesi,  bu çalışmanın 
özgün değerlerini oluşturmaktadır. 

2.Sessizlik Kavramı 

Wathen (1973: 13), Latince’de bir fiilin gerçek ve 
mecaz anlamlarda kullanıldığını ifade etmektedir. 
Sessizliğin gerçek anlamı, gürültüsüzlük, hareket-
sizlik, durgunluk veya suskunluk, sessiz kalma, 
konuşmama durumudur. Mecaz anlamda ise genel 
olarak inaktif (hareketsiz) kalan eylem; dinlenme 
ya da durma; eyleme zıt olarak sessiz ve hareketsiz 
olma anlamlarına gelmektedir (Wathen,1973: 13). 

Webster’s Collegiate Dictonary’de sessizliğin hem 
isim hem de fiil biçiminin tanımlandığı görülmek-
tedir. Bu sözlüğe göre isim olan sessizlik, tama-
men bir sessizlik, konuşmanın olmayışı ya da be-
lirli bir konu üzerinde konuşulmaması olarak ta-
nımlanırken, fiil durumundaki sessizlik ise biri-
nin konuşmasının kesilmesi ve sessizlik durumu-
na geçilmesi olarak ifade edilmektedir (Sobkowi-
ak, 1997: 43). 

Sobkowiak (1997), sessizliğe ilişkin farklı düzey-
lerde ayrımdan bahsetmektedir. Bu ayrımda ses-
sizlik  “akustik/sesle ilgili” (acoustic) ve “pragma-
tik/öğretici/faydacı” (pragmatic) olmak üzere iki 
düzeyde ele alınmaktadır. Akustik açıdan sessiz-
lik, fiziksel alandaki ses dalgalarının olmayışın-
dan, pragmatik açıdan sessizlik ise insanların için-
de var olduğu (psiko/sosyol alan) ve genellikle ya-
rar veya stratejik amaçlar için konuşmanın olma-
yışından kaynaklanmaktadır (Pinder ve Harlos, 
2001: 338). 

Bruneau (1973), yapmış olduğu çalışmada prag-
matik sessizliğe ilişkin onayı ya da reddi/görüş ay-
rılığını içeren “psiko-linguistic sessizlik” (psycho-
linguistic silence), “etkileşimsel sessizlik” (in-

teractive silence) ve “sosyo-kültürel sessizlik” 
(socio-cultural silence) olmak üzere üç farklı ses-
sizlik türü ortaya koymaktadır. Psiko-Lunguistik 
Sessizlik, iletişim esnasında kişilerin bilinçsiz bir 
şekilde yapmış oldukları duraksamaları, kasti ol-
mayan ilişkileri içiren psikolojik kökenli bir ses-
sizlik türüdür (Erenler, 2010: 17).  Pragmatik ses-
sizliğin bir formu olan etkileşimci sessizlik ise ge-
nel olarak stratejik ve bilinçli bir eylemdir. Sosyo-
Kültürel Sessizlik ise kurumsal yasaklamalar ve 
kişisel düzeyde gerçekleşen ve sessizliğe etki eden 
sözlü davranışlarla ilişkili kültürel normlardan 
kaynaklanmaktadır (Morrison ve Milliken 2000).

Ling (2003: 133), gerçekleştirmiş olduğu kültür-
ler arası çalışma sonucunda,  kişiler arası iletişim-
sel durumlara ilişkin üç farklı sessizlik türü orta-
ya koymuştur. Bu sessizlik türleri olumlu/pozi-
tif, olumsuz/negatif ve etkisiz/nötr sessizlik ola-
rak belirtilmektedir. Olumlu/Pozitif Sessizlik, ter-
fi etmek, var olan ilişkilerini daha da güçlendir-
mek ya da ilişkilerini devam ettirmek için bir ile-
tişim aracı olarak kullanılan bir sessizlik türüdür 
(Ling 2003: 133). Olumsuz/Negatif sessizlik, izo-
le etme, umursamama, önemsememe ve uzlaşma-
ma gibi etkileşime zarar veren ya da etkileşimde 
iyi niyetin ortadan kalkmasına neden olan olum-
suz durumları içermektedir (Ling 2003: 133). Et-
kisiz/Nötr Sessizlik’te ise sessizliğin hem olum-
lu hem de olumsuz yönlerine vurgu yapmaktadır 
(Ling 2003: 133).   

3.Sessizlik Olgusunun Örgüt Alanına 
Yansıması 

Sessizliği örgütsel alan içerisinde araştıran gün-
cel çalışmaların, çıkış noktası olarak Hirschman 
(1970) çalışmasını referans aldıkları görülmekte-
dir. Hirschman (1970), tatminsizlik durumunda iş-
görenlerin nasıl davranacaklarını ortaya koyan bir 
tipoloji önermektedir. Bu tipoloji içerisinde Hirsc-
hman (1970), işgörenlerin tatminsizliğe karşı fark-
lı tutum ve davranışlar biçimleri sergileyecekleri-
ni belirtmektedir. Bu tutum ve davranış biçimle-
ri “Çıkış” (Exit) “Ses” (Voice) ve “Bağlılık” ola-
rak belirtilmektedir. Hirschman’ın (1970: 4,30) 
çalışmasında “çıkış” bazı müşterilerin organizas-
yonun çıktılarını satın almaktan vazgeçmeleri ya 
da kimi işgörenlerin örgütten ayrılmaları şeklin-
de tanımlanırken, “ses” ise müşterilerin ya da ör-
güt üyelerinin firmanın uygulamalarını, politikala-
rını ve çıktılarını değiştirme teşebbüsü olarak ifa-
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24 de edilmektedir. Hircshman (1970) tarafından iş-
görenlerin pasif bir durumu olarak ele alınan bağ-
lılık kavramı ise işgörenlerin yapıcı bir tutum ola-
rak sessizleşip itaatkâr davranmalarını ima etmek-
tedir. Bu bağlamda, Hirschman’ın (1970) bağlılığı 
tanımlarken aslında sessizliği de tanımladığı anla-
şılmaktadır.  

Bir diğer önemli çalışmada Farrell (1983),  
Hirschman’ın (1970)’ ortaya koymuş olduğu tipo-
lojideki üç boyuta ek olarak, umursamazlık, aldır-
mazlık ve sessizlik ile karakterize edilen “ihmal” 
boyutunu ortaya koymaktadır. Farrell (1983), tat-
minsizlik sonucunda örgütüne  karşı bağlılığı aza-
lan ve yapmış olduğu işe yabancılaşan işgörenin, 
üyesi olduğu örgüt içerisinde katılımdan uzak du-
rup umursamaz davranışlar sergileyeceğini iddia 
etmektedir (aktaran; Brinsfield vd., 2009: 9-10). 
Ayrıca Farrell (1983), sesi aktif ve yapıcı bir bo-
yut olarak ele alırken, ihmalin pasif ve yıkıcı 
bir durum olduğunu değerlendirmektedir (akta-
ran; Brinsfield vd., 2009: 9-10). Aslında  Hirsc-
hman (1970) ve Farrell’in (1983) çalışmaların-
da tezat bir durumun olduğu dikkat çekmektedir. 
Hirschman’ın (1970) çalışmasında sessizlik sada-
kat ve bağlılıkla eş anlamlı iken, Farrell (1983) ta-
rafından yıkıcı bir durum olarak değerlendirilmek-
tedir. Hirschman (1970)’ ın çalışmasına karşı eleş-
tirel nitelikte olan bir diğer araştırmanın ise Leck 
ve Saunders  tarafından kaleme alındığı görülmek-
tedir. Leck ve Saunders (1989: 220), Hirschman 
(1970)’ın çalışmasının tartışmalı olduğunu belirt-
mektedirler. Araştırmacılara göre bu sorun bağlılık 
(loyalty) kavramının farklı şekillerde yorumlan-
masından kaynaklanmaktadır. Ancak Sessizlik ya-
zının ilk dönem araştırmaları olarak değerlendiri-
len bu çalışmaların ortak bir tavırla sessizlik olgu-
sunu, genel olarak işgörenlerin pasif bir davranış 
biçimi olarak değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. 

İnsan davranışlarını inceleyen bilim insanları, ses-
siz kalmanın eylemsizlikle karekterize edilemeye-
ceğini belirtmektedirler (örn. Nader, 2001: 162). 
Nitekim Scott (1993: 3), sessizliğin geleneksel an-
lamda pasif bir davranış biçimi olarak algılanma-
sını eleştirmektedir. Scott’ın ulaşmış olduğu sonu-
cu destekler nitelikte olan kimi yazarlar, bütün ses-
sizlik formlarının pasif bir davranış biçimi olarak 
değerlendirilmemesi gerektiği belirtirken, sessizli-
ğin biliş, duygu ya da niyetleri içeren bir iletişimin 
formu olarak, aktif ve bilinçli bir çabanın sonu-
cunda oluşabileceğine vurgu yapmaktadırlar (Pin-

der ve Harlos, 2001: 333-334). Dolayısıyla sessiz-
lik üzerine yapılan ilk çalışmaların etkilerinden 
sıyrılan son dönem araştırmalarında bir eksen kay-
ması olduğu görülmektedir. Daha kapsamlı bir ifa-
de ile sessizlik araştırmalarının sonuçları itibariy-
le ilk çıktığı zamanlardaki olumlu davranış para-
digmasının yerini genel olarak işgörenlerin bilinç-
li/amaçlı olarak sergiledikleri olumsuz bir davra-
nış paradigmasına bıraktığı söylenebilir (örn. Mo-
rison ve Milliken: 2000; Pinder ve Harlos: 2001; 
Van Dyne vd., 2003; Morison ve Milliken: 2003; 
Premeaux ve Bedian, 2003; Bowen ve Blockman, 
2003; Tangirala ve Ramanujam, 2008). Bu çerçe-
vede sessizlik literatüründeki paradigma değişi-
minin etkileri örgütler üzerinde de kendini göster-
mektedir. Morrison ve Milliken (2000) yapmış ol-
dukları çalışmada örgütlerde yaşanan sessizlik ol-
gusunu, katılımcı bir örgüt yaratma önünde büyük 
engel olarak değerlendirmektedirler. Dolayısıy-
la sessizlik olgusu, olumsuz bir işgören davranı-
şı olarak kavramsallaşmıştır (Çakıcı, 2007: 149). 

“Örgütsel Sessizlik” kavramının Yönetim ve Or-
ganizasyon yazını içerisinde ilk kez Morrison ve 
Milliken (2000: 709)  tarafından yapılan çalışma-
da kullanıldığı görülmektedir. Literatürde sıkçı 
kullanılan bir diğer kavramı ise Pinder ve Harlos 
(2001), “İşgören sessizliği” olarak kavramsallaş-
tırılmıştır. Aslında her iki çalışmada da sessizliğin 
çoğulcu bir yapıda oluştuğu ifade edilmiş olsa da, 
Pinder ve Harlos’un (2001), olguyu daha çok psi-
kolojik zeminde açıkladıkları görülmektedir. Mor-
rison ve Milliken (200) ise,  olumlu bir özellik ola-
rak tanımladıkları çoğulcu örgüt tanımından hare-
ketle, örgütsel düzeyde ortaya çıkan sessizliğin ör-
gütler için neden zararlı olduğunu tartışmaktadır-
lar. 

Literatürde var olan tanımlar dikkate alındığında, 
örgütlerde yaşanan sessizlik olgusuna ilişkin bir 
takım çıkarımlara ulaşmak mümkündür. Bunlar, 
sessizliğin çeşitli psikolojik nedenlere (örn. Kor-
ku gibi ) bağlı olduğu, bilinçli bir şekilde gelişti-
ği,  bir iklim halini alarak kolektif bir yapıya dö-
nüştüğü, çoğulcu/katılımcı örgüt ve örgütsel geli-
şim önünde engel olduğu şeklinde ifade edilebilir. 
Buradan hareketle örgütsel sessizlik /işgören ses-
sizliği, işgörenlerin örgütsel konu ve sorunlar hak-
kında kendi fikir, öneri, seçim, eleştiri ve kaygıla-
rını, çeşitli psikolojik etkilere ve üstlerinden gelen 
baskılara  bağlı olarak bilinçli bir biçimde kendi-
lerine saklamalarını ifade etmektedir (Morrison ve 
Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001; Morrison 
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25ve Milliken, 2003; Morrison vd., 2003). 

Sessizlik yazını içerisinde örgütlerde ortaya çıkan 
sessizlik olgusunun farklı formlarda ortaya kondu-
ğu görülmektedir. Pinder ve Harlos’un (2001) ada-
letsiz çalışma ortamlarında, insanların sessizleş-
mesinin temelindeki nedenleri dikkate alan fark-
lı durumları ortaya koymak için yaptıkları çalış-
mada, işgören sessizleşmesini iki başlık altında in-
celedikleri görülmektedir. Bunlar “Kasti Sessiz-
lik/Savunma Amaçlı Sessizlik” (Employee Quies-
cence) ve “Kabullenici Sessizlik”tir (employee ac-
quiescence). Pinder ve Harlos’ a (2001: 348-349) 
göre kasti sessizlik,  işgören tarafından kasıtlı ola-
rak sergilenen bir ihmal durumudur ve çalışanın 
koşullara ilişkin görüş ayrılığına düştüğünü ifa-
de etmektedir. Kabullenici sessizlik ise,  işgören-
ler tarafından örgütsel durumların acı veren derin 
hislerle kabullenilmesi ve var olan durumun de-
ğişmeyeceğine kesin gözüyle bakılması olarak ifa-
de edilmektedir. Pinder ve Harlos’un (2001) or-
taya koymuş oldukları boyutlara ek olarak, Dyne 
vd.’nin (2003) “Prososyal Sessizlik” boyutunu or-
taya koydukları görülmektedir. Dyne vd. (2003) 
göre prososyal sessizlik,  açık konuşmanın sonu-
cunda karşılaşılabilecek negatif sonuçların kor-
kusundan ziyade diğerleri için endişe duymaktan 
kaynaklanan bir durumdur. Knoll ve Dick (2013), 
yapmış oldukları çalışmada sessizlik odaklı diğer 
çalışmalara ek olarak “Fırsatçı Sessizlik” boyutu-
nu ortaya koymaktadırlar. Knoll ve Dick (2013: 
351), işgörenlerin bazen kendileri için avantaj sağ-
layacak bilgileri kasıtlı olarak gizleme eğiliminde 
olduklarını belirterek, fırsatçı sessizliği, işgörenle-
rin diğerlerinin zarar göreceğini bile bile iş ile ilgi-
li düşünce, bilgi ya da fikirlerini kendilerine avan-
taj sağlaması amacı ile stratejik olarak gizlemeleri 
biçiminde tanımlamaktadırlar.

İşgörenler çalıştıkları örgütler ve üstleri hakkında 
sessiz kalmaları gerektiğini ya da buna mecbur ol-
dukları kararını bir anda vermemektedirler. Çalış-
tıkları örgütlerde onları bu davranışa iten birçok 
neden bulunmaktadır. Birçok çalışmada araştırma-
cılar, örgülerde ortaya çıkan sessizliğinin nedenle-
ri ve ne şekilde geliştiği üzerine odaklanmaktadır-
lar. Bu araştırmalar incelendiğinde örgütsel/işgö-
ren sessizliğinin nedenlerini üç başlık altıda topla-
mak mümkün gözükmektedir. Bunlardan ilki, ör-
güt içi ortamsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan 
(genel olarak üst yönetim tutum ve davranışlarına 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.) ve işgörenlerin 

içsel değerlendirmelerine göre olumsuz olarak al-
gılamış oldukları durumdur. İkincisi, işgörenlerin 
kişisel özellikleri ve demografik özelliklerini tem-
sil eden kişisel özelliklerdir. Son faktör ise bir kı-
sım örgüt yapı ve özelliklerinden kaynaklanan du-
rumu ifade etmektedir. 

Milliken vd. (2003: 1469), organizasyon içerisin-
de çalışanların sessizleşme kararı vermesinde et-
kili olan faktörleri “kişisel özellikler”, “organi-
zasyonel özellikler” ve “ilişkilere dayanan özel-
likler” başlıklarında modelleyerek ifade etmekte-
dirler. Morrison ve Milliken’e (2000) göre, sessiz-
lik olgusu, organizasyon düzeyinde ortaya çıkar 
ve örgüt karakteristiklerinden etkilenir. Bu karak-
teristiklere örnek olarak karar verme, süreçler, yö-
netim süreçleri ve kültür gösterilebilir (Vakola ve 
Boudaras, 2005: 442).  Örgütsel sessizlik olgusu-
nu bir modelle ortaya koyan Morrison ve Milli-
ken (2000),  modelde örgütsel sessizliğin ana bi-
leşenlerini ortaya koymalarının yanı sıra örgüt-
sel düzeyde sessizliğin sosyal olarak yapılandırıl-
mış bir olgu olduğuna açık bir biçimde vurgu yap-
maktadırlar.  Bu noktadan hareketle işgörenlerin 
neden sessizleştikleri üzerine yoğunlaşan bir kı-
sım araştırmada, işgörenlerin algıladıkları korku 
ve endişeler nedeniyle içsel bir karar olarak ses-
sizleştikleri iddia edilmektedir. Bu araştırmaların, 
yönetsel korkulara dayalı olarak işgörenlerin ha-
taları ve işyeri sorunlarıyla ilgili açık konuşama-
maları (Dyne vd, 2003: 1366; Alparslan ve Kaya-
lar: 2012: 141), açık konuşanın bir risk yaratacağı 
inancı (Premeaux ve Bedian, 2003: 1537), misille-
me korkusu (Brinsfield, 2009: 223; Kish-Gephart 
vd., 2009) korkunun neden olduğu sessizliğin alt 
düzeylerle sınırlı olmadığı (Detert ve Edmonson, 
2006: 19), olumsuz biri olarak etiketlenme (Ash-
ford ve Humphrey, 1997; Morrison vd., 2003: 
1469), sürekli sorun çıkaran ve şikayetçi biri ola-
rak görülme kaygısı (Milliken vd., 2003: 1473; 
Milliken ve Morrison, 2003: 1565), güven kaybı, 
saygı kaygı, destek ve kabul görmeme(Piderit ve 
Ashford, 2003: 1495), terfi edememe ve işini kay-
betme (Milliken vd., 2003: Detert ve Edmonson, 
2008: Dutton vd., 2002; Morrison vd., 2003; Pi-
derit ve Ashford, 2003: 1495), izolasyon korku-
su (Bowen ve Blockman, 2003: 1397; Milliken ve 
Morrison, 2003: 1565; Nikolaou vd., 2008: 668; 
Çakıcı 2007: 153), sosyal ilişkileri zedeleme kay-
gısı (Milliken vd., 2003: 1463; Çakıcı, 2010: 22)  
gibi korku ve kaygı temelli konular üzerine yoğun-
laştığı görülmektedir. 
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26 Literatür incelemeleri sonucunda işgören sessizli-
ğine etkisi araştırılan bir diğer faktörün kişilik öze-
likleri ve demografik etmenler olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu araştırmaların, kontrol odağı ve benlik 
saygısı (Premeaux ve Bedian, 2003), iletişim kay-
gısı (Pinder ve Harlos, 2001: 335; Çakıcı, 2010: 
223), sorumluluk düzeyi ve dışa dönüklük (LePine 
ve Van Dyne, 2001; Morrison, 2011: 192), duygu-
sallık ve uyumluluk düzeyi (Morrison, 2011: 392), 
prososyal davranma niyeti (Van Dayne vd., 2003: 
1368; Brinsfield, 2009: 146) gibi kişilik özellikleri 
üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Örgütsel/işgören sessizlik yazınında işgörenlerin 
sessizleşmelerine neden olduğu belirtilen bir di-
ğer faktörün ise işgörenlerin sahip oldukları de-
mografik özellikler olduğu belirtilmektedir.  İşgö-
ren demografik özelliklerinin sessizlik çalışmala-
rının nedenlerine yönelik bir diğer araştırma alanı-
nı temsil ettiği görülmektedir. Ancak, Morrison’un 
da (2010: 393)  belirtmiş olduğu gibi sessizlik dav-
ranışı ve demografik etmenler (özellikle de cinsi-
yet) arasındaki ilişki saptamaya yönelik araştır-
ma sonuçları oldukça karmaşık bir görüntü ser-
gilemektedir. İşgören sessizlik davranışı ve de-
mografik değişkenler arasındaki ilişkileri incele-
yen araştırmalar genel olarak, cinsiyet (Kahveci 
2010: 92; Özdemir ve Sarıoğlu Uğur, 2013: 271) 
yaş (Tayfun ve Çatır, 2013; Özdemir ve Sarıoğlu, 
2013: 271; Erenler, 2010), eğitim (Tayfun ve Çatır, 
2013: 128; Özdemir ve Sarıoğlu, 2013: 272), po-
zisyon (Sarıoğlu, 2013: 272) değişkenleri üzerin-
de yoğunlaşmıştır. 

Son faktör olarak belirtilen örgüt yapı ve özellik-
leri ve sessizlik ilişkisi kısmen değinildiği görül-
mektedir (Morrison ve Milliken, 2000; Morrison 
ve Milliken, 2003; Brinsfield vd., 2009; Vakola 
ve Boudaras, 2005; Bowen ve Blockman, 2003; 
Bell vd., 2011). Bu araştırmalara örnek olarak, ka-
rar vermenin merkezileşmesi ve yukarı doğru geri-
bildirim mekanizmalarının olmayışı (Morrison ve 
Milliken, 2000), hiyerarşik yapı (Morrison ve Mil-
liken, 2003; Brinsfield vd., 2009) gösterilebilir. 

Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak örgüt-
sel düzeyde ortaya çıkan dört farklı sessizlik for-
mu yapısal sessizlik başlığı altında ortaya kodlan-
mıştır. Bu sessizlik formları sırasıyla,  Yönetsel 
Sessizlik/Sesin Engellenmesi, Düşünsel/Pasif Ses-
sizlik ve Birimler Arası Sessizlik olarak isimlen-
dirilmiştir.

3.1 Yapısal Sessizlik

Örgüt yapı ve özelliklerinde kaynaklanan fark-
lı bir örgütsel sessizlik biçimini ifade etmektedir.  
Kişi davranışlarını etkilemesinin yanı sıra, örgütün 
tümü üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle 
çoğulcu bir durumu ifade etmesi bakımından ör-
güt düzeyinde ele alınmıştır.

3.1.1. Yönetsel Sessizlik/Sesin Engellenmesi

İşgörenler örgüte ilişkin belirli sorunları çözebile-
cek farklı hiyerarşik kademelerde bulunan üstleri-
ne ulaşmak ve bu sorunlara ilişkin bakış açılarını 
belirtmek için uygun bir ortam bulamamaktadır-
lar. Bu durumda işgören en yakın nezaretçisi veya 
üstüne durumu aktarmakta ve oradan da farklı ka-
demelerdeki üstlerine aktarılmasını arzu etmekte-
dir. Ancak çoğu zaman hiyerarşik silsile içerisin-
de mesaj sağlıklı bir şekilde yerine ulaşamamakta-
dır.  Burada mesajı aktaranlar belirli kişisel arzular 
ya da prososyal davranma niyetinden dolayı me-
sajın içeriğini değiştirebilmekte, mesajı yumuşata-
bilmekte ya da hiç aktarmamaktadırlar.

3.1.2. Düşünsel Sessizlik/Pasif Sessizlik

Bireyin bir konuyu açık bir şekilde diğerleriyle 
paylaşması için temelde bir bilgi, düşünce, fikir 
veya görüşe sahip olması gerekmektedir. Ancak 
kişi bulunduğu ortamın koşullarından bağımsız 
olarak bilgiyi elde edememekte ve belirli fikir, dü-
şünce ve görüşlere sahip olamamaktadır. Bu bağ-
lamda denebilir ki sessizlik olgusu bilginin elde 
edildiği “ortam” ve bilgiyi işleyerek belirli bir fi-
kir, düşünce veya görüşe dönüştüren “birey” de-
ğişkenlerinden etkilenmektedir. 

Örgütsel ortama ilişkin olarak örgüt yapısı, işgö-
renin işe yönelik faaliyetlerini gerçekleştirdiği or-
tamı düzenleyen ve işgören davranışlarını belirle-
yen önemli bir unsurdur. Özellikle mekanik örgüt 
yapıları bilgiyi elde etme ve işleme yönünden ki-
şilere sınırlı bir alan tanımlamaktadır. Bu bakım-
dan bilginin elde edilemediği veya edilse dahi iş-
lenmesine imkân vermediği örgütsel bir yapı içe-
risinde işgören, düşünsel anlamda sessizleşmekte-
dir. Oysaki organik örgüt yapısı içerisinde birey-
ler geniş alana yayılan faaliyetleri ve takdir yetki-
lerine bağlı olarak daha fazla bilgiye ulaşma ve iş-
leme imkânına sahip olmaktadırlar. Birey düşün-
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27sel faaliyetleri bakımından daha zengin bir ortam-
da olduğundan sürekli olarak kendisini ve örgütü-
nü geliştirecek yeni bilgi ve düşünceler üretebil-
mektedir.  

Bu bakımdan Düşünsel Sessizlik, işgörenlerin dü-
şünsel aktivitelerine bağlı olarak elde edilebilecek 
örgüt bilgisinin işgörenlerin düşünsel aktivitelerini  
sınırlayan örgüt yapı ve özelliklerinden kaynaklı 
olarak ortaya çıkmaması olarak tanımlanabilir.

3.1.3. Birimler Arası Sessizlik

Birimler arası farklılaşmanın etkisiyle oluşan 
bir sessizlik formudur.  Aynı birim üyeleri ben-
zer menfaat, amaç, tavır ve tutumlara sahip ola-
rak kendilerine özgü belirli bir yönetim anlayı-
şı oluştururken, diğer birimlerden farklılaşmaya 
başlamaktadırlar. Birimler arasındaki dinamikle-
rin farklılaşmasına ve birimler arasında çatışmala-
ra neden olan bu durum fonksiyonel birimler ara-
sındaki iletişimi olumsuz etkileyerek verilerin gü-
venirliliğini sorgulanır hale getirmektedir.

4.Örgüt Yapısı Ve Sessizlik Olgusu İlişkisine 
Kuramsal Bir Bakış

Aldemir (1985: 55) yapı kavramına ilişkin yapı-
lan tanımlamaların ortak bir temele oturtulamadı-
ğını, her araştırmacının bağlı bulunduğu disiplinin 
de etkisi altında kalarak çalışma alanının özelinde 
farklı bir tanım geliştirmiş olduğunu belirtmekte-
dir. Aldemir (1985: 55-56),  bu farklı yaklaşımları 
araştıran Leavit’in (1965) çalışmasından hareket-
le örgüt yapısına ilişkin yapılan tanımlamaları beş 
başlık altında toplamaktadır. Bunlardan geleneksel 
yaklaşımcılara göre yapı, görev dağılımı, görev ta-
nımı ve bunlarla yetki, sorumluluk ve eşgüdüm 
mekanizmaları arasındaki ilişkilerdir. İnsan davra-
nışının yapının oluşumunda önemli bir yeri oldu-
ğunu savunan ikinci yaklaşıma göre davranış bi-
limciler, yapının iş akımının niteliği olduğunu be-
lirtmektedirler. Üçüncü görüş “iletişim ağı” yak-
laşımıdır. Bu görüş, örgüt yapısının özünde ileti-
şimin büyük payı olduğunu değerlendirmektedir. 
Dördüncü yaklaşım, bir grup bilim adamı tara-
fından savunulan, teknolojinin örgüt yapısını şe-
killendiren önemli faktör olduğudur. Aldemir’in 
(1985) belirtmiş olduğu son yaklaşım ise yapıyı et-
kileyen bir faktör olarak örgüt büyüklüğüdür. Ay-
rıca yapıya ilişkin biçimsel olan ve olmayan örgüt 

ayrımı yapılmaktadır. Biçimsel örgüt, yapının res-
mi yönünü oluştururken; biçimsel olmayan örgü-
tün ise yapının sosyal yönünü oluşturduğu değer-
lendirilmektedir  (Aldemir, 1985: 56).  

Efil’e göre (2002) örgüt, yapılacak işlerin ör-
güt üyeleri arasında paylaşıldığı, üyeler arasında-
ki ilişkilerin belirlendiği ve ortak amaçlar etrafın-
da örgüt üyelerinin faaliyetlerinin bütünleştirildiği 
bir yapı ve bir süreci ifade etmektedir. Örgüt yapı-
sı ise Ülgen (1990: 190) tarafından örgüt içerisin-
de var olan ilişki ve bileşenlerin bütünü veya ör-
gütün çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren çeşitli 
bileşenler arasındaki düzenleme olarak tanımlan-
maktadır. Rainey (1991: 98) yapıya ilişkin yapmış 
olduğu tanımda, hiyerarşik kademeleri, uzmanlaş-
mış birim ve pozisyonları olan ve bu düzenlemele-
ri yürütecek resmi kaideleri ifade etmek için daha 
çok maddi (biçimsel) unsurlara vurgu yaparken; 
Khandwalla (1977: 482) örgüt yapısını sürekli ve 
resmi olarak onaylanmış örgütsel düzenlemeler ve 
ilişkiler ağı olduğu tanımıyla, daha çok örgüt ya-
pısının sosyal yönüne vurgu yapmaktadır. Hack-
man vd. (1975), örgüt yapısını anatomik ve eylem-
sel yapı olarak iki kısımda inceleyip bu iki yaklaşı-
mı bir araya getirmektedirler. Yazarlara göre temel 
veya anatomik yapı, işbölümü, görev dağılımı, bö-
lümlere ayırma, denetim alanı, biçimselleşme, yö-
netim katları gibi alt değişkenlerden oluşmaktadır. 
Eylemsel yapı ise, iletişim, denetim, etkinlik ve 
yetki sistemleri gibi değişkenleri içermektedir (ak-
taran; Aldemir, 1985: 57).  Hackman vd., (1975) 
ile  paralel bir bakış açısına sahip olan Baransel 
(2010) ise yapının amaca yönelik tasarlanan bir 
sistem olduğunu belirtmiş olduğu çalışmada; örgüt 
tasarımında, amaç, strateji, işler ve özellikleri, dış 
çevre özellikleri, faaliyetler, departmanlar, kulla-
nılacak özel teçhizatlar gibi dışsal unsurlar ile ku-
rum kültürü, değer yargıları normlar, yapılacak iş-
lerde aranacak bilgi, beceri ve yetenekler gibi içsel 
unsurların birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucu, ör-
güt yapısı adı verilen statik bir yapı ortaya çıktığı-
nı belirtmektedir. Bu yapı içerisinde resmi olarak 
tanımlanan birim ve pozisyonlara gerekli atama-
larla kişiler yerleştirilip işlerlik kazandırıldığında 
ise yapının dinamik bir özellik kazanacağı belirtil-
mektedir (Baransel, 2010: 182). 

Robbins ve Judge (2013: 479), yöneticilerin ken-
di organizasyonlarının yapısını dizayn ederken altı 
önemli unsura ihtiyaç duyduklarını belirtmekte-
dirler. Yazarlara göre bu unsurlar iş uzmanlaşma-
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28 sı, departmanlaşma, komuta zinciri, kontrol alanı, 
merkezileşme ve âdemi merkeziyetçilik ve biçim-
selleşmedir. Bu araştırma içerisinde örgüt yapı ve 
özelliklerine ilişkin uzmanlaşma, farklılaşma, bü-
tünleşme, standartlaşma merkezileşme ve biçim-
selleşme alt başlıkları ele alınmıştır. 

4.1. Uzmanlaşma 

İş bölümü veya iş uzmanlaşması, görevlerin ne de-
rece alt işlere bölünmüş olduğunu tanımlamakta-
dır (Robbins, 1998: 478; Daft, 2010: 17). Uzman-
laşmanın özünü, bir dizi adıma bölünen işin her 
bölümünün ayrı kişiler tarafından yapılması oluş-
turmaktadır (Robbins, 1998: 478). Böylece kişi-
ler işin tümünü yapmaktan ziyade belirli bir kısmı 
üzerinde uzmanlaşmaktadırlar (Robbins ve Jud-
ge, 2013: 481). Bunu uzmanlaşmanın derecesine 
bağlayan Daft’a göre (2010: 17), eğer uzmanlaşma 
yoğunluğu yüksek ise kişiler görevin dar bir kıs-
mını yerine getirecektir. Tersi durumda ise kişi işin 
daha geniş bir bölümünü veya tamamını yerine ge-
tirecektir.  Diğer bir ifade ile iş ne kadar parçalara 
ayrılmışsa iş bölümünün dolayısıyla da uzmanlaş-
manın artacağı ifade edilebilir. Bu açıdan bakıldı-
ğında çok az göreve sahip bir işgörenin daha faz-
la uzmanlaşmış bir işi olduğu sonucuna ulaşılabil-
mektedir (Aldemir, 1985: 66).

Aldemir (1985: 66-67) kimi işlerin az, kimi işlerin 
daha fazla uzmanlaşma gerektirdiğini belirtmekte-
dir. Yazar çok ve azın sınırlarının ancak işler bir 
birleriyle kıyaslandığında ortaya çıkabileceğini, 
bu bakımdan farklılaşma (iş bölümü) ve uzman-
laşma kavramlarının göreli kavramlar olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu kıyaslamayı yaparken ve iş-
leri birbirinden ayırt ederken kullanılacak kıstasla-
rın da aşağıdaki gibi olduğunu belirtmektedir (Al-
demir, 1985: 66-67);

1- İşin Hızı: Kişi işinin hızını ne kadar kontrol al-
tında tutabiliyorsa o iş o kadar uzmanlaşmıştır. 

2- İşin Çeşitliliği: Yerine getirilecek görevler ne 
kadar çoksa, uzmanlaşma o kadar azdır. 

3- Beceri Düzeyi: Bir işin yerine getirilmesi ne ka-
dar beceri gerektiriyorsa, o iş o kadar uzmanlaş-
mıştır. 

4- Yöntemlerin Belirginliği: Kişi işi yerine getirir-
ken ne kadar çok yöntem ve araç kullanabiliyorsa, 

o iş o kadar uzmanlaşmış demektir.

5- Gerekli Dikkat: İş ne kadar düşünsel faaliyet ve 
dikkat gerektiriyorsa, o iş o kadar az uzmanlaşmış-
tır.

Aşırı derecede işbölümü ve uzmanlaşma ile işle-
rin basit ve tekrarlı bir düzeye indirgenişi, çalı-
şanlar açısından işleri anlamsız hale getirmekte-
dir (Eren, 2000: 186). Yerine getirdiği görev ve so-
rumlulukları bağlamında dar bir alana sıkışan iş-
görenler, yapmış oldukları iş kendilerine anlam-
lı gelmediği için çoğunlukla strese girebilmekte-
dirler. Sabuncuoğlu ve Tüz (2005: 118), işgören-
lerin dev boyutlara ulaşan işletmeler içinde kay-
bolduklarına vurgu yaparken, özellikle iş bölümü 
ve uzmanlaşma ile birlikte monotonluk ve yaban-
cılaşma kavramlarının işgörenler aleyhine işleyen 
bir süreç biçimine dönüştüğü de ifade etmektedir-
ler. Sonuç olarak yabancılaşma ve işletmeden fi-
ziksel olmasa da ruhsal anlamda kopmalara neden 
olan monotonluk ve işe yabancılaşma, işgören mo-
ral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemek-
tedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005: 118).  Nitekim 
Wright ve Davis (2003: 74),  işgörenlerin yapmış 
oldukları işe yönelik var olan görev yelpazesinin 
genişliği ile işgörenlerin işten daha az sıkılmala-
rı ve iş doyumları arasında pozitif yönde bir ilişki 
olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca Worthy (1950: 
175) uzmanlaşmayla birlikte işin, çalışanlar için 
anlamını yitirdiğine, bu durumunda işgörenlerin 
moral motivasyon ve iş doyumları üzerinde olum-
suz etkiler yarattığını vurgulamaktadır. İşgörenle-
rin psikolojik durumları üzerinden davranışları-
nı da şekillendiren olumsuz psikolojik durumlar, 
sessizlik yazını içerisinde önemli bir yer tutmak-
tadır. Perlow ve Williams (2003), sessizliğin çalı-
şanlar üzerinde olumsuz duygusal ve psikolojik et-
kileri olduğu belirtilmektedirler. Kanıt olarak ya-
kın dönemde gerçekleştirilmiş birçok çalışmada iş 
yerlerinde yaşanan sessizlik olguları ve işgören-
lerin psikolojik kökenli durumları (stres, işdoyu-
mu, örgütsel bağlılık, duygusal tükenme, iş tatmi-
ni) arasındaki ilişkileri incelemeleri gösterilebilir. 
Sessizlik ile örgütsel bağlılık arasında negatif yön-
de ilişki olduğunu iddia eden araştırmalar (Voko-
la ve Bouradas, 2005; Eroğlu vd., 2011;), sessiz-
lik ve iş tatmini  arasında negatif yönde ilişki ol-
duğunu iddia eden araştırmalar (Vokola ve Boura-
das, 2005;), sessizlik ve duygusal tükenmişlik ara-
sında pozitif yönlü ilişkiyi ortaya koyan araştırma-
lar (Tikici vd., 2011; Aktaş ve Şimşek,2012), ses-
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29sizlik ve stres arasında  pozitif yönlü ilişkiyi ortaya 
koyan araştırmalar (Kılıç vd., 2013: 17; Özdemir 
ve Sarıoğlu Uğur, 2013) bu kanıtlara örnek olarak 
gösterilebilir. 

4.2.Farklılaşma

Aldemir (1985: 63), farklılaşmayı örgütsel siste-
min parçalara ayrılması olarak tanımlamakta ve 
iki tür farklılaşma olduğuna değinmektedir. Bun-
lardan ilkini karar verme yetkisinin alt yönetici ka-
demeleri yaratılarak bölüştürülmesini ifade eden 
dikey farklılaşma olarak belirtirken; ikincisini ise 
yerine getirilecek olan ana işin alt iş birimlerine 
bölünmesini temsil eden yatay farklılaşma olarak 
tanımlamaktadır. Burada yetkinin yapılandırılması 
dikey farklılaşmayı ifade ederken, görevlerin ya-
pılandırılması yatay farklılaşmayı ifade etmekte-
dir. 

Dikey farklılaşma Khandawala (1977: 296) ve De-
war ve Hage (1978: 112) tarafından idari hiyerar-
şinin uzunluğu ve kademe sayısı olarak belirtilir-
ken, Aldemir (1985: 63) tarafından yetkinin ya-
pılandırılması olarak ifade edilmektedir. Bu ba-
kımdan dikey farklılaşmanın, hiyerarşik yapıda 
örgütsel basamakları ve görev ve yetki farklılaş-
masını ifade ettiği söylenebilir. Nitekim Baransel 
(1979:138), farklılaşmanın sonucu olan hiyerarşi-
nin, örgütün en üst basamağından en alt basamağı-
na kadar uzanan kumanda silsilesini ifade ettiğini; 
haberleşme ve diğer ilişkilerin bu yolu takip etme-
si gerektiğini belirtmektedir. Ancak hiyerarşik ba-
samakların fazla olmasının da bir takım iletişim-
sel problemlere de neden olacağına değinmektedir 
(Baransel, 1979: 138). 

Örgütlerin büyümesi ile birlikte denetim ve koor-
dinasyon ihtiyacının daha fazla hissedildiği görül-
mektedir. Daha fazla işlenmiş bilgiyi zorunlu kıl-
ması bakımından, örgüt üyelerinin bir birleriy-
le daha yüksek düzeyde koordinasyon sağlanma-
sı gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sonuç ola-
rak artan kontrol ve koordinasyon sorunlarıyla baş 
edebilmek, yapısal farklılaşmayı zorunlu kılmak-
tadır. Nitekim Wang’a göre (2009: 602)  Aston 
Grubu çalışmaları ve Chandler’in (1962) yapmış 
olduğu çalışma boyutsal olarak büyüyen örgütle-
rin farklı ürün alanlarına ayrıştığını ve tipik örgüt 
yapısının artan kontrol ve koordinasyon talepleri-
ni karşılamak için çok bölümlü yapılara dönüşme-
si gerektiğini ortaya koymaktadır.

Hiyerarşik yapılar içerisinde iletişim, üsten alta 
doğru emirler, alt basamaklardan üst basamaklara 
doğru hesap verme biçiminde gerçekleşmektedir 
(Aldemir, 1985: 20). Var olan yapı içerisinde katı-
lığa neden olan bu durum hiyerarşinin derecesine 
göre değişmektedir. Bu katılık,  yönetici tarafın-
dan emir ve talimatlarla sınırları çizilen görevle-
rin, işgörenler tarafından yerine getirilirken sorgu-
lamaksızın ve düşünmeksizin ifa edilmesini dayat-
maktadır. Nitekim yetkiyi kullanma hakkı yöneti-
ciye örgüt içerisinde bir pozisyonu işgal ettiği için 
verilmiştir (Koçel, 2010: 221). Bu bağlamda yet-
ki yöneticiye yasal olarak verilmiş (Weber, 1952) 
ve ast bu yetkiyi tanımak, verilen emirlere sorgu-
suz ve sualsiz uymak zorundadır. Tüm bu önerme-
ler, işgörenlerin örgütsel konu ve olaylar hakkında 
etkili değerlendirmeleri olmadığı anlamına gelme-
mektedir, aksine örgütsel yapının katı tutumu ör-
güt için anlamlı verilere dönüşebilecek bu değer-
lendirmeleri silikleştirmekte ve yok saymaktadır. 
Dolayısıyla işgören görevler üzerine düşünmeme-
li ve fikrini beyan etmemelidir. Çünkü burada asıl 
olan görevin kendisidir ve görevle ilgili olarak da 
en iyi zaten yönetim tarafınca ortaya konmuştur. 
Bu bağlamda kişisel girişim ve katılım engellen-
mekte ve yukarı doğru haberleşme kısıtlanmakta-
dır (Baransel, 1979: 177).

4.3.Bütünleşme /Departmanlaşma

Fayol, yönetim birliği ilkesi ile aynı amaca hizmet 
eden faaliyetlerin bir plan ve programa bağlı ola-
rak bir yönetici tarafından yürütülmesi gerektiği-
ni belirtmektedir (Baransel, 1979: 137). İş bölümü 
ve uzmanlaşma derecesine göre belirli görevler bir 
araya getirilerek işler, belirli işler bir araya getiri-
lerek mevkiler (pozisyonlar) ve belirli pozisyonlar 
bir araya getirilerek departmanlar (bölümler) oluş-
turulacaktır (Koçel, 2010: 185). 

Luthans’a göre (1973) fonksiyonel uzmanlaşma 
birimler arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkile-
yebilmektedir. Çünkü ileri derecede uzmanlaşmış 
birimler kendilerine özgü bir terminoloji geliştir-
mekte ve bu birimlerin üyeleri benzer menfaatlere, 
tavır, tutum ve amaçlara sahip olmakta, bu şekilde 
diğer birimlerden farklılaşmaktadır. Farklılaşma 
her bir birimin işbirliği yapması gereken diğer bi-
rimlerin ihtiyaçları için değil, kendine ayrıcalıklar 
elde etmek için çabalamaya başlaması ve böyle-
ce, örgütte hem çalışanlar hem de yöneticiler düze-
yinde birimler arası amaç farklılaşması ortaya çık-
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30 maktadır (Tolay, 2013: 156). Luthans’la aynı bakış 
açısına sahip olan Robbins (1990: 419) süreç içeri-
sinde, birimler arasında amaçlar, zaman yönelimi, 
yönetim felsefeleri gibi durumların farklılaştığını 
ve her birimin yaptığı görevler ve etkileşimde ol-
duğu alt çevrelerinin birbirine benzemeye başladı-
ğını; sonuç olarak, bu durumların birimler arasın-
da iş dinamiklerin farklılaşmasına yol açarak, ge-
reksiz çatışmalar yaratacağını belirtmektedir. Ni-
hayetinde, birimler arasında cereyan eden iletişim 
örüntüsü içerisinde verilerin güvenilirliği sorgu-
lanır hale gelebilmektedir (Baransel, 1979: 177).  
Bu duruma önemli bir kanıt olarak bürokratik ör-
gütlerde yaşanan aşırı uzmanlaşma düzeyini gös-
teren Baransel (1979: 176) hiyerarşik basamakla-
rın fazla olmasının da bir takım iletişimsel prob-
lemlere de neden olacağını belirtmektedir (Baran-
sel, 1979: 138).

Aşırı uzmanlaşmayla birlikte birimler kendi amaç-
larını örgütün amaçları yerine koymaktadırlar. Bu 
durum kendi özel amaçlarını gerçekleştirme adı-
na birimlerin belli konularda sessiz kalabilecekleri 
öngörüsünü temellendirmekte ve örgütsel sessizli-
ğin fonksiyonel düzeyde oluşabileceği tezine kat-
kı sağlamaktadır. Nitekim Worthy (1950) aşırı ya-
tay farklılaşmanın örgütlerin genel amaçlarına hiz-
met için işbirliği yapması gereken işlevsel birim-
ler arasında amaç farklılaşmasına neden olduğunu 
belirtmektedir (aktaran; Tolay, 2013: 156). Bazen 
birimlerin kendilerine ayrıcalıklar elde etme ve 
daha fazla kaynağa sahip olma düşünceleri, hem 
yöneticiler düzeyinde hem de birimler düzeyinde 
çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilecek-
tir.Ayrıca dikey farklılaşmanın artması ve hiye-
rarşik yapının oluşmasıyla üst ve alt kademe ara-
sındaki mesafe uzamakta ve alt kademelerde çalı-
şan işgörenlerin moral, motivasyon ve iş doyum-
larını olumsuz yönde etkilemektedir (Khandwal-
la, 1977: 538). 

4.4.Biçimselleşme

Yazına ilişkin yakın tarihe bakıldığında; Dun-
can (1976) biçimselleşmeyi bir derece olarak de-
ğerlendirmekte ve örgüt içerisinde görevler yeri-
ne getirilirken önceden tanımlanmış belirli usul, 
yöntem ve ilkelerin kullanılmasına ne derece ağır-
lık verildiğinin bir ifadesi olduğunu belirtmekte-
dir (Koçel, 2010: 184).  Benzer bir biçimde Daft 
(2010:15) biçimselleşmenin örgüt içerisinde yazı-
lı belgelerin miktarına ilişkin bir kavram olduğunu 

belirtmekte ve yazılı dokümantasyon süreçleri, iş 
tanımları, yönetmelik ve iş yeri kurallarını göste-
ren kitapçıkları içerdiğini aktarmaktadır. Daft, bu 
yazılı dokümanların davranış ve eylemleri tanım-
ladığını belirtirken; Koçel (2010: 184) biçimsel-
leşmeyi daha da ayrıntılı bir şekilde ele alarak, ne-
yin ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından ya-
pılacağını önceden ayrıntılı olarak belirlenmiş ol-
masının ve bunlara uyulması zorunluluğunun geti-
rilmiş olması biçiminde tanımlamaktadır. 

Bu şartlar altında örgütlerde biçimsel olmayan ya-
pının kabul görmediği, aksine somut olarak orta-
ya konmaya çalışılan soyut mekanik katı bir yapı-
nın varlığı diretilmektedir. Örgüt alanı içerisinde 
spesifik olarak belirlenmiş ve sadece işin kendisi-
ne odaklanmış olan davranış biçiminin, çalışanlar 
bağlamında ve daha da genellendiğinde birimler 
ve hatta örgüt düzeyinde sessizliğe neden olabile-
ceği, her kademede ilişkilere getirmiş olduğu kı-
sıt ve işe vurgu yapmasından anlaşılabilmektedir. 

4.5.Standartlaşma 

Aldemir (1985: 106) standartlaşmayı, sürekli bi-
çimde tekrarlanan işler ya da karşılaşılan sorunla-
rın çözümü için belirlenen kurallar ve yöntemler 
olarak tanımlamaktadır. Robbins (1990: 284) ise 
bürokratik örgüt yapısının kilit kavramının stan-
dartlaşma olduğunu ve standartlaşma ile birlik-
te iş süreçlerinde etkin bir kontrol ve koordinas-
yon sağlanabileceğini belirtmektedir. Bu yönü ile 
standartlaşma örgütün her biriminin diğer birim-
lerin işleyişine ilişkin uygun yollardan işlemleri-
ni gerçekleştirdiklerini garanti etmektedir (Tolay, 
2013: 153).

Bilimsel Yönetimin kurucusu olarak görülen F. W. 
Taylor, çalışma hayatının büyük bir kısmını verim-
lilik çalışmalarına adamıştır. Taylor israf ve kayıp-
lara yol açan ve ülke ekonomilerine ciddi zarar-
lar veren verimsiz çalışma düzenlerinin iyileştiril-
mesi ve verimliliği arttırmak için işin gerektirdiği 
yetenekleri taşıyan işgörenlerin istihdam edilmesi 
ve eğitilmesi, standart iş yapma yöntemlerinin be-
lirlenmesi, işi yapma süresinin standartlaştırılma-
sını ve işi standart hale getirecek teçhizat gelişti-
rilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini belir-
mektedir. Taylor standart iş usulleri ve iş süreleri-
ni belirlerken, hareket ve zaman etütleriyle, gerek-
siz işlem ve hareketleri elimine etmiştir (Barensel, 
1979: 120-121). Taylor’un yapmış olduğu çalış-
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31malardan da anlaşılacağı üzere standartlaşma ge-
nel olarak verimliliği temel alarak gelişen bir olgu-
dur. Bu bakımdan bir işin en iyi ve en etkin bir bi-
çimde ne şekilde yapılacağı üzerinde durmaktadır. 

Eren (1998: 152) standartlaşma derecesinin dü-
şük olması durumunda yöneticilerin işe ve astla-
rın kontrolüne yönelik daha fazla zaman ayıracak-
larını, aksi takdirde denetim alanının genişleyerek 
tersi bir durum yaşanacağını belirtmektedir. Çün-
kü standartlaşma, belirliliği arttırdığından denetim 
alanının genişlemesine neden olurken, üstlerin ast-
larına ayırcakları zamanın miktarını da etkilemek-
tedir. Bu bağlamda denebilir ki standartlaşma de-
recesine bağlı olarak ast üst sözlü iletişimi olum-
suz etkilenmektedir. Zira denetim alanının daral-
ması yöneticilerin iş ve astlara daha fazla zaman 
ve enerji harcamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu 
durum ilişkilerin sıklaşmasına ve belirli konu ve/
veya sorunlara ilişkin daha fazla istişare yapılması 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

4.6.Merkezileşme 

Fayol, canlı organizmalarda hareket ve davranış-
ların bir merkezden yönetildiğini bu nedenle mer-
kezcil yönetim ilkesinin doğal bir ilke olduğu-
nu ifade etmektedir. Ancak Fayol, merkezileşme-
nin bir derece meselesi olarak görülmesi gerekti-
ğini ve asgari ölçüde bir merkezileşmenin bir zo-
runluluk olduğunu, bu duruma karşın bütüne zarar 
vermeyecek bir biçimde ademi merkeziyetçi yapı-
nın da gerekli olduğunu ve en uygun bir dengenin 
sağlanması gerektiğini belirtmektedir (Baransel, 
1979: 139). Koçel (2010: 185), merkezileşme de-
recesinin organizasyondaki karar verme yetkisinin 
kademeler arasındaki dağıtımı ile ilgili bir mevzu 
olduğunu belirmektedir. Eğer bu yetki alt kademe-
lere doğru kaydırılırsa ademi merkezi, merkezi-
leşmemiş (merkezkaç) bir organizasyondan, aksi-
ne karar yetkisi üst kademelerde toplanırsa merke-
zi bir organizasyonda söz edilecektir. Konuyu ka-
rarlara katılım yönünden ele alan Aldemir’e göre 
(1985: 96) eğer bir örgütte tüm kararlar üst yöne-
timce alınıyorsa ve alt kademedeki personellerin 
kararlara katılmalarına izin verilmiyorsa o örgütün 
merkezi bir yapıya sahip olduğundan söz edilebi-
lir. Bu durumun tam aksi bir şekilde alt kademe-
lerde bulunan işgörenler karar sürecine etki ede-
biliyorsa ve kararlara katkıda bulunacak bir pozis-
yona sahip ise o örgüt için âdemi merkezi yapı-
dan söz edilebilir. Konuyu Stratejik Yönetim açı-

sından değerlendiren Uysal (2014) merkezileşme 
derecesinin karar alma sürecini içermesi bakımın-
dan stratejik yönetimle direkt ilişkili olduğunu be-
lirtmektedir. Çünkü strateji de işletmenin gelece-
ği ile ilgili olarak alınan kararları ifade etmekte-
dir. Eğer işletmede kararlar üst yönetimde alını-
yorsa merkezi yönetim, karar alma alt kademele-
re bırakılmışsa yerinden yönetim söz konusudur. 
Bu kapsamda, yetki ve sorumluluklar tepe yöne-
timde toplanabilir veya alt kademelere devredile-
bilir. Bir yöneticinin yakından kontrol ettiği per-
sonel sayısı (kontrol alanı) fazla ise merkezileşme 
yüksek olacaktır (Uysal, 2014: www.bafrakidem.
org, 14.10.2014).

Kararların merkezden alındığı örgütlerde, daha üst 
basamaklara çıkıldıkça daha uygun kararların alı-
nacağı kanaati hâkim olmaktadır. Bu önerme as-
lında merkezileşme derecesiyle ilgili bir durum-
dur ve organizasyonlarda karar verme yetkisinin 
kademeler arasında dağılımı ile ilgilidir (Baran-
sel, 2010: 185). Klasik Yönetim bakış açısı üst ka-
demelerdeki yöneticilerin her zaman en ekonomik 
yararı sağlayacak kararları alacağını varsaymak-
tadır (Aldemir, 1985: 21). Karar verme yetkisinin 
merkezileşmesi, diğer bir ifade ile üst kademelere 
kaydırılması (ademi merkeziyetçi olmayan yapı) 
karar alınırken katılımcılığı ortadan kaldıracaktır 
(Aldemir, 1985: 20). Nitekim Worthy (1950) mer-
kezileşmenin aşırıya kaçtığı örgütlerde çalışanla-
rın takdir yetkilerinin nispeten az olduğuna vurgu 
yapmaktadır (aktaran; Tolay, 2013: 161). Fayol bu 
durumu eleştirmiş ve çalışanlardan azami ölçüde 
istifade edilmesi için merkezcil ve âdemi merkezi-
yetçi yapı arasında bir denge inşa edilmesine dik-
kat çekmiştir (Baransel, 1979: 139). 

Âdemi merkezi yapının yüksek olduğu örgütlerde 
daha fazla işgörenin karar sürecine katkı sağlama-
sı ile örgüte ilişkin sorunlar farklı bakış açılarıyla 
ele alınabilecektir (Robbins, 1998: 485; Aldemir, 
1985: 96). Bu nedenle âdemi merkezi yapının yük-
sek düzeyde olması, alt kademedeki işgörenlerin 
örgütsel konu ve sorunlara ilişkin kendi değerlen-
dirmelerini ortaya koyabilmelerine imkân sağladı-
ğı için yapısal bağlamda oluştuğu düşünülen ses-
sizlik olgusunu ortadan kaldıran bir durum olarak 
değerlendirilmektedir.

5.Araştırma Metodolojisi

Öznelci bakış açısıyla tasarımlanmış olan bu araş-
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32 tırmada Alan Araştırması yöntemi kullanılmıştır. 
Dolayısıyla çalışma kuramsal katkı yönünden de-
ğerlendirildiğinde, uygulamaya dönük öneri endi-
şesi olmaksızın, betimleyici bir misyon taşımak-
tadır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak Alan 
Araştırması Yöntemi içerisinde değerlendirilen 
(Şencan, 2007: 131; Özdemir, 2010: 134) yarı 
yapılandırılmış (semi structured) derinleme-
sine görüşme (deeply interview) ve odak grup 
veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Nitel araş-
tırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama aracı 
olan bu tekniklerin (DiCicco Bloom ve Crabtree, 
2006: 315) araştırmacının bakış açısına göre şekil-
lenebileceği düşünüldüğün de (Yıldırım ve Şim-
şek, 2011; Öztürk, 2011), araştırmada kullanılan 
veri toplama tekniğinin yorumsamacı (interpreti-
ve) paradigmaya göre düzenlendiği anlaşılmakta-
dır. Brannigan’a göre (1985) bu teknikler bireyle-
rin vermiş oldukları bilgiler arasındaki paralelliği 
ve farklılıkları saptamak ve buna göre karşılaştır-
malar yapmak açısından önemlidir (aktaran; Yıldı-
rım ve Şimşek, 2011: 120). 

Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’ de faali-
yette bulunan farklı örgüt yapıları içerisinde (özel 
sektör, kamu sektörü, yerel örgütler, sivil toplum 
örgütleri, siyasi örgütler) ve değişik kademelerde 
görev alan bireyler oluşturmaktadır. Farklı örgüt 
yapıları ve bu farklı örgüt yapıları içerisinde de-
ğişik kademelerden bireylerin farklı küme ve ta-
bakalar oluşturması araştırmanın örnekleme türü-
nün karmaşık bir görünüm sergilemesine neden ol-
maktadır. 

Araştırma kamu örgütleri (Genel idareye bağlı 
sağlık, eğitim, güvenlik, diyanet, diğer idari hiz-
metler ve yarı özerk akademik örgütler ve bele-
diye), özel sektör (bankacılık, Eğitim, Ambalaj, 
film, Reklam, Sağlık, Güvenlik hizmetleri ve di-
ğer), sivil kurumlar (sendika, meslek örgütleri ve 
dernek) ve siyasi örgütlerde (Siyasi Partiler) hiz-
met veren 41 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
araştırma içerisinde ilkinde 8 katılımcı, ikincisin-
de 9 katılımcı olmak üzere toplam 17 katılımcıyla 
ika adet odak grup toplantısı yapılmış ve 24 adet 
de yüz yüze görüşme (mülakat) gerçekleştirilmiş-
tir. İlk odak grup görüşmesi 1 saat 52,5 dakika, 
ikincisi ise 1 Saat 40 dakika sürmüştür. Diğer 24 
mülakatta ise katılımcılar ile en kısası 8 dakika, en 
uzunu 57,5 dakika olmak üzere toplam 760. 5 da-

kika görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma katı-
lımcılarının yaş ortalaması 37,7 yıl (minimum 22, 
Maksimum 59); ortalama hizmet süreleri 14,6 yıl 
(minimum 1 yıl, maksimum 36 yıl); şu an hizmet 
etmiş oldukları kurumlardaki ortalama hizmet sü-
resi 7,5 yıl (minimum 1 yıl, Maksimum 30 yıl). 
Araştırma örnekleminin %80,5’ini erkek katılım-
cılar oluştururken; kadın katılımcılar ise %19,5’ini 
oluşturmaktadır. 

Örneklemin yaklaşık olarak %53.66’sını kamu 
kurumlarında çalışanlar, %24.43’ünü özel işlet-
melerde çalışanlar, %12.20’sini sivil toplum ör-
güt üyeleri ve %9,75’sini ise siyasi örgüt üyeleri 
oluşturmaktadır. Kamu örgütleri içerisinde genel 
idari örgütler, toplam katılımcı oranının % 26.83 
oluştururken belediyeler ve üniversiteler gibi yarı 
özerk kurumlarda yine tüm katılımcıların % 26.83 
oluşturmaktadır. Genel idari kurumlar içerisinde 
eğitim kurumları tüm katılımcıların %7.32’sini, 
sağlık kurumları, %7.32’sini, güvenlik kurumları 
%4.87’sini ve diğer idari birimler ise  %7.32 oluş-
turmaktadır.

Araştırma örnekleminin büyüklüğü herhangi bir 
istatistikî bir çalışmayla hesaplanmamıştır. Ni-
tel araştırmaların doğası gereği oldukça maliyetli 
ve zaman alıcı oluşu nedeniyle optimal bir denge 
sağlanmaya çalışarak ve araştırma konusuyla ilgili 
elde edilen veriler tekrarlanınca ya da diğer bir ifa-
de ile farklı bilgiler çıkmamaya başlayınca araştır-
manın veri toplama süreci sonlandırılmıştır.

5.1. Araştırma Süreci 

Araştırma süreci dört kısımdan oluşmaktadır. Bun-
lar araştırma sorularının geliştirilmesi, sürecin pi-
lot denemelerinin yapılması, asıl veri toplama sü-
recine geçiş ve verilerin düzenlenmesi ve içerik 
analizi kısımlarından oluşmaktadır.

5.1.1. Araştırma Sorularının geliştirilmesi

Nitel araştırmalarda veri toplama süreci görüşme-
de sorulacak sorulara ilişkin soru formunun ha-
zırlanmasıyla başlayan bir süreçtir (Saunders vd. 
2003: 246). Araştırma sorularından kasıt, araştır-
manın amacının (sorunsalının) araştırılabilir hale 
getirilmesidir. Bu amaca dayalı olarak araştırma 
soru listesi, sessizlik yazını ve örgüt yapı ve özel-
liklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi sonucun-
da oluşturulmuştur. 
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33Araştırma soruları oluşturulurken, Yıldırım ve 
Şimşek’in (2011) önermiş oldukları dokuz kriter 
dikkate alınmıştır. Bu dokuz kriter, (1) kolay anla-
şabilecek sorular yazma, (2) odaklı sorular hazır-
lama, (3) açık uçlu sorular sorma, (4) yönlendir-
mekten kaçınma, (5) çok boyutlu soru sormaktan 
kaçınma, (6) alternatif soru ve sondalar hazırlama, 
(7) farklı türden sorular yazma, (8) soruları man-
tıklı bir biçimde düzenleme ve (9) soruları geliştir-
me olarak belirtilmektedir.  Bu kriterlere göre di-
zayn edilen soru formu ilk etapta, daha önce işgö-
ren/örgütsel sessizlik yazınını hakkında yürütmüş 
olduğu tez çalışmasından dolayı bilgi sahibi olan 
bir akademisyene inceletilmiştir. İlgili Akademis-
yenin eleştirmiş olduğu noktalar özenle tartışıldık-
tan sonra, sorular revize edilmiştir. Daha sonra re-
vize edilen sorular daha sonra birçok nitel çalış-
mada uygulayıcı (interviewer) olarak görev almış 
ikinci bir akademisyence incelenerek onayı alın-
mıştır. Bu sorulara aşağıdaki ifadeler örnek gös-
terilebilir:

1- Herhangi bir sorun, eleştiri, öneri ya da fikirle-
rinizi üst düzey yöneticilerinize rahat bir şekilde 
iletme imkânına sahip misiniz? 

Alt İfade: Eğer bu imkâna sahip değilseniz bu du-
rumun nedenlerini açıklar mısınız?” 

2- Kurumunuzun diğer birimleriyle sizin çalışmış 
olduğunuz birim arasında bir rekabet olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Alt İfade: Bu durumun temel nedenlerini açıklar 
mısınız? (Birimler arasında güç elde etme, kay-
nakların paylaşımı, amaç farklılaşması, çalışmış 
olduğu birim koruma güdüsü vb.)

5.1.2.  Sürecin Pilot Denemesinin Yapılması

Bu aşamada çalışma için gerekli olan cihazla-
rın kullanımının uygunluğu, görüşme yönergesi-
nin denenmesi, soruların tanınması, görüşmelerin 
daha etkin ve verimli geçmesinin sağlanması için 
yapılması gereken iyileştirmelerin neler olduğu 
dikkate alınmıştır. Bu amaçla, 09/07/2014 tarihin-
de 8 katılımcıyla pilot bir odak grup görüşmesi ve 
muhtelif tarihlerde 3 (üç) adet yüz yüze pilot de-
rinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Sürecin 
başlangıcında odak grup görüşmesi yapılmasında-
ki temel amaç katılımcılara aynı anda sorulan so-

ruların katılımcılar tarafından aynı şekilde algıla-
yıp algılamadıklarını belirlemek ve daha önce fark 
edilmeyen farklı bilgilerin sinerjiye dolayı olarak 
ortaya çıkarmaktır. 

5.1.3.  Asıl Veri Toplama Sürecine Geçiş

Veri toplama sürecinde toplam üç araştırmacı gö-
rev almıştır ancak araştırma bulgularına dayalı tüm 
analizler tek araştırmacı tarafından yapılmıştır. 
Görüşmelerin başında tüm katılımcılara bazı de-
mografik özelliklerinin yer aldığı bir form doldur-
tulmuş ve bu formda katılımcıların tanınması için  
kendisini temsilen  K-1, K-2, K-3…K-41 sem-
bolleri atanmıştır. Ayrıca tüm görüşmeler elektro-
nik ses kaydedici ile kayıt altına alınmıştır. Yıldı-
rım ve Şimşek’inde (2011) 7. (farklı türden soru-
lar yazma ) ve 9. (soruları geliştirme ) kriterlerde 
belirtmiş oldukları gibi farklı türden sorular hazır-
lanması gerekmiş ve sorular sürekli daha da geliş-
tirilerek dinamik bir soru geliştirme süreci sürek-
li tekrar etmiştir.

5.1.4. Verinin Düzenlenmesi Ve İçerik Analizi

Bu aşamada odak grup görüşmeleri ve derinleme-
sine görüşmeler sonunda elde edilen ham veriler 
içerik analizine uygun hale getirilmek için metne 
dönüştürülmüş ve sonrasında çözümlenmeye baş-
lanmıştır. Çözümlemelerle birlikte örgüt yapı ve 
özellikleriyle ilişkilendirilen veriler içerik analizi-
ne tabi tutulmuş ve birbirleriyle ilişkili olduğu be-
lirlenen ifadeler sınıflandırılarak belirli temalar al-
tında birleştirilmiştir.

5.2. Elde Edilen Verilerin Güvenilirlik Ve 
Geçerliliği

Nitel araştırma sonuçlarının güvenilirliği için ilk 
olarak araştırma sorularının standardizasyonun 
sağlanması gerekmektedir.  O nedenle bu araştır-
ma da pilot uygulamalar yapılarak her bir sorunun 
farklı katılımcılarca aynı şekilde algılanıp algı-
lanmadığı sorgulanmıştır. Katılımcılar tarafından 
farklı olarak algılanan araştırma soruları yeniden 
revize edilerek standardizasyon sağlanmaya çalı-
şılmıştır.  Nitel araştırmalara yönelik başka bir gü-
venilirlik basamağı ise görüşmeler süresince kay-
da alınan konuşmaların yazıma dökümü sürecin-
deki tutarlılıktır. Görüşmeden sonra elde edilen ka-
yıtların çözümlenmesinde ortaya çıkabilecek yan-
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34 lışların azaltılması için bu süreçte de çözümleme 
tutarlılığına bakılması gerekmektedir. Bunun için 
kayıtlı verilerin iki farklı zamanda çözümlenerek 
her iki çözümleme sürecindeki tutarlılığa bakılma-
sı gerekmektedir (Türnüklü, 2000: 550-551).  Bu 
bağlamda çalışma en az bir hafta boşluk olmak ko-
şuluyla farklı iki zamanda ayrı ayrı içerik analizi-
ne tabi tutulmuş ve sonuçların uyumluluğuna ba-
kılmıştır. 

Türnüklü (2000: 552) Geçerliliğin, ulaşılan yargı 
ve bilginin doğruluğu ve gerçekliği anlamına gel-
diğini belirtmektedir. Bunun için üç temel kurul 
dikkate alınmıştır. Bunlar, Soru ifadelerinin araştı-
rılan konuya uygun olması, Yapılan analizlerin ku-
rallara uygun olması ve elde edilen verilerin ele 
alınan konuyu uygun olmasıdır. Bu nedenle ilk 
olarak hazırlanan soru formunun araştırılmak is-
tenen konuyla ilişkisinin ortaya konması açısından 
her bir madde için ayrı ayrı olmak kaydıyla danış-
man hoca ve diğer aynı anabilim dalı akademis-
yenlerinin görüşleri alınmıştır (İçerik Geçerliliği). 
İkinci olarak katılımcıların öznel ve doğru bilgileri 
sağlamaları açısından görüşmeler esnasında sami-
mi bir ortam yaratılmaya çalışılmış ve öznel bakış 
açılarının neden önemli olduğu kendilerine ifade 
edilmiştir. Geçerliliğe ilişkin üçüncü ve son olarak 
elde edilen verilerin araştırılan konuyla ilişkisinin 
kanıtlanması amacına yönelik öncelikle danışman 
hoca olmak üzere anabilim dalının diğer hocala-
rıyla sonuçlar tartışılmıştır.

5.3. Araştırma Kısıtları

Araştırma verileri derinlemesine mülakat ve odak 
grup görüşme teknikleriyle elde edildiğinden; ka-
tılımcıların belirli bir toplantı noktasına gelmele-
ri veya getirilmeleri gerekliliğini ortaya çıkarmış-
tır. Bu durum hem araştırmacı hem de katılım-
cı açısından maddi kısıtlar oluşturmuştur. Belirli 
bir odak grup toplantısına katılacak katılımcıların 
tümü için en uygun zamanın belirlenmesi bir di-
ğer kısıtı oluşturmaktadır. Yüz yüze yapılan görüş-
melerin her birinin ayrı bir zaman diliminde fark-
lı yerlerde ve farklı kişilerle yapılması, maddi ve 
zamansal kısıtlar yaratmıştır. Yine elde edilen ve-
rilerin deşifrelerinin yapılabilmesi için yazılı met-
ne dönüştürülmesi araştırmacı acısından zaman kı-
sıtına neden olmuştur. Tüm bu nedenlere bağlı ola-
rak optimal bir örneklem büyüklüğü ile çalışma sı-
nırlandırılmıştır

6.Bulgular Ve Tartışma 

Araştırmanın bu kısmında elde edilen veriler an-
lamlı bütünler haline getirilip, bu çalışma içerisin-
de ele alınan örgüt yapı ve özelliklerinin alt boyut-
larıyla dayalı olarak betimlenecektir.

6.1 Hiyerarşi

Hiyerarşik silsile içerisinde ast üst iletişimi emir 
alma ve hesap verme biçiminde olmaktadır. Özel-
likle de hiyerarşik basamakların daha fazla oldu-
ğu örgütlerde daha keskin bir şekilde görülürken, 
beraberinde katılığa da neden olmaktadır. Özellik-
le de ilk nezaretçiden sonraki üstlere uluşmak hem 
hiyerarşik yapıdan kaynaklı hem de ilk derece ne-
zaretçilerin tutumları nedeniyle sosyal anlamda 
zorlaşmaktadır. 

“Birinci derece üstlerimle rahat görüşebiliyorum 
ama yukarılara doğru çıkıldıkça sanırım mesafe 
iletişim mesafesi biraz uzuyor. Yani sizin doğrudan 
bu konularda iletişim kurmanızı sizin bir üstünüz-
deki yöneticiler sanırım kısıtlıyor.” (Katılımcı18)

Hiyerarşinin fazla olduğu örgütsel yapılar içeri-
sinde üstler vermiş oldukları talimatların sorgu-
lanmaksızın yerine getirilmesini beklemektedirler. 
Çünkü yetkiyi kullanma hakkı, yöneticiye belirli 
bir yönetsel pozisyonu işgal ettiği için yasal olarak 
verilmiştir (Koçel, 2010: 221). O nedenle işgören-
ler üstlerinin emir ve talimatlarına sorgusuz ve su-
alsiz uyarak ifa etme durumunda bırakılmaktadır-
lar. Bu tespit, işgörenlerin iş üzerindeki yorum ve 
değerlendirmelerinin üstlerince dikkate alınmadı-
ğı ortaya koymaktadır.   

“Yukarıda yemek pişiyor, bizi de kaale alan yok. 
Bir şekilde yapılacak işleri yaptırıyorlar. Halledi-
lecek her şekil, her türlü konuları yapıyoruz yani, 
alttaki kısımlar yapıyor, biz de gereken neyse onu 
yapıyoruz, bizi dinleyen sözümüzü dinleyen kimse 
yok.” (Katılımcı 1)

Bu bağlamda işgörenin düşüncesini açıklaması ya 
da işe ilişkin fikrini beyan etmesi bir anlam ifade 
etmemektedir. Çünkü üst yanından en iyi zaten or-
taya konmuştur. İşgören ise kendisine verilen tali-
matlar ve çizilen sınırlar içerisinde işini en iyi şe-
kilde yapmakla sorumludur. 
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35“Temel sorun şu: yani üst yönetimin istediği bi-
çimde ya çalışırsın ya çalışmazsın. Yani sen bura-
da fikir beyan edemezsin. İşte senin iş yeriyle ala-
kalı görüşlerin çok önemli değildir. Üst makam 
bunu yap diyecek sen de yapacaksın, otur diyecek 
oturacaksın, kalk diyecek kalkacaksın.” (Katılım-
cı 7)

Burada işgörenler verilen emir ve talimatları eleş-
tirmeden ve bu emir ve talimatlar üzerine fikirleri-
ni beyan etmeden görevlerini yerine getirmek zo-
rundadırlar. Asıl olan görevin kendisidir ve görev-
le ilgili olarak da en iyi yönetim tarafınca ortaya 
konmuştur. Bu bağlamda kişisel girişim ve katı-
lım engellenmekte ve yukarı doğru iletişim yapı-
sal olarak engellenmektedir. 

“Sistemin eleştirilmesine de çok açık değiller. Bel-
li bir mevcut şey var bunu kabullenmeli ve onun 
doğrultusunda gitmeni isterler. Yani senin çok faz-
la sistemi eleştirmeni istemiyorlar.” (Katılımcı 17)

Yönetimin görevi esas itibariyle çalışanların bi-
çimsel faaliyetleriyle ilgilenmekte olup sürekli 
bir kontrole vurgu yapmaktadır (Baransel, 1979: 
195). Ayrıca denetim alanının daralması hiyerarşi-
nin uzun olmasına neden olmaktadır (Mintzberg, 
1993: 166). Uzayan hiyerarşi etkili bir iletişim 
için elverişsiz bir durum yaratabilmektedir (Ba-
ransel, 1979: 138). Bu durum fiziksel mesafeden 
kaynaklanabileceği gibi orta ve alt düzey yöneti-
ci ve nezaretçilerin çeşitli tutum ve davranışların-
dan da kaynaklanabilmektedir. Örneğin nezaret-
çiler bazen çeşitli korkulardan veya çıkarcı güdü-
lerden hareketle iletiyi engellemekte veya dönüş-
türürken bazen de özgeci bir anlayışla kötü haber 
taşıyıcısı olmamak adına iletiyi yumuşatabilmek-
te veya dönüştürebilmektedirler. Nitekim Rosen 
ve Tesser (1970) tarafından geliştirilen Mum Et-
kisi Teorisi’ni (Mum Effect Theory) örgütsel bağ-
lamda elen alan Athanassiades (1973), çalışanların 
bilgileri yukarı doğru aktarırken çarpıttıklarını be-
lirtmektedir.

“…Hayır, aktarılmıyor, kesinlikle aktarılmıyor! 
Siz belki işyerinde yaşanan bir olay, bir sıkıntı-
yı anlatırsınız fakat sizin söyleminiz oraya, fark-
lı bir şekilde gider. Bunun bir örneği de var: Yine 
ben çalıştığım başka bir birimde 8-5 çalışan bir 
arkadaşımız vardı. Biz vardiyada çalışıyorduk işi-
ni aksatıyordu ve biz personel eksildiği için iş ya-
pamaz duruma geliyorduk, işle ilgili sıkıntılar olu-

yordu. Bunu amirlerimize ilettiğimiz zaman şu şe-
kilde bir işlem görüldü. Orayı komple dağıtma iş-
lemi görüldü. Çünkü o şahsı kolladıkları için di-
rekt o şahsı almadılar. …Yönetime farklı şekilde 
gittiğini öğrendik, sonradan duyduk. …Oysa her-
kesin de bildiği bir durumdu ve bizle ilgili kesin-
likle bir şikâyet yoktu. Tek bir kişi şeydi, kangren 
yapan kolu değil de genel olarak amirler tarafın-
dan inat edilip bizler oradan uzaklaştırıldık. (Ka-
tılımcı 3)

Nezaretçi veya orta düzey yöneticilerin iletiyi boz-
ması sosyo-psikolojik düzeye vurgu yapmaktadır. 
Çünkü bu durum kişisel bir bilinçle açıklanabilir.  
Ancak iletinin hiyerarşinin üst basamaklarına be-
lirli bir silsile içerisinde çıkması gerekliliği de ör-
gütlerin statik yapılarıyla ilgili bir durumdur. Ni-
tekim birçok örgütte insanlar ilk hat yöneticilerini 
aşıp üst makamlarla direkt görüşememektedirler.  

“En üst makama ulaşmayı bırakın biz amiri geçip 
müdüre bile kimi zaman ulaşamıyoruz. Öyle direk 
gidip tepedeki kişilerle konuşamazsınız.” (Katı-
lımcı 3)

6.2. Merkezileşme 

Merkezileşmenin yüksek olduğu örgütlerde işgö-
renlerin işe ilişkin fikir, düşünce ya da eleştirileri 
üstleri tarafından dikkate alınmamaktadır. Çünkü 
merkezileşmenin yüksek olduğu örgütler içerisin-
de kararların çok büyük bir kısmı üst yönetim tara-
fından alınmakta ve alt düzeydeki işgörenlerin ka-
rarlara katılımına izin verilmemektedir.  

“Bence, ben çalıştığım şimdiye kadar yani karar 
olarak verdikleri yüzde 5 en fazla yüzde 10’dur. 
Yani meslek itibariyle genelde kendileri ne derse 
o oluyor. … çünkü kendileri de kendi aralarında 
toplantı yapıyorlar, böyle olsa, şöyle olsa diye yani 
bize danışmadan kendi aralarında bir fikir bağlılı-
ğıyla bu şekilde olsun diye karar veriyorlar. … bir 
şey olacak bu böyle bu şekilde yapılacak diye ge-
liyor.” P1

Kararların merkezden alındığı örgütlerde, üst ka-
demelere çıkıldıkça daha uygun kararların alına-
cağı kanaati hâkim olmaktadır. Merkezileşmenin 
derecesine vurgu yapan bu durum, örgüt içerisin-
deki karar verme yetkisinin hiyerarşik silsile içeri-
sindeki paylaşımı ile ilgili bir konudur. Alt düzey-

Z. UÇAR - E. DUYGULU



36 lerdeki işgörenler açısından katılımcılığı engelle-
yen bu durum işgörenlerin üstleriyle olan iletişim-
lerini kısıtlamaktadır.  

…Daha iyi kararlar alabilirler.  … Ya biz oraya 
ulaşamazsak zaten bizim vatandaşın sorunun çöz-
me gibi bir durumumuz olamaz.” (Katılımcı 13)

“Bir vatandaşın bir sorunu vardı dedik nasıl bir 
çözüm bulabiliriz buna? Dediler böyle böyle he-
men bize yazın gönderin biz buradan bi çözüm 
buluruz. …Tabii, yazıyoruz, Hemen yazarız, çağ-
rılarımız vardır bizim… Şu konu böyle böyle ol-
muş ama şundan dolayı vatandaş, bu konuda şöy-
le mağdurdur diye yazarız. Bize oradan yanıt ge-
lir. Ya görüşülecek der, bir dahaki şeyde görüşüle-
cek der. Şimdilik bu işlem böyle yapılsın der. Veya 
özeldir o kişinin konusu, bu işlemi bu şekilde ya-
pabilirsiniz diye, bize mail atarlar, yazı gönderir-
ler biz de ona göre işlem yaparız.” (Katılımcı 13)

Katılımcı ifadelerinden de anlaşılacağı üzere alt 
düzeylerde çalışan işgörenlerin sadece verilen gö-
revleri istenilen biçimde yerine getirmeleri bek-
lenmektedir. Dolayısıyla bu işgörenlerin iş üzeri-
ne düşünmeleri, fikir beyan etmeleri istenmemek-
tedir. Çünkü etkili çözüm önerileri zaten üstler ta-
rafından ortaya konmuştur ve bunun eleştirilmesi 
istenmemektedir. 

Yapının etkisiyle katılaşan yönetici tutum ve dav-
ranışlarından kaynaklanan bu durum, işgörenlerin 
örgütsel konular hakkındaki etkili olabilecek de-
ğerlendirmelerini yok hükmünde saymakta ve po-
zisyonun derecesine göre değerlendirmeleri kay-
da almaktadır. Bu durum alta doğru genişleyen ör-
güt basamaklarında sessizleşmeye ve çalışanların 
kendilerini önemsiz hissetmelerine de neden ola-
bilecektir. 

6.3.Standartlaşma ve Uzmanlaşma

Standartlaşma ve aşırı derecede uzmanlaşma ile 
işlerin basit ve tekrarlı bir düzeye indirgemekte-
dir. Bu, çalışanlar açısından işleri anlamsız hale 
getirirken, kendilerini dar bir alana sıkışmış ola-
rak değerlendiren işgörenler çoğunlukla strese gir-
mektedirler. Çünkü işgörenler yapmış oldukları iş-
ler üzerine anlamlı olduğunu düşündükleri şeyleri 
konuşamamakta ve farklı bakış açılarını ortaya ko-
yamamaktadırlar. 

“Sistem içerisinde sistemin çok fazla eleştirilme-
si istenmez. Sen bir ürünü satmak, ürünü paylaş-
mak için bir şeyler ekleyebilirsin ama o eklediğin 
çerçeve zaten aynı özellikleri içerisindedir sade-
ce orada satış gücünü artırırsın vesaire, bunun dı-
şında herhangi bir şeyi artıramazsın. Sistemin içe-
risinde senin farklı bir bakış açısı getirmeni çok 
fazla istemezler, sevmezler öyle söyleyeyim.  Aynı 
bakış açısı içerisinde yapmanı severler. O yüzden 
bir süre sonra kısır döngüye girersin, belirli faali-
yetleri yaparsın. Bir kısır döngü içerisinde sürek-
li aynı şeyleri yapar durursun, yeni bir şey  üre-
temesin, yeni bir yaratıcılığın olmaz çünkü yara-
tıcılığın aynı seviyede kalmak zorunda yani fark-
lı işlerdeki gibi ekstra birşey getiremezsin buraya
.” (Katılımcı 17)

…Burada tekrardan kaynaklanan bir kanıksama 
durumu var. Son çalıştığım şirketten örnek vere-
ceğim. Bu konu ile ilgili muhasebe departmanı ile 
çok çalıştığım için genelde oradan örnek veriyo-
rum ben. Finans departmanı içerisinde bazı ar-
kadaşlarımızın görevleri faturalar nezdinde ihra-
cat ve standart yurtiçi faturalar ayırmak. Çok ba-
sit bir iş aslında bakarsanız. …İş o kadar sıradan-
laşmış ki onlar için sadece iki evrakı birbirinden 
ayırma durumuna gelmiş aslında. …Fakat o kadar 
uzun süredir ki aynı şeyleri yapıyorlar artık, onlar 
için bu iş sadece iki evrakı birbirinden ayırmak, 
bu anlamda bu konuda, evet sürekli aynı şeyi yapı-
yor olmak işi önemsizleştirebiliyor. Bir süre sonra 
o işle ilgili fikir üretmemeye başlıyorsunuz. Mese-
la artık zannetmiyorum ki arkadaşlarım bu iki ev-
rakı ayırmakla ilgili yapılan hatalarla ilgili daha 
yaratıcı, böyle yapsak daha iyi olur yani, bu iki 
evrakı ayırmak için bu bu kontrol noktalarını kur-
sak daha iyi olur gibisinden fikirler ürettiklerini 
hiç düşünmüyorum. (Katılımcı 18)

Uzmanlaşma bakış açısından arzu edilen bir du-
rum olan “tahmin edilebilirlik” örgüt adına bir yan 
etki olarak katılığa neden olmaktadır. Bu katılık, 
işgörenlerin işlerine yönelik alternatif çözümler 
geliştirme veya farklı bakış açıları ortaya koyma-
ları bağlamında bir tür isteksizliğe veya yetersiz-
liğe yol açabilmektedir (Gortner, vd., 1997: 95). 
Bu bağlamda işgörenlerin kısır bir döngü içerisin-
de hem düşünsel anlamda sessizleştikleri hem de 
bir şeylerin değişmeyeceği inancıyla pasif bir ses-
sizliğe büründükleri anlaşılabilmektedir.

“Sistemin eleştirilmesine de çok açık değiller, bel-
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37li bir mevcut şey var bunu kabullenmeli ve onun 
doğrultusunda gitmeni isterler. Yani senin çok faz-
la sistemi eleştirmen istemiyorlar.  …Belli bir sis-
tem var o sistemin çatısı içerisinde kalmanız is-
teniyor ve o sistemi bozmasında kimseye izin ve-
rilmiyor.  ...Üstede gitse zaten sorun çözülmüyor, 
anlatabildim mi? Yani dediğim gibi sistematik bir 
yapı var bu kırılamıyor bir türlü. …Yaptığınız iş 
sürekli aynı ise ve aynı sonuçları üretiyorsa ve bir 
süre sonra değişiklik yapsanız da çok da fark etmi-
yorsa sizde bir süre sonra yeni fikirler üretmemeye 
başlıyorsunuz. Bu da yaratıcılığınızı etkiliyor tabi 
ve üretkenliğinizi etkiliyor, düşürüyor. Çünkü pro-
sedürlerle birtakım şeyler önünüze koyuluyor, si-
zin herhangi bir şey beyan etmenize gerek kalmı-
yor veya beyan etseniz de onu uygulayabilecek bir 
durumunuz olmuyor.” (Katılımcı 1)

Bu durum ayrıca işgörenlerin moral ve motivas-
yonlarını da olumsuz olarak etkilemektedir. 

“...Hem moralimiz bozuluyor, motivasyonum za-
ten yerlerde sürünüyor. …Ömür törpülüyor ho-
cam, tabii hepsini birlikte törpülüyor. Çünkü düşü-
nün ki bir tokat yiyorsunuz ne hissedersiniz? (Ka-
tılımcı 7)

Yazına ilişkin yukarıda ifade edilen bulgulardan 
hareketle aşırı uzmanlaşma ve standartlaşmanın 
kendi yapıları içerisinde işgörene yönelik bir ses-
sizlik durumu geliştirdiği diğer bir ifade ile ken-
di yapılarında zaten var etmiş olduğu sessizlik du-
rumu, işgörenlerin psikolojik ve duygusal durum-
larında ortaya çıkardığı sonuçlarla ilişkilendirildi-
ğinde anlamlı bir zemine oturmaktadır.

6.4.Farklılaşma

Örgütlerde ortaya çıkan farklılaşmayla birlik-
te fonksiyonel olarak uzmanlaşan farklı birim-
ler içerisindeki bireylerin etkileşimleri bu durum-
dan olumsuz olarak etkilenmektedir. Çünkü bir-
birlerinden farklılaşan birimler kendilerine özgü 
bir terminoloji geliştirmekte ve aynı birim üyeleri 
benzer menfaatlere, tavır, tutum ve amaçlara sahip 
olmaktadırlar.  Bu bakımdan her birim ifa etmiş ol-
duğu görev ve etkileşim içerisinde olduğu alt çev-
resiyle bir yönetim felsefesi oluşturmakta ve diğer 
birimlerden farklılaşan bir amaç birliği oluşmakta-
dır. Birimler arasındaki dinamiklerin farklılaşma-
sına ve birimler arasında çatışmalara neden olan 

bu durum fonksiyonel birimler arasındaki iletişimi 
olumsuz etkileyerek verilerin güvenirliliğini sor-
gulanır hale getirmektedir. 

“…Sonuçta sen aynı işi yapıyorsun grup arkadaş-
larınla ve genelde gruplaşmalar öyle oluyor, yani 
o işleri yapanlar bir grup diğer işleri yapanlar bir 
grup şeklinde. Aynı işi yapanlar birbirlerini daha 
iyi anlıyorlar. Çünkü aynı işleri yaptıkları için bir-
birleriyle sorunları daha rahat tartışabiliyorlar ya 
da üstlerinin yeterliliği ya da yetersizliği gibi bel-
li bir grup davranışı içerisindeki sorunla ilgili ol-
duğu için yine bununla ilgili tartışa biliyorlar. …
Ortak bir zemin oluşturuyor sonuçta diğerlerinin 
sorunları seninle ortak olmayabiliyor.”  (Katılım-
cı 17)

Worthy (1950) aşırı yatay farklılaşmanın örgütle-
rin genel amaçlarına hizmet için işbirliği yapma-
sı gereken işlevsel birimler arasında amaç farklı-
laşmasına neden olduğunu belirtmektedir (Tolay, 
2013: 156). 

“…Aynı birimdeyseniz zaten tartışacağınız konu-
ları az çok onlar da çok iyi bilir siz de çok iyi bi-
lirsiniz rahat tartışırsınız ama farklı bir kurumda 
ya da farklı bir birimde çalışan arkadaşın iş çalış-
ma şeklini çok iyi bilmediğiniz için onlarla iş an-
lamında çok bir şey alıp veremeyebilirsiniz.” (Ka-
tılımcı 7)

Prososyal (örgüt yararına) sessizlik (Vokola ve 
Bouradas, 2005) olarak ifade edilen ve işgörenle-
rin çalışmış oldukları işyerlerine bağlılıklarını ve 
iş arkadaşlarını koruma güdüsünden hareketle ser-
gilemiş oldukları sessizlik tipi olarak kavramsal-
laştırılan olgunun, işgörenlerin sergilemiş olduk-
ları olumlu bir tutum olarak yazında birçok kez ele 
alındığı görülmektedir. Ancak Brinsfield (2009)’in 
de belirtmiş olduğu gibi böyle bir davranış tarzı-
nın her zaman örgüt yararını gözetmesi mümkün 
değildir. Örneğin, iş yerinde çeşitli sapkın davra-
nışlarda bulunan arkadaşının işten atılmasını en-
gellemek için durumu üstlerinden saklayan bir iş-
görenin davranışı buna bir örnektir. Ayrıca üst kı-
sımda belirtilmiş olduğu gibi, aşırı uzmanlaşma ile 
birlikte ortaya çıkan farklı birimler ve bu birimler 
arasında oluşan amaç farklılaşmalarının ortaya çı-
karmış olduğu sessizlik, birimlerin kendi içlerinde 
prososyal bir davranış biçimi olarak değerlendiri-
lebilecek iken birimler arasında fırsatçı sessizliğe 
(Knoll ve Dick, 2013), örgüt düzeyinde ise koordi-
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38 nasyonu olumsuz yönde etkilediği için örgüte za-
rar veren bir durum olarak değerlendirilebilir.

6.5.Biçimselleşme

Biçimselleşme, işgörenin görevini yerine getirir-
ken neyi ne şekilde yapması gerektiğinine yöne-
lik belirlenmiş yazılı kuralları ifade etmektedir. 
Biçimselleşminin yüksek olduğu örgütlerde işlerin 
ne şekilde yapılacağı tanımlandığı için işgörenle-
rin yaptıkları iş üzerine konuşmaları üstleri açısın-
dan anlamsızlaşmaktadır. Bu nedenle işgörenler 
işleri hakkında fikir üretmek, yorum yapmak ve 
eleştiri getirmekten uzak durmaktadırlar.

“…Yok söyleyemiyoruz.” (Katılımcı 11)

“…Söyleyemiyoruz çünkü bizim uygulamamız için 
illa yazılı belge var.” (Katılımcı 1)

Bu şartlar altında informel yapının kabul görme-
diği, aksine somut olarak ortaya konmaya çalışı-
lan soyut, mekanik, katı bir yapının varlığı diretil-
mektedir. Örgüt alanı içerisinde spesifik olarak be-
lirlenmiş ve sadece işin kendisine odaklanmış olan 
örgütsel davranış biçiminin, çalışanlar bağlamında 
ve daha da genellendiğinde birimler ve hatta örgüt 
düzeyinde sessizliğe neden olabileceği her kade-
mede ilişkilere getirmiş olduğu kısıt ve işe vurgu 
yapmasından anlaşılabilmektedir. Nitekim kamu 
sektöründe çalışan orta düzey bir yöneticinin ifa-
deleri bu durumu desteklemektedir. 

“Bir kalıp içerisinde çalışmak zorundayız yani 
onun dışına çıkamayız. Benim mantığıma böyle 
uydu da bunu böyle yapayım kanuna aykırı bir şey 
yapma şansımız yok yani.” (Katılımcı 13) 

Biçimselleşme kural koyucu olduğundan uygu-
lamaya yönelik çözüm getirmesi olası olan fark-
lı bakış açılarını katı bir tutumla reddetmektedir.  
Bu amaçla sürekli olarak kontrole vurgu yapmakta 
ve çalışanların belirlenmiş olan usul ve kaidelerle 
görevlerini yerine getirip getirmediklerini denetle-
mektedir. Yöneticilerin davranışlarının katılaşma-
sına neden olan bu durum, usul ve kaidelerin bir 
araç olmaktan çıkıp örgüt içerisinde bir amaç hali-
ne dönüşmesine neden olabilmektedir. 

Çalışanımız diyor ki bunun böyle olmaması lazım. 
Onu açarız kanun maddesini bak deriz, açık ve net 

burada bu şekilde yazıyor, bu şekilde yapılacak. 
Senin mantığına uyar, benim mantığıma uymaz, 
kimin mantığına uyar, kimin mantığına uymaz. …
Ama kanun bunu böyle diyorsa budur! Bu şekil-
de yaparız. …Bu şekilde yapmak mecburiyetinde-
yiz. Biz bu iş için görevlendirildik, bu işi bu şekil-
de yapmak zorundayız. …Yapamayız, yani o senin 
fikirlerine göre bi işlem yapamayız burası resmi bi 
kurum ve kanun çerçevesinde çalışılıyor yönetme-
liğe göre.”  (Katılımcı 13) 

Nihayetinde işgörenler zaten sınırları ve ne şekil-
de ifa edileceği belli olan görevlerini yerine geti-
rirken yapmış oldukları iş üzerine düşünmemeli ve 
farklı bilgi, düşünce ve eleştirilerini beyan etme-
melidirler.

7. Sonuç

Örgütlerde yaşanan sessizlik olgusu, araştırmacı-
lar tarafından örgütlerin sosyal bağlamına ilişkin 
ele alınmıştır. Nitekim bir çok ampirik araştırma-
nın kuramsal çıkış noktasını teşkil eden nitel ça-
lışmaların bile (örn. Pinder ve Harlos, 2001) ör-
güt yapı ve özelliklerini görmezden gelerek, sade-
ce örgütün sosyal yönüne odaklandığı görülmüş-
tür. Çalışma içerisinde de belirtilmiş olduğu gibi, 
birçok araştırmada işgören tutum ve davranışları-
nın örgüt yapı ve özelliklerinden etkilendiği belir-
tilmektedir. Dolayısıyla örgütlerin statik yönünün 
ifade öden örgüt yapı ve özelliklerinin sessizlik ol-
gusuyla var olduğu düşünülen ilişkisinin araştırıl-
ması önemli hale gelmiştir. Çünkü kuramsal çıka-
rımlarla ulaşılan sonuçlar, farklı sessizlik formla-
rının da olabileceği kanısını temellendirmiştir. Do-
layısıyla bu çalışma teorideki eksikliği gidermesi 
bakımından önemli hale gelmiştir. 

Bu araştırmada, literatürdeki sessizlik boyutların-
dan farklı olarak,  örgüt yapı ve özellikleri bağ-
lamında yeni sessizlik formlarının olabileceği ku-
ramsal desteklerle ortaya konmuştur. Dolayısıyla 
böyle bir sonucun nitel çalışmayla irdelenmesi ve 
kuramsal sonuçlarla var olan gerçekler arasında-
ki örüntülerin boylamsal olarak ortaya çıkarılması 
gerekmiştir. Çünkü ampirik bir çalışmayla sadece 
literatürde ortaya konmuş sonuçları doğrulamak 
yada aksini iddia etmek mümkünken, nitel araştır-
malarda yeni bulgulara ulaşmak çok daha olasıdır.  
Bu nedenlere bağlı olarak çalışma nitel bir araştır-
ma olarak tasarımlanmıştır.
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39Araştırma sonucunda örgütsel düzeyde yeni ses-
sizlik formlarına ulaşılmıştır. Yapısal sessizlik 
başlığı altında kodlanan bu yeni formlar, Yönet-
sel Sessizlik, Düşünsel/Pasif Sessizlik ve Birimler 
Arası Sessizlik olarak isimlendirilmiştir. Yönet-
sel sessizlik hiyerarşik yapının sonucu olarak or-
taya çıkmaktadır. Özellikle Mum Etkisi (Mum Ef-
fect) teorisinin (Rosen ve Tesser, 1970)  yönetsel 
sessizliği kısmen açıkladığı görülmüştür. Bu teori-
ye göre üst kademelere çıkıldıkça ileti bozulmak-
ta ya da çarpıtılmaktadır. Düşünsel sessizlik stan-
dartlaşma, uzmanlaşma ve biçimselleşmeye bağlı 
olarak gelişken bir olgudur. Var olan yapının katı-
lığı işgören için düşünmenin anlamsızlaştığını or-
taya koymaktadır. Dolayısıyla işgörenler düşünsel 
anlamda tembelleşmektedirler. Literatüre bakıldı-
ğında Pinder ve Harlos’un (2001) bulgulamış ol-
dukları kabullenici sessizlik boyutuyla ilişkili gö-
rülmektedir. Ancak araştırmacılar bu durumu daha 
çok yöneticiler özelinden açıklamaya çalışmakta-
dırlar. Dolayısıyla yapının etkisi irdelenmemiştir.  
Bir diğer çalışmada ise Dyne vd’nin (2003),  işgö-
renin düşünsel kapasitesine vurgu yaptıkları görül-
mektedir. Araştırmacılara göre işgören her zaman 
söyleyeceği bir fikre ya da düşünceye sahip olma-
yabilir. Yönetsel sessizlik, üstlerin hiyerarşinin 
üstlere sağlamış olduğu aşırı yetki ve bu bağlamda 
ortaya çıkan bir takım inançlarla ilgilidir. Hiyerar-
şinin uzun olduğu örgütlerde yöneticiler en iyisini 
ben bilirim anlayışı (Morrison ve Milliken, 2000) 
içerisindedirler. Bu nedenle çalışanlarını baskı-
lamakta ve açık konuşmalarını ya da kendilerini 
eleştirmelerini engellemektedirler. Birimler ara-
sı sessizlik ise farklılaşmanın etkisiyle ortaya çı-
kan bir durumdur. Yazarların bilgisi dâhilinde, ses-
sizlik yazını içerisinde bu sessizlik formuyla ilgi-
li herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak ku-
ramsal temellerle ilişkin bilgiler, araştırmanın dör-
düncü kısmında ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.  

Bu araştırmanın en çarpıcı sonucu örgütsel sessiz-
lik olgusunu kişi ve bilinç düzeyinin ötesine taşı-
masıdır. Örgüt yapı ve özelliklerinin kişi davranış-
larını belirli kalıplar içerisinde belirginleştirdiği 
bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, özelliklede 
mekanik örgüt yapılarının belirli kavramlara (yet-
ki, görev, sorumluluk vb. gibi) yüklemiş olduğu 
geleneksel misyon, davranışı kişisel bilincin öte-
sine taşıyarak belirlenimci bir düzeye indirgemek-
tedir. Nitekim içerik analizine tabi tutulan katılım-
cı ifadelerinin de örgüt yazınında karşılığı bulunan 
bu tespiti desteklediği anlaşılmıştır.
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S. YÜKSEL

Rusya Ekonomisinde Büyüme, 
İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki 
Nedensellik İlişkileri

Öz

Bu çalışmanın amacı Rusya’da ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ara-
sındaki nedensellik ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Belirtilen 
amaca ulaşabilmek için 1992-2014 dönem aralığındaki yıllık veriler eş bütünleş-
me, Granger ve Toda Yamamoto nedensellik analizleri ile test edilmiştir. Netice 
itibarıyla, Rusya için işsizlik oranından büyüme oranına doğru bir nedensellik iliş-
kisi bulunduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen husus dikkate alındığında, ekono-
mik büyümeyi hedefleyen Rusya’nın ilk olarak işsizlik sorununa çözüm bulması-
nın yerinde olacağı düşünülmektedir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç da 
enflasyon oranından işsizlik oranına doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmasıdır. 
İlgili husus dikkate alındığında, Rusya’nın yüksek işsizlik oranı problemini önle-
yebilmesi için ilk olarak enflasyonu düşürücü politikalardan vazgeçmesi öneril-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Enflasyon, Granger Nedensellik 
Testi, Eş Bütünleşme Analizi, Toda Yamamoto Nedensellik Analizi

The Causality Relationship Between Growth, 
Unemployment and Inflation in Russian 
Economy

Abstract

The aim of this study is to determine whether there is a causal relationship bet-
ween economic growth, unemployment and inflation in Russian economy. In or-
der to achieve this purpose, co-integration analysis, Granger and Toda Yamamo-
to causality tests were performed to the annual variables for the period between 
1992 and 2014. According to the results of this study, it was determined that ha-
ving high amount of unemployment rate is the reason of economic shrinkage in 
Russia. Owing to this situation, it was thought that unemployment problem sho-
uld be solved firstly in order to increase economic growth rate in Russia. Another 
result of this study is that there is also a direction of causality from inflation rate 
to unemployment rate. Therefore, it is recommended that Russia should stop 
using inflation decreasing policy in order to prevent high unemployment problem.

Keywords: Economic Growth, Unemployment, Inflation, Granger Causality Test, 
Co-integration Analysis, Toda Yamamoto Causality Test
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Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri

1. Giriş

Ekonomik büyüme, bir ülkedeki mal ve hizmet 
üretim kapasitesinde meydana gelen artış ola-
rak tanımlanmaktadır (Parasız, 1997:4). Başka 
bir tanıma göre ise ekonomik büyüme, bir ülke-
nin bir yıllık dönem içerisinde gayri safi milli ha-
sıla rakamında meydana gelen artış oranıdır (Ta-
ban, 2011:1). Söz konusu tanımlardan da anlaşı-
labileceği üzere, bir ülkenin milli gelirinde enflas-
yon oranının üzerinde bir artış meydana geliyor-
sa eğer, o ülke ekonomik olarak büyüyor anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla, ekonomik büyüme bir 
ülkenin ekonomik performansının en önemli gös-
tergelerinden biridir. 

Enflasyon ise bir ülke ekonomisindeki fiyatlar ge-
nel düzeyinde meydana gelen artış olarak tanım-
lanmaktadır (Eroğlu, 2002:285). Yüksek enflasyo-
nun ülke ekonomisine birçok olumsuz etkisi oldu-
ğu kabul edilmektedir. Örnek olarak, yüksek enf-
lasyonun yaşandığı bir ülkede gelecek ile ilgili be-
lirsizlik artacak ve bu durum da yatırımları olum-
suz yönde etkileyecektir. Belirtilen hususun yanı 
sıra, yüksek enflasyonun ülkedeki faiz oranlarını 
ve büyüme oranını da olumsuz yönde etkilediğini 
savunan bazı çalışmalar bulunmaktadır.

Bahsedilen konuların yanı sıra, işsizlik de ülke 
ekonomisi için önemli olan diğer bir göstergedir. 
İşsizlik oranı, bir ülkedeki çalışmak isteyip de iş 
bulamayan kişilerin toplam işgücüne oranını ifa-
de etmektedir (Ünsal, 1999:52). Tanımdan da an-
laşılabileceği üzere, işsizlik ülke ekonomisi için 
önemli bir problemdir. Günümüzde birçok ülke iş-
sizlik problemi ile karşı karşıya kalmış olup, söz 
konusu problemin çözülebilmesi amacıyla birçok 
politika uygulanmaya çalışılmaktadır.

Ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik arasında-
ki ilişkinin nasıl olduğuna yönelik literatürde fi-
kir birliği bulunmamaktadır. Belirtilen değişkenler 
arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmalar arasında 
farklı sonuçlara ulaşılabildiği görülmektedir. Söz 
konusu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlen-
mesi ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu-
nun en temel nedeni, belirtilen değişkenler arasın-
daki ilişkinin varlığının ve yönünün belirlenmesi-
nin akabinde, gerekli önlemlerin alınabilmesinin 
mümkün olmasıdır. Bu nedenle, bahsi geçen de-
ğişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 
oldukça önem taşımaktadır.

Rusya 1990’lı yılların başından itibaren ekonomik 
anlamda önemli dönüşümler yaşamıştır. İlgili dö-
nemde ülke serbest piyasa ekonomisine geçerek 
dışa açık hale gelmiştir. Buna karşın, liberal eko-
nomiye geçiş, Rusya ekonomisini olumsuz etkile-
miş ve ülke enflasyon ve işsizlik problemi yaşa-
maya başlamıştır. Ayrıca, söz konusu problemler 
bazı dönemlerde ülkenin ekonomik olarak küçül-
mesine de sebep olmuştur. Belirtilen hususlar dik-
kate alındığında, bu çalışmanın amacı Rusya’da 
bahsi geçen değişkenler arasında ilişkinin olup ol-
madığı ve ilişkinin olduğunun belirlendiği durum-
da ise bu ilişkinin yönünün nasıl olduğunun belir-
lenmesidir. Bu sayede, ülke ekonomisi için uygun 
olan politikaların önerilmesi mümkün olacaktır.

Söz konusu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 
Giriş bölümünün akabinde, çalışmanın ikinci bö-
lümünde Rusya ekonomisi hakkında genel bilgi 
verilecektir. Bunun ardından, literatürde yapılmış 
olan benzer çalışmalar ele alınacaktır. Çalışmanın 
dördüncü bölümünde ise verilerin analizinde kul-
lanacağımız Granger ve Toda Yamamoto neden-
sellik analizleri açıklanacak ve bunun akabinde 
tahmin sonuçları ve bulgular paylaşılacaktır. Son 
bölümde ise çalışmada ulaşılan sonuçlar değerlen-
dirilecektir.

2. Rusya Ekonomisi Hakkında Genel Bilgi

1991 yılı Rusya için oldukça önemli bir yıl ol-
muştur. İlgili tarihte hem Sovyetler Birliği dağıl-
mış hem de Rusya piyasa ekonomisine geçiş yap-
mıştır. Belirtilen hususlardan dolayı, çalışmamız-
da Rusya ekonomisi 1991 yılı öncesi ve sonrası 
olmak üzere iki alt başlık halinde incelenecektir.

2.1. 1991 Yılı Öncesi Rusya Ekonomisi

1991 yılı öncesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birliği (SSCB) ekonomik anlamda dışarıya ka-
palı durumdaydı. Öte yandan, söz konusu dönem-
de Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB arasında 
soğuk savaş bulunmaktaydı. Bu bağlamda, SSCB 
nükleer silah ve askeri harcamalara çok ciddi mik-
tarda kaynak ayırmaktaydı. Buna karşın, belirtilen 
husus ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemek-
te ve bahsedilen dönemde ülkede ekonomik dur-
gunluk yaşanmaktaydı (Aslund, 2007:15). Aşağı-
daki grafikte Sovyetler Birliği ekonomisinin 1966 
ve 1985 yılları arasındaki büyüme oranlarının de-
tayları yer almaktadır.
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45Grafik 1: Rusya Ekonomisinin 1966-1985 Yılları Arasındaki Ekonomik Verileri 

                     Kaynak: Sovyetler Birliği Devlet İstatistik Enstitüsü (Goskomstat SSSR)
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1985 yılında devlet başkanı olan Mihail Gorbaçov 
söz konusu problemleri önleyebilmek adına eko-
nomik ve sosyal anlamda yenilik getirmeyi amaç-
lamaktaydı. Bu kapsamda, ülkede birçok yasak 
kaldırılarak ve devlete ait olan işletmelerin önem-
li bir kısmı özel mülkiyete dönüştürülerek, ülkenin 
hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişmesi 
amaçlanmaktaydı. Buna karşın, söz konusu poli-
tikalar bahsedilen problemleri çözmek için yeterli 
olmamış ve SSCB 1991 yılında dağılmak zorunda 
kalmıştır (Aslund, 2007:75).

2.2. 1991 Yılı Sonrası Rusya Ekonomisi

1991 yılında Gorbaçov istifa etmiş ve Boris Yelt-
sin devlet başkanı olmuştur. İlgili tarihten itiba-
ren Rusya serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. 
Bu bağlamda, ekonomik anlamda birçok reform 
yapılmıştır. Buna karşın, bahsi geçen çalışmalar 
da beklendiği gibi olumlu sonuç vermemiş, ülke 
ekonomisi olumsuz sinyaller vermeye başlamıştır 

(Black vd., 2000:1733). Belirtilen olumsuzluğun 
arkasındaki en temel gerekçenin söz konusu re-
formların ülke henüz hazır değilken hızlı bir şekil-
de uygulanması olduğu kabul edilmektedir. Belir-
tilen problemler sonucunda Rusya ekonomisi cid-
di anlamda zarar görmüş ve Rusya 1998 yılında 
moratoryum ilan ederek borçlarını ödeyemeyece-
ğini açıklamıştır.

Yukarıdaki tabloda Rusya’nın 1991 ve 1998 yılları 
arasındaki ekonomik verileri yer almaktadır. İlgili 
tablodan da görülebileceği üzere belirtilen dönem 
aralığında Rusya ekonomisi ciddi anlamda küçül-
müştür. Belirtilen hususa ek olarak, ilgili dönemde 
işsizlik oranlarının da yüksek oranda arttığı görül-
mektedir. Bununla birlikte, ülkenin sanayisinde de 
azalış meydana geldiği belirlenmiştir. Bahsi geçen 
problemlerin yanı sıra, petrol fiyatlarında yaşanan 
düşüş de Rusya’nın ihracat gelirlerini önemli ölçü-
de azaltmıştır. Söz konusu durum ülkenin cari iş-
lemler dengesi olumsuz yönde etkilemiştir.

Tablo1: Rusya Ekonomisinin 1991-1998 Yılları Arasındaki Ekonomik Verileri

Yıl Yıllık Büyüme 
Oranı (%)

İşsizlik Oranı 
(%)

Enflasyon Oranı 
(%)

Sanayi Büyüme 
Oranı (%)

Cari İşlemler 
Dengesi/GSYH

1991 -5.05 4.50 - -7.29 -1.320
1992 -14.53 5.20 - -21.60 -1.402
1993 -8.67 5.90 874.6 -13.25 1.414
1994 -12.57 8.10 307.6 -19.86 2.833
1995 -4.14 9.40 197.4 -4.55 2.221
1996 -3.60 9.70 47.7 -5.57 2.769
1997 1.40 11.80 14.7 0.88 -0.020
1998 -5.30 13.30 27.6 -5.06 0.081

Kaynak: Dünya Bankası



46 2000 yılında Boris Yeltsin istifa etmiş onun yerine 
Vladimir Putin devlet başkanı olmuştur. Söz ko-
nusu dönemden itibaren Rusya ekonomisi topar-

lanma sürecine girmiştir. Aşağıdaki tabloda Rusya 
ekonomisinin 1999 yılından sonraki ekonomik ve-
rileri yer almaktadır. 

Tablo2: Rusya Ekonomisinin 1999-2014 Yılları Arasındaki Ekonomik Verileri

Yıl Yıllık Büyüme 
Oranı (%)

İşsizlik Oranı 
(%)

Enflasyon Oranı 
(%)

Sanayi Büyüme 
Oranı (%)

Cari İşlemler 
Dengesi / GSYH

1999 9.48 13.00 85.74 6.40 23.36
2000 12.14 10.60 20.77 10.00 19.07
2001 5.77 9.00 21.45 5.09 7.27
2002 3.76 7.90 15.79 4.74 7.71
2003 9.05 8.20 13.67 7.30 6.85
2004 9.71 7.80 10.86 7.18 11.18
2005 4.09 7.10 12.68 6.38 11.05
2006 4.49 7.10 9.67 8.15 9.33
2007 4.81 6.00 9.01 8.54 5.55
2008 1.22 6.20 14.10 5.25 6.26
2009 -10.31 8.30 11.65 -7.82 4.12
2010 6.78 7.30 6.85 4.50 4.42
2011 5.09 6.50 8.43 4.26 5.11
2012 2.18 5.50 5.06 3.41 3.54
2013 0.07 4.50 6.76 1.34 1.67
2014 1.18 4.32 7.82 0.64 3.14

Kaynak: Dünya Bankası

Tablodan da görüleceği üzere Rusya ekonomisin-
de 1999 yılından itibaren toparlanma meydana 
gelmiştir. Yaşanan ekonomik krizi oluşan cari iş-
lemler açığı problemi krizden sonra ortadan kalk-
mış ve Rusya cari işlemler fazlası vermeye baş-
lamıştır. Öte yandan, 1999 yılından sonra işsizlik 
oranlarının da giderek azaldığı görülmektedir. Be-
lirtilen hususlara ek olarak, Rusya ekonomisi de 
1999 yılından 2009 yılına kadar büyüme yaşamış-
tır. Buna karşın, 2008 yılında yaşanan küresel eko-
nomik kriz Rusya’yı da etkilemiş ve ülke 2009 yı-
lında %10.31 oranında küçülmüştür. 2010 yılında 

ise küresel krizin etkileri sona ermiş ve ülke eko-
nomisi yeniden büyümeye başlamıştır.

3. Literatür Taraması

Literatürde ekonomik büyüme, işsizlik ve enflas-
yon arasındaki ilişkinin incelendiği çok sayıda ça-
lışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların ba-
zılarına incelememizde yer verilmiş olup ilgili ça-
lışmalara ait bilgileri içeren özet tablo aşağıda yer 
almaktadır.

Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri
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47Tablo 3: Literatürde Yer Alan Benzer Çalışmalar

İncelenen 
Değişkenler Yazar Kapsam Sonuç

Ekonomik 
Büyüme ve 
İşsizlik

(Okun, 1962) Amerika Ekonominin %1 büyümesi, ülkedeki işsizlik 
oranını %0.5 azaltacaktır.

(Hussain v.d., 2010) Amerika
Ekonomik büyüme ve işsizlik arasında hem 
kısa hem de uzun vadede nedensellik ilişkisi 
bulunduğu belirlenmiştir.

(Villaverde ve 
Maza, 2009) İspanya İşsizlik oranının ekonomik büyümeye olumsuz 

etkisi olduğu belirlenmiştir.

(Lin, 2008) Amerika Okun yasasının ABD için geçerli olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

(Seyfried, 2005) Amerika Yapılan incelemede büyüme ve işsizlik arasında 
ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

(Demirgil, 2010) Türkiye
Ortalamanın üzerinde verimlilik artışlarının 
olduğu durumda Okun yasanın geçerli olmadığı 
belirlenmiştir.

(Ceylan ve Şahin, 
2010) Türkiye Türkiye ekonomisinde Okun kanunun uzun 

dönemde geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

(Yüceol, 2006) Türkiye Türkiye için Okun yasasının geçerli olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

(Ceylan Ataman, 
2006) Türkiye Türkiye için Okun yasasının geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.

(Yılmaz, 2005) Türkiye İşsizlik oranının ekonomik büyümeye olumsuz 
etkisi olduğu belirlenmiştir.

Ekonomik 
Büyüme ve 
Enflasyon

(Neanidis ve Savva, 
2012) G7 Ülkeleri Enflasyonun uzun vadede ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır

(Chowdhury, 2002) Endonezya
Enflasyon oranının %40’ın üzerinde olması 
durumu ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir.

(Rousseau ve 
Watchel, 2002) 84 farklı ülke Enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde 

herhangi bir etkisi bulunmadığı belirlenmiştir

(Gylfason ve 
Herberfsson, 2001) 170 farklı ülke Enflasyonun ekonomik büyümeyi yavaşlattığı 

belirlenmiştir.

(Barro, 1995) 100 farklı ülke Ekonomik büyüme ve enflasyon arasında ters 
yönlü ilişki tespit edilmiştir.

(Artan, 2008) Türkiye Enflasyonun uzun vadede ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır

(Yapraklı, 2007) Türkiye Enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde 
olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

(Berber ve Artan, 
2004) Türkiye Enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

(Karaca, 2003) Türkiye Türkiye’deki enflasyonun ekonomik büyümeyi 
negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.
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Enflasyon ve 
İşsizlik

(Chicheke, 2009) Güney Afrika Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir.

(Kitov, 2008) Avusturya ve 
Fransa

Avusturya ve Fransa için Phillips eğrisinin 
geçerli olduğu belirlenmiştir.

(Pallis, 2006) Yeni Üye Olan 
AB Ülkeleri

Enflasyon oranı ile büyüme arasında ters yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır.

(Nwala, 2003) ABD İşsizlik ve enflasyon ilişkisinin kısa dönemde 
geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(Eller ve Gordan, 
2002) ABD Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunduğu belirlenmiştir.

(Tajra, 1999) Brezilya İşsizlik ve enflasyon oranları arasında ters yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır.

(Altay v.d., 2011) G8 Ülkeleri Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir.

(Sezen v.d., 2010) Türkiye
Phillips eğrisinin 1989 ve 1999 yılları arasında 
Türkiye için geçerli olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

(Kuştepeli, 2005) Türkiye Phillips eğrisinin Türkiye için geçerli olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

(Uysal ve Erdoğan, 
2003) Türkiye 1980 yılına kadar enflasyon ve işsizlik arasında 

aynı yönde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Söz konusu çalışmalar, makalemizde incelenen 
değişkenlere göre alt başlık halinde ele alınacaktır.

3.1. Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki 
İlişkiyi İnceleyen Çalışmalar

Literatürde yer alan ekonomik büyüme ile işsiz-
lik arasındaki en popüler çalışma Arthur Okun’a 
aittir. Söz konusu çalışmada, ABD’deki ekonomik 
büyüme ve işsizlik rakamları incelenmiş olup, ça-
lışmanın sonucunda ekonomik büyüme ile işsizlik 
arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İl-
gili çalışmanın akabinde, literatürde “Okun Yasa-
sı” olarak anılan bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu 
yasaya göre, ekonominin %1 büyümesi, ülkedeki 
işsizlik oranını %0.5 azaltacaktır (Okun, 1962:89).

Seyfried çalışmasında ABD’nin on büyük eyale-
tindeki ekonomik büyüme ve işsizlik arasında-
ki ilişkiyi analiz etmiştir. Söz konusu çalışma-
da 1990 ve 2003 yılları arasındaki veriler kulla-
nılmıştır. Yapılan incelemede büyüme ve işsizlik 
arasında ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(Seyfried, 2005:22).

Hussain ve diğerleri Pakistan’daki ekonomik bü-
yüme ve işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisini 
incelemişlerdir. Bahsi geçen çalışmada 1972 ve 
2006 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, ekonomik büyüme ve işsiz-
lik arasında hem kısa hem de uzun vadede neden-
sellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir (Hussain 
v.d., 2010:288). Lin (2008), Villaverde ve Maza 
(2009), ve Ceylan ve Şahin (2011) de farklı bir 
metot kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmaların-
da aynı sonuca ulaşmışlardır.

Yılmaz da çalışmasında Türkiye’deki ekonomik 
büyüme ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişki-
sini analiz etmeyi amaçlamıştır. Söz konusu ça-
lışmada, 1978 ve 2004 yılları arasındaki veriler 
Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. So-
nuç olarak, işsizlik oranının ekonomik büyüme-
ye olumsuz etkisi olduğu belirlenmiştir. Buna kar-
şın, ekonomik büyümeden işsizlik oranına doğ-
ru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir (Yıl-
maz, 2005:74). Yüceol (2006) ve Ceylan Ataman 
(2006) da farklı bir metot kullanarak gerçekleştir-
dikleri çalışmada aynı sonuca ulaşmışlardır.

Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri
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49Demirgil çalışmasında Türkiye’deki büyüme ile 
işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisini inceleye-
rek Okun Yasası’nın Türkiye için geçerli olup ol-
madığını test etmiştir. Bahsi geçen çalışmada 1987 
ve 2007 yılları arasındaki üç aylık veriler kullanıl-
mıştır. Netice itibarıyla, ortalamanın üzerinde ve-
rimlilik artışlarının olduğu durumda adı geçen ya-
sanın geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (De-
mirgil, 2010:139).

3.2. Ekonomik Büyüme ve Enflasyon 
Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Çalışmalar

Neanidis ve Savva G7 ülkelerindeki ekonomik bü-
yüme ve enflasyon arasındaki ilişkileri incelemiş-
lerdir. Söz konusu çalışmada 1957 ve 2009 yılla-
rı arasındaki veriler kullanılmıştır. Netice itibarıy-
la, enflasyonun uzun vadede ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır (Neanidis 
ve Savva, 2012:81). Barro (1995) da farklı bir me-
tot kullanarak 100 farklı ülke üzerinde gerçekleş-
tirdiği çalışmasında aynı sonuca ulaşmıştır.

Rousseau ve Watchel 84 farklı ülkedeki enflasyon 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz et-
meye çalışmıştır. Bahsi geçen çalışmada 1960 ve 
1995 yılları arasındaki veriler kullanılarak regres-
yon çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, 
enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde herhangi 
bir etkisi bulunmadığı belirlenmiştir (Rousseau ve 
Watchel, 2002:791). 

Gylfason ve Herberfsson da çalışmalarında 170 
ülkedeki enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisini 
incelemişlerdir. Söz konusu çalışmada 1960-1992 
dönem aralığındaki veriler regresyon yöntemiyle 
test edilmiştir. Sonuç olarak, enflasyonun ekono-
mik büyümeyi yavaşlattığı belirlenmiştir (Gylfa-
son ve Herberfsson, 2001:405). Elde edilen bulgu-
lar ayrıca Chowdury (2002)’nin çalışmasının so-
nuçları ile örtüşmektedir.

Yapraklı çalışmasında Türkiye’deki enflasyon ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
1987-2007 dönem aralığındaki üç aylık verilerin 
kullanıldığı ilgili çalışmada belirtilen amaca ulaşa-
bilmek için Granger nedensellik testinden yararla-
nılmıştır. Netice itibarıyla, enflasyonun ekonomik 
büyüme üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Yapraklı, 2007:287).

Karaca da Türkiye’deki enflasyon-büyüme iliş-
kisini araştırmıştır. Söz konusu çalışmada 1987-
2002 dönem aralığındaki üç aylık veriler kulla-
nılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, enflasyon-
dan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik iliş-
kisi bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadey-
le, Türkiye’deki enflasyonun ekonomik büyüme-
yi negatif yönde etkilediği belirlenmiştir (Karaca, 
2003:247). Berber ve Artan (2004) da çalışmala-
rında farklı bir metot kullanarak aynı sonuca ulaş-
mışlardır.

3.3. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişkiyi 
İnceleyen Çalışmalar

Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiye yöne-
lik literatürdeki en popüler çalışma İngiliz iktisat-
çı Phillips tarafından yapılmıştır. Söz konusu ça-
lışmaya göre enflasyon ve işsizlik arasında ters 
yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir ifadey-
le, işsizlik oranının yükseldiği durumda, enflas-
yonda düşüş meydana gelecektir. Phillips çalışma-
sında bu ilişkiyi literatürde “Phillips eğrisi” ola-
rak anılan bir grafik yardımıyla açıklamıştır (Phil-
lips, 1958:299).

Chicheke çalışmasında Güney Afrika’daki enflas-
yon ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Söz 
konusu çalışmada 1980-2008 dönem aralığındaki 
veriler VEC modeli ile test edilmiştir. Netice iti-
barıyla, enflasyon ile işsizlik arasında ters yön-
lü bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (Chicheke, 
2009:96). Eller ve Gordan (2002), Altay ve diğer-
leri (2011), Kitov (2008), Phallis (2006) ve Tajra 
(1999) da farklı bir metot kullanarak gerçekleştir-
dikleri çalışmalarda aynı sonuca ulaşmışlardır.

Öte yandan, Uysal ve Erdoğan çalışmalarında Tür-
kiye ekonomisinde işsizlik ve enflasyon arasında-
ki ilişkiyi incelemişlerdir. Belirtilen hedefe ulaşa-
bilmek için söz konusu çalışmada 1980-2002 yıl-
ları arasındaki veriler Granger nedensellik analizi 
ile test edilmiştir. Diğer çalışmaların aksine, bah-
si geçen çalışmada 1980 yılına kadar enflasyon ve 
işsizlik arasında aynı yönde bir ilişki olduğu sonu-
cuna varılmıştır (Uysal ve Erdoğan, 2003:35). Söz 
konusu çalışmaya paralel olarak, Kuştepeli (2005) 
ve Sezen ve diğerleri (2010) de regresyon yönte-
mini kullanarak Phillips eğrisinin 1989 ve 1999 
yılları arasında Türkiye için geçerli olmadığı sonu-
cuna ulaşmışlardır. Ayrıca, Nwala (2003) da çalış-
masında Amerikan ekonomisinde 1993–2000 dö-
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50 nem aralığında işsizlik-enflasyon ilişkisinin geçer-
li olmadığını belirlemişlerdir.

4. Ampirik Uygulama

4.1. Veri Seti ve Yapısı

İlgili çalışmada 1990 ve 2014 yılları arasındaki 
yıllık büyüme oranı, işsizlik ve enflasyon verileri 
kullanılmıştır. Söz konusu veriler Dünya Bankası 
ve OECD’ye ait internet sitelerinden elde edilmiş-
tir. Öte yandan, çalışmada gerçekleştirdiğimiz tüm 
analizlerde EViews7.1 programı kullanılmıştır.

4.2. Çalışmada Kullanılan Yöntemler

4.2.1. Engle Granger Eş Bütünleşme Analizi

Engle Granger eş bütünleşme analizi, değişkenler 
arasında uzun dönemli denge ilişkisinin bulunup 
bulunmadığı hakkında bilgi vermektedir. Söz ko-
nusu test sonucunda, değişkenler arasında yapıla-
cak olan Granger nedensellik testinin türü değişe-
cektir (Hiemstra ve Jones, 1994:1651).

Eş bütünleşme analizi sürecindeki ilk koşul, değiş-
kenlerin her birinin aynı derecede farklarının alı-
narak durağan hale getirilmiş olmasıdır. Eğer bu 
koşul sağlanmadıysa, değişkenler arasında uzun 
dönemli denge ilişkisi olmadığından eş bütünleş-
me analizini yapmaya gerek bulunmamaktadır. 
Aynı derecede farkları alınarak durağan hale ge-
tirilen değişkenler arasında regresyon analizi ya-
pılarak hata terimine ilişkin seri elde edilmektedir. 
Bunun akabinde, söz konusu hata terimi serisine 
durağanlık testi yapılmaktadır. Analiz sonuçlarına 
göre, eğer söz konusu seri durağan ise değişken-
ler arasında eş bütünleşme olduğu anlamına gel-
mektedir. 

4.2.2. Granger Nedensellik Analizi

Granger nedensellik analizi değişkenler arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunup bulun-
madığı ve eğer ilişki tespit edilirse de bu ilişkinin 
yönünün belirlenmesi konularında kullanılmakta-
dır (Granger, 1969:438). Bahsi geçen analiz No-
bel ödüllü ekonomist Clive Granger tarafından or-
taya atılmıştır.

Eş bütünleşme analizinin sonuçlarına göre Gran-
ger nedensellik testi iki farklı şekilde uygulan-
maktadır. Eğer değişkenler arasında eş bütünleş-
me testine göre uzun süreli denge ilişkisi varsa, 
standart Granger nedensellik testinin uygulanma-
sı doğru olmayacaktır. Bu durumda, eş bütünleşme 
analizinden elde edilen hata terimlerinin yer aldığı 
Granger nedensellik testi kullanılacaktır. Diğer ta-
raftan, eğer değişkenler arasında denge ilişkisi tes-
pit edilmediyse, standart Granger nedensellik testi 
uygulanması gerekmektedir.

Granger testinde aşağıdaki denklemler kullanıl-
maktadır (Granger, 1969:436).

Xt = A(L)Xt + B(L)Yt + u1t

Yt = C(L)Xt + D(L)Yt+ u2t

İlgili eşitlikte X ve Y, aralarında nedensellik ilişki-
si olup olmadığını araştırdığımız iki farklı değiş-
kendir. Buna ek olarak, L terimi gecikme sayısını, 
u1 ve u2 değerleri ise hata terimini ifade etmekte-
dir. Granger nedensellik testine yönelik hipotezler 
aşağıdaki gibidir.

H0: Y, X’in Granger nedeni değildir.

H1: Y, X’in Granger nedenidir.

4.2.3. Toda Yamamoto Nedensellik Analizi

Toda ve Yamamoto tarafından 1995 yılında ge-
liştirilmiş olan bu yöntemde değişkenler arasın-
daki nedensellik ilişkisinin varlığı incelenmekte-
dir. Toda Yamamoto yöntemine göre incelemede 
yer alan değişkenlere ait serilerin durağan olma-
sı zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadey-
le, söz konusu serilerin birim kök içerip içerme-
diğinin kontrol edilmesine gerek bulunmamakta-
dır. Belirtilen hususa ek olarak, değişkenler ara-
sında eş bütünleşme ilişkinin bulunması zorunlu-
luğu da söz konusu değildir (Toda ve Yamamoto, 
1995:225-250)

Toda Yamamoto yönteminde modelde yer alan 
değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesi 
ve VAR modelindeki gecikme uzunluğu önemli-
dir. Başka bir ifadeyle, gecikme uzunluğu “k” ola-
rak belirlenen bir VAR modelindeki değişkenlerin 
maksimum bütünleşme sayısının da “d” olduğu 
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51durumda, model “k+d” gecikme yapısı ile tahmin 
edilmektedir (Toda ve Yamamoto, 1995:225-250).

4.3. Tahmin Sonuçları ve Bulgular

Rusya ekonomisindeki ekonomik büyüme, işsizlik 
ve enflasyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 
ilk olarak kullanılan verilerin durağan olup olma-
dığı test edilecektir. Bunun akabinde, durağanlığın 
aynı derecede sağlandığı değişkenler arasındaki eş 
bütünleşme ilişkisi incelenecektir. Son olarak da, 
eş bütünleşme ilişkisi olmayan değişkenler arasın-
da standart Granger nedensellik testi, diğerleri için 
yapılacak nedensellik analizinde ise eş bütünleş-
me analizinde elde edilen hata düzeltme terimine 
yer verilecektir. Öte yandan, adı geçen değişkenler 
arasındaki ilişkinin varlığı ayrıca Toda Yamamoto 
nedensellik testi ile de incelenecektir.

4.3.1. Değişkenlerin Durağanlık Testleri

Nedensellik testinin uygulanabilmesi için önce-
likle analiz edilecek olan serilerin durağan olması 
gerekmektedir (Granger, 1969:424). Diğer bir ifa-
deyle, söz konusu zaman serilerine ait ortalama, 
varyans ve kovaryans değerlerinin zaman içeri-
sinde değişmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 
sahte regresyonun meydana gelme ihtimali bulun-
maktadır. Başka bir ifadeyle, yapılan analiz ger-
çekte anlamlı bir sonuç vermemesine karşın, seri-
lerin durağan olmamasından dolayı sanki bir iliş-
ki varmış gibi hatalı olarak anlamlı sonuçlar bulu-
nacaktır. 

Serilerin durağanlık analizlerinde genel olarak 
“Genişletilmiş Dickey-Fuller” (ADF) birim kök 
testi uygulanmaktadır. ADF testinde aşağıdaki 
denklem kullanılmaktadır.

  (1)

Yukarıdaki denklemde “∆Yt” durağanlık testini 
gerçekleştirdiğimiz serinin birinci farkını ifade et-
mektedir. ADF analizinde “γ” katsayısının sıfıra 
eşit olup olmadığı test edilmekte olup, konu ile il-
gili olan hipotezler aşağıdaki gibidir.

H0: γ = 0 (Seri birim köke sahip değildir, durağan-
dır.)

H1: γ ≠ 0 (Seri birim köke sahiptir, durağan değil-
dir.)

Öte yandan, ADF testinin test gücünün düşük ol-
duğuna yönelik literatürde bazı eleştiriler bulun-
maktadır. Söz konusu eleştirilerin en önemlisi 
ADF testinin serideki yapısal kırılmaları dikkate 
almamasıdır. Bu bağlamda, Perron 1989’da belir-
tilen bu problemi önleyebilmek adına literatürde 
“Phillips-Perron Testi” olarak da bilinen testi ge-
liştirmiştir (Perron, 1990:161). Bundan dolayı ça-
lışmamızda, ADF testine ek olarak yapısal kırıl-
maları da dikkate alan “Phillips-Perron Testi” so-
nuçları da incelenmiştir. Değişkenlere ait birim 
kök testlerinin sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer 
verilmiştir.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, her 
iki test sonucu için de enflasyon oranı değişke-
nine ait birim kök testi sonuçları 0.05 değerin-
den düşüktür. Söz konusu durum ilgili değişkenin 
düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. Bun-
dan dolayı, adı geçen değişken incelemelerimiz-
de mevcut haliyle kullanılacaktır. Öte yandan, bü-
yüme oranı ve işsizlik oranı değişkenlerine ilişkin 
hem ADF hem de Phillips Perron testi sonuçları-
nın 0.05 değerinden yüksek olduğu görülmekte-
dir. Bu sonuç bize ilgili değişkenlerin düzeyde du-
rağan olmadığı bilgisini vermektedir. Bu yüzden, 
söz konusu değişkenlerin birinci sıra farkları alı-
narak yeniden birim kök testi yapılmıştır.

Tablo 4: Değişkenlerin Durağanlık Testi Sonuçları

Değişken 

Augmented Dickey Fuller (ADF) Testi Phillps Perron Testi

Düzey Değer 
(Olasılık)

Birinci Sıra Fark 
Değeri (Olasılık) Düzey Değer (Olasılık)

Birinci Sıra 
Fark Değeri 

(Olasılık)
Büyüme Oranı 0.2662 0.0089 0.3218 0.0000
İşsizlik Oranı 0.05530 0.0066 0.4615 0.0048

Enflasyon Oranı 0.0001 - 0.0016 -
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52 Tablodan da görülebileceği gibi ilgili değerlerin 
0.05 rakamından az olduğu belirlenmiştir. Dolayı-
sıyla, söz konusu değişkenlerin birinci sıra farkla-
rı alındığında durağan oldukları sonucuna ulaşıl-
mıştır.

4.3.2. Engle-Grenger Eş Bütünleşme Analizi 
Sonuçları

Durağanlık analizi sonucunda, enflasyon oranı de-
ğişkeninin düzey değerde, işsizlik oranı ve büyü-

me oranı değişkenlerinin ise birinci dereceden far-
kının alınması sonucunda durağan oldukları belir-
lenmiştir. Dolayısıyla, aynı derecede durağan ol-
dukları için işsizlik oranı ve büyüme oranı arasın-
da eş bütünleşme analizi yapılması gerekmektedir.

Eş bütünleşme analizinde ilk olarak bahsedilen iki 
değişken arasında regresyon analizi yapılmış ve 
hata terimi serisi elde edilmiştir. Aşağıdaki tablo-
da söz konusu hata terimine ilişkin birim kök testi 
sonuçları yer almaktadır.

Tablo 5: Hata Terimine Ait Durağanlık Testi Sonuçları

Değişken ADF Düzey Değer 
(Olasılık)

PP Düzey Değer 
(Olasılık)

İşsizlik Oranı ve Büyüme Oranı Regresyon 
Analizinin Hata Terimi 0.0001 0.0000

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere hata te-
riminin birik kök testi değerleri hem ADF hem de 
Phillips Perron testleri için 0.05 rakamından kü-
çüktür. Dolayısıyla, hata terimi serisinin durağan 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda, işsizlik 
oranı ve büyüme oranı arasında uzun dönemli den-
ge ilişkisi olduğu sonucuna varılmaktadır.

4.3.3. Granger Nedensellik Testlerinin 
Sonuçları

Durağanlık ve eş bütünleşme analizleri sonuçları-
na göre çalışmada kullandığımız üç değişken ara-
sında yapılacak olan Granger testlerinin türlerine 
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 6: Değişkenler Arasında Yapılacak Nedensellik Testlerinin Türleri

Değişkenler Yapılacak Granger Testinin Türü

Büyüme Oranı - İşsizlik Oranı Hata Düzeltme Terimlerinin Kullanıldığı 
Granger Testi

Büyüme Oranı - Enflasyon Standart Granger Testi
Enflasyon – İşsizlik Oranı Standart Granger Testi

Yukarıda detaylarına yer verilen Granger testleri-
nin türlerine aşağıda yer verilmiştir.

4.3.3.1. Büyüme Oranı – İşsizlik Oranı 
Arasındaki Granger Nedensellik Analizi

Eş bütünleşme analizi sonucunda, işsizlik oranı ve 
büyüme oranı arasında uzun süreli denge ilişkisi 
bulunduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı, söz ko-

nusu iki değişken arasında standart Granger ne-
densellik testini gerçekleştirmek uygun olmaya-
caktır. Bu durumda, yapılacak Granger testinde 
hata düzeltme teriminin kullanılması gerekmekte-
dir.

İlk olarak, uygulanacak gecikme sayısına karar ve-
rilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda optimal 
gecikme sayısının belirlenebilmesi için gerçekleş-
tirilen test sonuçları yer almaktadır.
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53Tablo 7: Gecikme Sayısının Belirlenmesi Analizi

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -70.82290 NA 30.79755 9.102863 9.199436 9.107808
1 -62.92229 12.83849* 19.07754 8.615287 8.905008* 8.630123
2 -58.59713 5.947104 18.95639* 8.574641* 9.057509 8.599368*
3 -57.29076 1.469668 28.85057 8.911344 9.587360 8.945962
4 -55.79214 1.311293 46.72102 9.224017 10.09318 9.268525
5 -54.53431 0.786139 91.27098 9.566789 10.62910 9.621188
6 -53.77911 0.283201 266.1345 9.972389 11.22785 10.03668

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, bilgi 
kriterleri üzerinde en fazla “*” işareti, gecikme sa-
yısının “2” olduğu durumda bulunmaktadır. Dola-
yısıyla, incelememizdeki gecikme sayısı “2” ola-

rak kullanılacaktır. Bunun akabinde, işsizlik ora-
nı ve büyüme oranı arasındaki nedensellik ilişki-
si incelenmiş olup test sonuçları aşağıdaki tablo-
da yer almaktadır.

Tablo 8: İşsizlik Oranı ve Büyüme Oranı Arasındaki Nedensellik Analizi Sonuçları

Nedensellik Yönü Gecikme 
Uzunluğu

P Olasılık 
Değeri Sonuç

İşsizlik oranı → Büyüme Oranı 2 0.0074
İşsizlik oranından büyüme oranına 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu 
belirlenmiştir

Büyüme oranı → İşsizlik Oranı 2 0.7292 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Yukarı tablodan da görüleceği gibi büyüme ora-
nının işsizlik oranının nedeni olduğunu gösteren 
analizin p olasılık değeri 0.7292 olarak belirmiştir. 
Söz konusu rakam 0.05 değerinden yüksek oldu-
ğundan dolayı Rusya’daki büyüme oranının işsiz-
lik oranının nedeni olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Öte yandan, işsizlik oranının büyüme oranının ne-
deni olduğunu gösteren p olasılık değerinin ise 
0.0074 olduğu görülmektedir. Bahsedilen rakam 
0.05 değerinden düşük olduğundan dolayı söz ko-
nusu değişkenler arasındaki ilişki istatistiki ola-
rak anlamlıdır. Netice itibarıyla, Rusya için işsiz-
lik oranından büyüme oranına doğru bir nedensel-
lik ilişkisi bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

4.3.3.2. Büyüme Oranı – Enflasyon Arasındaki 
Granger Nedensellik Analizi

Durağanlık analizi sonuçlarına göre “büyüme ora-
nı – enflasyon oranı” değişkenleri arasındaki ne-
denselliğin incelenmesinde standart Granger ne-
densellik analizi kullanılacaktır. Çalışmamızda 
yıllık veriler kullanıldığından dolayı, literatürde 
kabul edildiği üzere gecikme sayısı 4 olarak alı-
nacaktır.

Aşağıdaki tabloda büyüme oranı ve enflasyon ora-
nı arasındaki Granger nedensellik analizi sonuçla-
rı yer almaktadır.

Tablo 9: Büyüme Oranı ve Enflasyon Oranı Arasındaki Granger Nedensellik Analizi Sonuçları

Nedensellik Yönü Gecikme 
Uzunluğu

P Olasılık 
Değeri Sonuç

Enflasyon Oranı → Büyüme 
Oranı 4 0.3856 Değişkenler arasında nedensellik 

bulunmamaktadır.
Büyüme Oranı → Enflasyon 

Oranı 4 0.4334 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.
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54 Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi neden-
sellik analizinin her iki durumu için de p olasılık 
değerleri 0.05 rakamından yüksektir. Bundan do-
layı, söz konusu değişkenler arasında nedensellik 
olmadığı sonucuna varılmaktadır.

4.3.3.3. İşsizlik Oranı – Enflasyon Arasındaki 
Granger Nedensellik Analizi

Elde edilen analiz sonuçlarında göre, “işsizlik ora-
nı – enflasyon oranı” değişkenleri arasındaki ne-
denselliğin incelenmesinde standart Granger ne-
densellik analizi kullanılacaktır. Yukarıdaki ör-
nekte de olduğu gibi incelememizde yıllık veriler 
kullanıldığından dolayı, literatürde kabul edildiği 
üzere gecikme sayısı 4 olarak alınacaktır.

Aşağıdaki tabloda işsizlik oranı ve enflasyon ora-
nı arasındaki Granger nedensellik analizi sonuçla-
rı yer almaktadır.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi neden-
sellik analizinin her iki durumu için de p olasılık 
değerleri 0.05 rakamından yüksektir. Bundan do-

layı, söz konusu değişkenler arasında nedensellik 
olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

4.3.4. Toda Yamamoto Nedensellik Testinin 
Sonuçları

Toda Yamamoto testinin uygulanması için model-
de yer alan değişkenlerin maksimum bütünleşme 
derecesinin ve VAR modelindeki gecikme uzunlu-
ğunun bulunması gerekmektedir. Daha önce ger-
çekleştirdiğimiz birim kök testi analizlerinde, enf-
lasyon oranı değişkeninin düzeyde durağan oldu-
ğu belirlenmiştir. Öte yandan, büyüme oranı ve iş-
sizlik oranı değişkenleri ise birinci farkı alındığın-
da durağan çıkmışlardır. Dolayısıyla, modelde yer 
alan değişkenlere ait maksimum bütünleşme sayı-
sı “1” olarak kabul edilmektedir.

Belirtilen hususa ek olarak, VAR modelinde kul-
lanılacak gecikme sayısının belirlenmesi amacıy-
la, maksimum 4 gecikmeye kadar modeller tahmin 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır.

Tablo 10: İşsizlik Oranı ve Enflasyon Oranı Arasındaki Granger Nedensellik Analizi Sonuçları

Nedensellik Yönü Gecikme 
Uzunluğu

P Olasılık 
Değeri Sonuç

İşsizlik Oranı → Enflasyon Oranı 4 0.0743 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Enflasyon Oranı → İşsizlik Oranı 4 0.3542 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Tablo 11: Gecikme Sayısının Belirlenmesi Analizi

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -180.0144 NA 46692.27 19.26467 19.41380 19.28991
1 -106.7603 115.6644* 54.96114* 12.50108* 13.09757* 12.60203*
2 -102.8176 4.980229 102.3957 13.03343 14.07729 13.21009
3 -94.00303 8.350655 133.1716 13.05295 14.54417 13.30532
4 -81.16214 8.110035 156.2850 12.64865 14.58723 12.97673

Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere uy-
gun gecikme uzunluğu tüm kriterler için “1” ola-
rak belirlenmiştir. Belirtilen hususlar dikkate alın-

dığında, Toda Yamamoto testinde, model 2. (1+1) 
dereceden tahmin edilmektedir. Elde edilen sonuç-
ların detaylarına aşağıda yer verilmiştir.
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55Tablo 12: Toda Yamamoto Nedenselik Analizi Sonuçları

Nedensellik Yönü Gecikme 
Uzunluğu

P Olasılık 
Değeri Sonuç

İşsizlik Oranı → Enflasyon Oranı 2 0.5508 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Enflasyon Oranı → İşsizlik Oranı 2 0.0113
Enflasyon oranından işsizlik oranına 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu 
belirlenmiştir.

Enflasyon Oranı → Büyüme Oranı 2 0.4280 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Büyüme Oranı → Enflasyon Oranı 2 0.4093 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

İşsizlik oranı → Büyüme Oranı 2 0.0747 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Büyüme oranı → İşsizlik Oranı 2 0.6608 Değişkenler arasında nedensellik 
bulunmamaktadır.

Toda Yamamoto nedensellik analizi sonuçlarına 
göre, 6 adet testin sadece 1 adedinde p olasılık de-
ğeri 0.05’in altındadır. Başka bir ifadeyle, yapılan 
test sonucunda sadece 1 ilişki istatistiki olarak an-
lamlı bulunmuş olup diğer 5 ilişkide nedensellik  
olmadığı sonucuna varılmıştır. Yukarıdaki tablo-
dan da görülebileceği üzere, sadece enflasyon ora-
nından işsizlik oranına doğru bir nedensellik iliş-
kisi bulunduğu sonucuna varılmıştır.

5. Sonuç

Bu çalışmada Rusya’da ekonomik büyüme, işsiz-
lik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin 
bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, 
1992-2014 dönem aralığındaki yıllık veriler eş bü-
tünleme, Granger nedensellik analizi ve Toda Ya-
mamoto nedensellik analizi ile test edilmiştir. Ne-
tice itibarıyla, Rusya’daki işsizlik oranının büyü-
me oranın sebebi olduğu belirlenmiştir. Söz konu-
su çalışmada elde edilen diğer bir sonuç da enflas-
yon oranından işsizlik oranına doğru bir nedensel-
lik ilişkisi bulunmasıdır.

Çalışmamızda ilk olarak her üç değişkenin de du-
rağan olup olmadığının incelenmesi amacıyla 
ADF ve Phillips Perron birim kök testleri yapıl-
mıştır. Elde edilen sonuçlara göre, enflasyon ora-
nına ilişkin veri setinin durağan olduğu, büyüme 
oranı ve işsizlik oranı değişkenlerine ait veri setle-
rinin ise durağan olmadıkları belirlenmiştir. Dura-
ğan olmayan bu iki değişkene ilişkin veri setleri-
nin birinci dereceden farkları alınarak, söz konusu 
değişkenler de durağan haline getirilmiştir.

Büyüme oranı ve işsizlik oranı değişkenlerine iliş-
kin veri setleri, birinci sıra farkları alınarak dura-
ğan hale getirildikleri için eş bütünleşme analizine 
tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, ilk olarak söz ko-
nusu değişkenler arasında regresyon analizi yapıl-
mış ve regresyona ilişkin hata terimlerine ulaşıl-
mıştır. Bahsedilen hata terimlerine ADF ve Phil-
lips Perron birim kök testleri yapılmış ve serinin 
durağan olduğu belirlenmiştir. Netice itibarıyla, 
söz konusu iki değişken arasında uzun dönemli 
denge ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Büyüme oranı ve işsizlik oranı değişkenleri ara-
sında eş bütünleşme testine göre uzun süreli denge 
ilişkisi olduğundan dolayı, söz konusu değişken-
ler arasında standart Granger nedensellik testi ye-
rine eş bütünleşme analizinden elde edilen hata te-
rimlerinin yer aldığı Granger nedensellik testi kul-
lanılmıştır. Diğer taraftan, “büyüme oranı - enflas-
yon oranı” ve işsizlik oranı - enflasyon oranı” de-
ğişkenleri arasında ise böyle bir ilişkisi tespit edil-
mediğinden dolayı standart Granger nedensellik 
testi uygulanmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre, Rusya için işsizlik ora-
nından büyüme oranına doğru bir nedensellik iliş-
kisi bulunduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir 
ifadeyle, Rusya ekonomisi için işsizliğin ekono-
mik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği belirlen-
miştir. Söz konusu durum literatürde yapılan bir-
çok çalışmanın sonucuyla benzerlik göstermekte-
dir (Okun, 1962:89), (Seyfried, 2005:22), (Hussa-
in v.d., 2010:288), (Lin, 2008:363), (Villaverde ve 
Maza, 2009:289), (Ceylan ve Şahin, 2011:157). 
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56 Rusya’da işsizliğin artığı dönemlerde, ülke eko-
nomisi küçülmektedir. Ülkede işsizlerin sayısı-
nın çok yüksek olduğu dönemde, harcamalar azal-
maktadır. Bu durum, yeterince satış yapamayan 
firmaların da karlarını olumsuz yönde etkileye-
cek ve söz konusu firmalar yeni üretim ve yatırım 
yapamaz hale gelecektir. Netice itibarıyla, işsizlik 
oranının artması ülkenin ekonomik anlamda bü-
yümesini engellemektedir. Belirtilen hususlar dik-
kate alındığında, ekonomik büyümeyi hedefleyen 
Rusya’nın ilk olarak işsizlik sorununa çözüm bul-
ması yerinde olacaktır.

Belirtilen hususların yanı sıra, Rusya’daki büyü-
me oranı, işsizlik oranı ve enflasyon oranı arasın-
daki ilişki ayrıca Toda Yamamoto nedensellik ana-
lizi ile test edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları-
na göre, enflasyon oranından işsizlik oranına doğ-
ru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiş-
tir. Başka bir ifadeyle, enflasyonda meydana gelen 
bir azalışın işsizliğe sebebiyet verdiği görülmüş-
tür. Belirtilen sonuç da literatürde yer alan bir çok 
çalışmayla paraleldir (Chicheke, 2009:96), (Eller 
ve Gordan, 2002:1), (Altay vd., 2011:1), (Kitov, 
2008:68), (Pallis, 2006:80), (Tajra, 1999:8). Söz 
konusu hususlar dikkate alındığında, Rusya’nın 
yüksek işsizlik oranı problemini önleyebilmesi 
için ilk olarak enflasyonu düşürücü politikalardan 
vazgeçmesi önerilmektedir.
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Emeklilik Yatırım Fonlarının 
ELECTRE Yöntemi ile 
Performansının Analizi

Öz

Bu çalışmada Ocak 2012–Aralık 2014 döneminde 11 gelir amaçlı borçlanma 
standardı emeklilik fonunun performansı ölçülmüştür. Bu amaçla portföy perfor-
mansının ölçülmesinde sıklıkla kullanılan M2, Sharpe, Treynor ve Jensen per-
formans ölçütleri kullanılarak, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan 
ELECTRE I yöntemi ile fonların üstünlük sıralaması yapılmıştır. Sonuç olarak, 
ELECTRE (Fransızca ELimination Et Choix Traduisant la REalité tamlamasın-
dan kısaltma- Gerçeği İfade Edecek Eleme ve Seçim) performans sıralamasında 
C değeri en yüksek fonlar 2012 ve 2013 yılı için Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF olurken, 2014 yılı için Aegon Emek-
lilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF emeklilik 
yatırım fonu olmuştur. En düşük D değerine sahip yatırım fonları ise 2013 yılın-
da Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF, 
2013 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart 
EYF ve 2014 yılında ise Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borç-
lanma Araçları Standart EYF olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları, Portföy Performans Ölçü-
mü, ELECTRE Yöntemi

Performance Analysis of Pension Funds Using 
ELECTRE

Abstract

In this paper, the performance of 11 income standard pension funds have been 
measured in the period January 2012 - December 2014. For this purpose, com-
manly used portfolio performance evaluation criteria Sharpe, M2, Treynor and 
Jensen were used to classify pension funds in terms of their performance by 
using ELECTRE I method which is a multicriteria decision making approach. We 
have found that the value of C ELECTRE was the highest in 2012 and 2013 for 
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Revenue Purpose Public Debt Instruments PF, 
while in 2014 for Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Revenue Purpose Public Debt 
Instruments PF. The lowest D values in 2013 were computed for Garanti Emekli-
lik ve Hayat A.Ş. Revenue Purpose Public Debt Instruments PF and Vakıf Emek-
lilik A.Ş. Revenue Purpose Public Debt Instruments PF and in 2014 Ziraat Hayat 
ve Emeklilik A.Ş. Revenue Purpose Public Debt Instruments PF.

Keywords:  Pension Funds, Portfolio Performance Measurement, ELECTRE 
Method
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Giriş

Yatırım fonları, halktan elde edilen paralar karşı-
lığında oluşmaktadır. Bu fonlar ters repo, pay se-
nedi, özel sektör ve devlet borçlanma araçları gibi 
sermaye piyasası araçlarının yanı sıra altın gibi 
kıymetli madenlerden meydana gelen portföyleri 
de yönetmektedirler. Yatırımcılar, fonun sahip ol-
duğu bu portföyü temsil eden katılım paylarını sa-
tın alma suretiyle fona katılım sağlayabilmekte-
dir (SPK, 2010:5). Yatırım fonları en hızlı büyü-
yen kurumsal yatırımcılardır.  Yatırım fonları be-
lirli finansal hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak is-
teyen çok sayıda bireysel yatırımı bir araya getir-
mektedir. Bunun yanı sıra fonlar, stratejiyi belirler 
ve bu stratejiye ulaşmak için fon yöneticilerinin fi-
nansal araç almaları için ilave kaynağı sağlamak-
tadır (Levinson, 2014:27).

Emeklilik yatırım fonu ise; emeklilik sözleşme-
si kapsamında emeklilik şirketi tarafından alınan 
ve katılımcıların namına bireysel emeklilik he-
saplarında takip edilen fonların, riskin çeşitlen-
dirilmesi ve inançlı mülkiyet esasına göre değer-
lendirilmesi için oluşturulan mal varlığı olarak 
tanımlanmaktadır.1

Sosyal güvenlik sistemi sorunlu birçok ülke, sos-
yal güvenlik reformu yapmıştır. 1985 yılında Şili, 
İsviçre ve Hollanda reform yaparken, 2000 yılında 
bu ülkelere Avustralya, Meksika, El Salvador, Ek-
vator, Peru, Venezüella, Kolombiya, Bolivya, Uru-
guay, Arjantin, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İn-
giltere, Polonya, Romanya, Macaristan, Hırvatis-
tan, Kazakistan ve Tayland dâhil olmuştur. 2010 
yılında ise Paraguay, Makedonya, Ukrayna, Rus-
ya, Moğolistan, Çin, Pakistan, Hindistan, Sri Lan-
ka ve Filipinler de reform gerçekleşmiştir (Ege, 
2004: 294). Bu reformlar, ülkelerdeki sosyal gü-
venlik sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebil-
mesi ve geliştirilmesi anlamında son derece önem-
lidir.

Dünyada emeklilik fonlarının geçmişi eski olması-
na rağmen Türkiye’de çok yenidir. Yapılan sosyal 
güvenlik reformu ile Türkiye’de sosyal güvenlik 
sistemi gelişim aşamasına girmiştir. Bu bağlam-
da sosyal güvenlik kurumları aynı çatı altında bir 
araya getirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu kurul-
muş ve 2003 yılında 632 sayılı “Bireysel Emekli-

1  www.emeklilik.emg.org.tr; 2015.

lik ve Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile is-
teğe bağlı bireysel emeklilik hesapları oluşturul-
muştur (Ege, 135: 2006). 

2003 yılında uygulamaya konulan bireysel emek-
lilik sistemi ile Türkiye’de emeklilik yatırım fonu 
sayısı, fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı kısa bir 
sürede önemli büyüklüklere ulaşmıştır. Bu bağ-
lamda bireysel emeklilik sistemi vasıtasıyla elde 
edilen fonlar para ve sermaye piyasalarında iş-
letilmekte ve bu fonlar sayesinde gelişen Türki-
ye ekonomisi için önemli bir kaynak yaratılmak-
tadır (Ege, vd., 2011: 80). Bireysel emeklilik sis-
temi 2014 yılı gelişim raporuna göre 31.12.2014 
itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde 5.807.319 
sözleşme yürürlüktedir. Katılımcı sayısı ise geçen 
sene sonuna göre yaklaşık %23 büyüyerek 5 mil-
yonu aşmıştır. Aynı dönemde emeklilik yatırım 
fonu büyüklüğü %38 oranında artarak 35 milyar 
TL’ye yaklaşmıştır. Katılımcı sayısının bir önce-
ki yıla göre artışındaki en büyük etken olarak gö-
rülen devlet katkısı fon büyüklüğü ise geçen yıla 
göre %162 gibi büyük bir oranda artış göstermiş-
tir (BES, 2014).

Bireysel emeklilik sisteminde yatırımcı birikimle-
rini yatırım tercihlerine göre seçeceği fonlar ara-
sında istediği oranda paylaştırabilmektedir. Fo-
nun amacı ve yatırım stratejisi göz önüne alındı-
ğında sermaye piyasası kurulunun 05.10.2002 ta-
rihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gi-
ren “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Fa-
aliyetlerine İlişkin Esaslar” hakkındaki yönetmeli-
ğin 6. Maddesi’ne göre 6 farklı fon türü belirlen-
miştir. Bunlar; Gelir amaçlı fonlar, Büyüme amaç-
lı fonlar, İhtisaslaşmış fonlar, Para piyasası fonları, 
Kıymetli madenler fonları ve diğer fonlardır. Ça-
lışmamıza konu olan gelir amaçlı kamu borçlanma 
araçları emeklilik yatırım fonu, portföyünün en az 
%80 ini ters repo dâhil olmak üzere devlet iç borç-
lanma senetlerinde değerlendiren ve faiz kazancı 
sağlamayı amaçlayan bir fon türüdür.2 Bu fon tü-
rüne ilişkin 2013 ve 2014 yılları içerisinde sürek-
lilik arz eden ve sağlıklı olarak verisine ulaşılabi-
len 11 adet emeklilik yatırım fonunun aylık olarak 
performans analizi yapılmıştır.  Performans değer-
lemede sıklıkla kullanılan ve geniş bir uygulama 
alnına sahip olan Sharpe Oranı, M2 Ölçütü, Trey-
nor Endeksi ve Jensen Alfa’sı değerleme ölçütleri 
olarak çalışmada kullanılmıştır.

2  www.emeklilik.emg.org.tr; 2015.
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61Yatırımların başarılı olup olmadığının tespit edil-
mesi ve olası başarısızlığın kaynağının bilinebil-
mesi açısından portföy performansının tespit edil-
mesi önem arz etmektedir. Ancak performans, tek 
değişkenli ya da boyutlu bir olgu olmayıp, risk – 
getiri düzleminde karşılaştırılan bir değerlendir-
me kriteridir. Bu bağlamda portföy performansı-
nın belirlenmesi, üstlenilen risk kapsamında ger-
çek başarıyı ölçmek için de kullanılabilmektedir 
(Dağlı, vd., 2008:89).

1. Literatür Özeti

Türkiye’de yatırım fonları ve emeklilik yatırım 
fonlarının performansları ile ilgili birçok çalışma 
bulunurken, çok kriterli karar verme yöntemle-
rini kullanarak bireysel emeklilik yatırım fonları 
performans sıralaması yapan pek fazla çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda literatür taraması, 
ELECTRE yöntemi kullanarak emeklilik yatırım 
fonu performansını inceleyen çalışmalar, son dö-
nemde bireysel emeklilik fonları dışında ELECT-
RE yöntemin kullanıldığı çalışmalar ve yalnızca 
geleneksel portföy performans ölçüm yöntemle-
rinin kullanıldığı çalışmalar olarak ele alınmıştır.

1.1. ELECTRE Yöntemi Kullanarak Emeklilik 
Yatırım Fonu Performansını İnceleyen 
Çalışmalar

Ayaydın (2013) çalışmasında, Türkiye’de faali-
yet gösteren 34 Esnek ve Dengeli emeklilik ya-
tırım fonunun performansını, 04 Ocak 2010 - 07 
Ocak 2013 dönemi kapsamında standart sapmayı 
esas alan Sharpe, Modigliani, Sortino Oranı ve sis-
tematik riski esas alan Treynor, T2 ve Jensen per-
formans ölçütlerini kullanarak performans ölçümü 
gerçekleştirilmiştir. Analiz neticesinde tüm fonla-
rın yatırımcılara ilave bir kazanç sağlamadığı be-
lirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, riskin olmadığı fon-
lara yatırım yapan yatırımcıların elde ettikleri ge-
tirinin, risk alarak yatırım yaptıkları emeklilik ya-
tırım fonlarına göre daha yüksek olduğu da tespit 
edilmiştir.

Uygurtürk (2013) çalışmasında, ELECTRE yön-
temini kullanarak düşük riskli yatırım fonların-
dan Tahvil ve Bono Emeklilik Yatırım fonlarının 
2010-2012 döneminin performansını analiz et-
miştir. Sonuç olarak fonların ELECTRE yöntemi-
ne göre performans sıralaması dönemler itibariy-

le değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. Analiz döne-
mi boyunca performans sıralaması en yükse fonlar 
AZD ve GHC kodlu yatırım fonları olurken per-
formans sıralamasında gerilerde kalan yatırım fon-
ları ise EID ve YGE fonları olarak tespit edilmiştir. 

Alptekin ve Şıklar (2009) çalışmasında, TOPSIS 
yöntemi kullanılarak Ocak 2007-Aralık 2008 dö-
nemi esas alınarak emeklilik yatırım fonlarının 
performansı analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 
performans, Sharpe oranı, M2 performans ölçütü, 
Sortino oranı, Treynor indeksi, T2 performans öl-
çütü, Jensen endeksi ve Değerleme Oranı vasıta-
sıyla ölçülmüştür.  Analiz sonucunda Anadolu Ha-
yat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatı-
rım Fonu’nun en yüksek performansa sahip oldu-
ğu belirlenirken, Oyak Büyüme Amaçlı Hisse Se-
nedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun ise en düşük per-
formansa sahip olduğu tespit edilmiştir.

1.2. Son Dönemde Bireysel Emeklilik Fonları 
Dışında ELECTRE Yöntemin Kullanıldığı 
Çalışmalar

Ömürbek ve Mercan (2014) çalışmalarında imalat 
sektörlerinin finansal performanslarını TOPSIS ve 
ELECTRE yöntemleriyle değerlendirmiştir. Ya-
vuz (2013) çalışmasında ELECTRE I yöntemi-
ni kullanarak Tedarikçi Seçim Sürecini Peraken-
de Sektörüne uygulayarak analiz etmiştir. ELECT-
RE yöntemini tekstil sektöründe en uygun kuruluş 
yeri seçimi için kullanan Akyüz ve Soba (2013) 
Uşak ilini örneklem olarak seçmiştir. Çağıl (2011) 
çalışmasında, 2008 küresel finansal krizi boyunca 
Türk bankacılık sektörünün finansal performansı-
nı ELECTRE yöntemi ile analiz etmiştir, Bülbül 
ve Köse (2011), Türk gıda şirketlerinin finansal 
performansının Çok amaçlı karar verme yöntem-
lerinden ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri vasıta-
sıyla analiz etmişlerdir.

1.3. Yalnızca Geleneksel Portföy Performans 
Ölçüm Yöntemlerinin Kullanıldığı Çalışmalar

Ege vd. (2011) çalışmasında, Türkiye’de işlem gö-
ren 77 adet emeklilik yatırım fonu, Ekim 2008-Ey-
lül 2010 dönemi kapsamında, standart sapmayı 
esas alan Sharpe ve Modigliani ölçütleri kullanı-
larak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde, Shar-
pe ve M2 performans ölçütleri aynı doğrultuda so-
nuçlar vermiştir. 77 fondan hiçbiri Piyasa Getiri 
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62 Endeksi’nden üstün performans gösterememiştir. 
Bu bağlamda analiz dönemi içerisinde emeklilik 
yatırım fonlarının performanslarının genel olarak 
düşük olduğu çalışma doğrultusunda tespit edil-
miştir.

Korkmaz ve Uygurtürk (2008) çalışmasında, 
Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım fonları ile 
emeklilik fonlarının Ocak 2004-Aralık 2006 döne-
mindeki performanslarının mukayese edilmesi ve 
fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerini belir-
lemeye çalışmışlardır. Analiz neticesinde incele-
nen dönem itibariyle emeklilik fonlarının perfor-
mansının, yatırım fonlarına göre daha yüksek ol-
duğu ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra analize 
dâhil edilen yatırım fonlarının hiçbiri zamanlama 
yeteneği gösteremezken, emeklilik fonlarında ise 
sadece bir adet fonun, zamanlama yeteneği göster-
diği belirlenmiştir.

Dağlı vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada, 
2003 Kasım - 2007 Mart dönemi esas alınarak bi-
reysel emeklilik yatırım fonlarının performans 
değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 
portföy performansı Sharpe, Treynor ve Jensen 
performans ölçütleri kullanılarak incelenmiştir. 
Bu doğrultuda her bir performans ölçütüne göre 
analiz kapsamında yer alan 10 adet emeklilik ya-
tırım fonunun esas alınan dönem itibariyle perfor-
mansları ortaya koyulmuştur. Analiz neticesinde, 
emeklilik yatırım fonlarının üç farklı performans 
ölçümüne göre yapılan sıralamalarında Treynor ve 
Jensen endekslerine göre en başarılı fon, Anadolu 
Hayat Emeklilik olarak belirlenirken, Sharpe oranı 
performans ölçümüne göre ise en başarılı fon, Yapı 
Kredi Emeklilik olarak tespit edilmiştir.

Jensen-Alfa, Değerleme oranı ve Fama ölçütlerini 

kullanarak emeklilik yatırım fonlarının perfor-
manslarının ölçüldüğü Altıntaş (2008) çalışmasın-
da, fon katılımcılarına finansal kararlarında yar-
dımcı olmak amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular 
göre fon yöneticilerinin çoğunluğunun zamanlama 
ve seçicilik kabiliyetine sahip olmadığı ve bu bul-
gular ile performans ölçümünde kullanılan yön-
temler ile elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. 

Korkmaz ve Uygurtürk (2007) çalışmalarında, 
Ocak 2004 - Haziran 2006 döneminde faaliyet 
gösteren 46 emeklilik fonunun performansını, tek-
li ve çoklu regresyon analizi yardımıyla ölçmeye 
çalışmıştır. Analiz neticesinde, emeklilik fonları 
incelenen dönemde, portföylerini oluşturan varlık-
ların temsil edildiği endeksler karşısında, analize 
dâhil edilen endeks sayısındaki artışa bağlı olarak 
azalan bir performans sergilediği tespit edilmiştir.

2. Veri ve Metodoloji

Bu çalışmada Türkiye’deki gelir amaçlı kamu 
borçlanma araçları emeklilik yatırım fonlarının 
performansları geleneksel performans değerle-
me yöntemleri ile analiz edilip, çoklu karar verme 
yöntemlerinden olan ELECTRE I yöntemi ile per-
formans sıralaması yapılmıştır. Sağlıklı olarak ve-
risine ulaşılan 11 emeklilik şirketinin 2012, 2013 
ve 2014 yılına ait 12 aylık performansları incele-
nerek her bir şirkete ait ortalama getiri, standart 
sapma, pazarın varyansı ve beta hesaplanmıştır.

Yapılan bu hesaplamalar standart sapmayı esas 
alan Sharpe Oranı, M2 Ölçütü ve sistematik ris-
ki (beta) esas alan Treynor Endeksi ve Jensen 
Alfası’nın hesaplanmasında kullanılmıştır.
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63Tablo 1. Fon Performans Ölçüm Yöntemleri

Sharpe Oranı:
Menkul kıymetin her birim riski 

için kazandığı fazla getiriyi 
belirtmektedir.

Rp:  Portföyün ortalama
getirisi
Rf: Risksiz faiz oranı
σp: Portföyün standart
sapması

M2 Performans Ölçütü:
Portföy riski ile piyasa riskini 
eşleştirmekte ve eşitlenen risk 
düzeyinde portföyün riskini 

ölçmektedir.

Rf: Risksiz faiz oranı
Rp: Portföyünün 
ortalama
getirisi
σp : Portföyün standart
sapması
σm: Piyasanın getirisi

Treynor Endeksi:
Portföy riskini ölçmek için 

standart sapma yerine sistematik 
riskin ölçütü olan beta’yı 

kullanmaktadır.

βp: Portföyün sistematik
riski
Rp: Portföyün ortalama
getirisi
Rf: Risksiz faiz oranı

Jensen Alfası:
Portföy performansını, portföy 
getirisinin menkul kıymet pazar 
doğrusundan sapma derecesi ile 

ölçmektedir.

Rp: Portföyün ortalama
getirisi
Rf: Risksiz faiz oranı
α: Portföyün alfa
katsayısı
Rm: Piyasa getirisi
Up: Hata Payı

Kaynak: Korkmaz ve Ceylan, 2007:556-563; Ege, vd., 2011:81-82; Korkmaz ve Uygurtürk, 2008:118-120.

2.1. Getirinin Hesaplaması

Getirilerin hesaplanmasında kullanılan veri-
ler SPK’nın resmi sitesinden (www.spk.gov.tr, 
2014) alınmıştır. Çalışma kapsamında 11 adet ge-
lir amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatı-
rım fonunun aylık getirileri aşağıdaki formül yar-
dımı ile hesaplanmıştır (Korkmaz ve Uygurtürk, 
2008:127):

Ri = ln (Rt / Rt-1)

Ri = i fonunun aylık logaritmik getirisini,

Rt = i fonunun t dönemindeki aylık fiyatını,

Rt-1 = i fonunun t-1 dönemindeki aylık fiyatını gös-
termektedir.

2.2. Risksiz Faiz Oranı

Çalışmada kullanılan risksiz faiz oranının tespiti-

ne yönelik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
sı Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden yararlanıl-
mıştır.  Hazinenin Devlet İç Borçlanma Senetleri-
nin Değişim ihaleleri 2012, 2013 ve 2014 yılları 
için aylık olarak hesaplanmıştır. Çalışmada,  risk-
siz faiz oranı olarak Hazine Bonosu faiz oranı esas 
alınmıştır. Bono faizlerinin aylık getirileri aşağı-
daki formül yardımıyla hesaplanmıştır (Dağlar, 
2006:164):

Rf =[(1+Rfy)1/12)-1)]

Rf: Hazine Bonosunun aylık getirisi

Rfy: Hazine Bonosunun yıllık bileşik faiz oranı

2.3. Veriler

Bireysel emeklilik sistemi içerisinde çalışmada 
kullanılabilecek olan 27 gelir amaçlı kamu borç-
lanma araçları standardı emeklilik yatırım fonu 
bulunmaktadır. Çalışma dönemi (01.01.2012-
31.12.2014) içerisinde süreklilik arz eden ve sağ-
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64 lıklı olarak verisine ulaşılan 11 bireysel emekli-
lik şirketi verilerinden yararlanılmıştır. Emeklilik 
yatırım fonlarına ilişkin veriler, Sermaye Piyasa-
sı Kurulu’nun web sayfasındaki veri tabanından 

elde edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada incelenen 
emeklilik yatırım fonları aşağıda Tablo 2’de gös-
terilmektedir.

Tablo 2. Çalışma Kapsamında İncelenen Emeklilik Yatırım Fonları

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standardı Emeklilik Yatırım Fonları
ANG Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
AZK Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
AH1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
ATK Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
AE2 Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
BPG BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
GEK Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
BEK Groupama Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
IEG ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF
VEK Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
ZHG Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

2.4. ELECTRE Yöntemi ve Aşamaları

ELECTRE (Fransızca ELimination Et Choix Tra-
duisant la REalité tamlamasından kısaltma- Gerçe-
ği İfade Edecek Eleme ve Seçim) yöntemi Beneyo-
un, Roy ve arkadaşları tarafından 1966 yılında ge-
liştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yön-
temlerindendir (Ertuğ, 2009:41; Ergül, 2014:328).  
ELECTRE yöntemi ÇKKV metotlarından, sayısal 
hesaplamaları ağır basan problemleri, sözel duru-
ma çevirerek yorumlayabilen bir tekniktir (Akyüz 
ve Soba, 2013:190). ELECTRE yöntemi kriter-
ler için alternatifler arasındaki ikili üstünlük kar-
şılaşmalarına dayanmaktadır. Bu yöntem sayesin-
de karar verici ve araştırmacılar, çok sayıda nicel 
ve nitel kriterleri karar verme sürecine dâhil ede-
bilmekte ve ağırlıklarını toplayarak en uygun al-
ternatifi seçebilmektedir. Bu yöntem çevre yöne-
timi, enerji, tarım ve orman, su yönetimi, finans, 
ihale, medya ve reklam planlama, ulaşım, askeri-
ye ve proje seçme gibi birçok alanda gerçek dün-
ya problemlerine başarılı bir şekilde uygulanabil-
mektedir (Şahin, 2014:155). Uyum-uyumsuzluk 
ya da üst-derecelendirme yöntemleri ilk olarak B. 
Roy tarafından ELECTRE I ile ortaya çıkmış, son-
rasında ise tercih yapıları, ağırlık bilgisini kullanıp 
kullanmadıkları ve ortaya çıkardıkları sonuçlar iti-
bariyle, ELECTRE II, III, IV ve ELECTRE TRI 
gibi farklı isimler almıştır (Aksoy, 2011:55).

Bu çalışmada da ELECTRE I yöntemi kullanıl-
mıştır ve bu yöntem 7 aşamadan oluşmaktadır 
(Soner ve Önüt, 2006; Bülbül ve Köse, 2011; Ya-
vuz, 2013; Çakın ve Özdemir, 2013; Akyüz ve 
Soba, 2013; Çelik ve Ustasüleyman, 2014; Ömür-
bek ve Mercan, 2014;Tunca, vd., 2015). Bu bağ-
lamda yöntemin ilk aşamasında satırlarında üstün-
lükleri sıralanmak istenen alternatifler, sütunların-
da ise karar vermede kullanılacak değerlendirme 
faktörlerinin yer aldığı mxn boyutlu bir karar (A) 
matrisi oluşturulmaktadır. İkinci aşamada, A mat-
risi elemanlarından faydalanarak maliyet ve fayda 
kriterleri için farklı formüller yardımıyla norma-
lize edilmiş standart karar matrisi elde edilmekte-
dir. Üçüncü aşamada, standart hale getirilmiş mat-
ris değerleri ile ağırlıklar çarpılarak ağırlıklandırıl-
mış normalize edilmiş karar matrisi oluşturulmak-
tadır. Dördüncü aşamada, bu matristen faydalana-
rak ve karar noktalarının değerlendirme faktörle-
ri açısından birbiri ile mukayese edilmesi netice-
sinde uyum ve uyumsuzluk setleri belirlenmekte-
dir. Beşinci aşamada, uyum ve uyumsuzluk setle-
ri kullanılarak uyum matrisi ve uyumsuzluk mat-
risi oluşturulmaktadır. Altıncı aşamada, uyum ve 
uyumsuzluk matrisleri hesaplandıktan sonra ele-
manlar denetlenerek uygun olmayan alternatifler 
elenmekte ve iki alternatifin birbirine baskınlığı-
nı tespit edebilmek için üstünlük karşılaştırılması 
gerçekleştirilmektedir. Yedinci ve son aşamada ise 
net uyum ve uyumsuzluk indeksleri hesaplanarak 
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65nihai sıralama elde edilmektedir.

3. Uygulama

Çalışmanın ilk aşamasında sağlıklı olarak verisine 
ulaşılabilen 11 gelir amaçlı kamu borçlanma araç-
ları emeklilik yatırım fonu verileri 12 aylık setler 
halinde performans değerlemesine tabi tutulmuş-
tur. Çalışmada performans değerlendirmesinde 
kullanılan Sharpe, M2, Treynor ve Jensen ölçüt-
leri 2012, 2013 ve 2014 yılı için aylık olarak be-
lirlenmiştir. ÇKKV yöntemlerinde ELECTRE me-
todunun uygulamasında 11 karar noktası (bireysel 
emeklilik fonları: ANG, AZK, AH1, ATK, AE2, 
BPG, GEK, BEK, IEG, VEK, ZHG) ve 4 değer-
lendirme faktörü (performans değerleme ölçütle-
ri; Sharpe oranı, M2 Ölçütü, Treynor Endeksi, Jen-
sen Alfası) bulunmaktadır. ELECTRE metodu uy-
gulanırken (11×4) boyutunda standart karar matri-
si oluşturulmuştur. 

ELECTRE yönteminde ilk aşamada standart karar 
matrisinden yararlanarak normalize edilmiş karar 
matrisi oluşturulmuştur. Normalize edilmiş karar 
matrisi oluşturulurken 

 

formülünden yararlanılmıştır. 

Bir sonraki aşamada ağırlıklandırılmış nor-
malize edilmiş karar matrisi oluşturulurken 
her bir performans ölçütü için ağırlıklar eşit 
(W1=W2=W3=W4=0,25) olarak belirlenmiştir. 
Normalize edilmiş karar matrisi sütunundaki her 
bir değer ağırlıklarla çarpılarak Tablo 5 oluştu-
rulmuştur. Literatürdeki çalışmalar incelendiğin-
de farklı sektör ve konu da uygulama alanı bulan 
ELECTRE yönteminin kriter ağırlıklarının belir-
lenmesinde AHP (analitik hiyerarşi prosesi), anket 
yöntemi ile önem derecesini belirleme ya da kri-
terlerin önem derecelerinin eşit olduğu varsayım-
ları yapılmıştır. Bu çalışmada da Uygurtürk (2013) 
çalışmasında olduğu gibi kullanılan performans 
ölçütlerinden hiçbirinin bir diğerinden üstün olma-
dığı ya da daha az önemli olarak görülemeyeceği 
düşüncesiyle her bir performans ölçütü ELECTRE 
yönteminde eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. 

Dördüncü aşamada Uyum (C) ve Uyumsuzluk 
(D) matrisleri oluşturularak alternatiflerin birbir-
leri içerisinde ikili kıyaslaması yapılmıştır. 2012, 
2013 ve 2014 yılına ait her bir uyum (C) ve uyum-
suzluk (D) kümesi 110 adet olduğundan çalışma-
da tablo olarak verilmesi mümkün olmamıştır. Ör-
nek olarak 2013 yılı için tek bir emeklilik fonu-
na ait uyum ve uyumsuzluk setleri Tablo 3’de ve-
rilmiştir.

Tablo 3. 2013 yılı verileri için ANG (AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma 
Araçları Standart E.Y.F) Uyum ve Uyumsuzluk Setleri

(C) UYUM (D) UYUMSUZLUK
ANG/AZK 1,2,3 4
ANG/AH1 1,2,3 4
ANG/ATK 1,2,3 4
ANG/AE2 1,2,3 4
ANG/BPG 4 1,2,3
ANG/GEK 1,2,3 4
ANG/BEK 1,2,3 4
ANG/IEG 3,4 1,2
ANG/VEK 1,2,3 4
ANG/ZHG 1,2,3 4

Bir sonraki aşamada (C) uyum ve (D) uyumsuzluk 
setlerinden yararlanarak C ve D endeksleri hesap-
lanmıştır. Altıncı aşamada ise üstünlük karşılaştır-
ması yapabilmek için belirlenen uyum ve uyum-
suzluk indekslerinin ortalamaları ( = 0.5416 ve 

= 5.4200) hesaplanmıştır. ELECTRE yöntemi-

ne göre Cpq ≥  ve Dpq ≤  ise Ap alternatifinin Aq 
alternatifine tercih edilebileceği koşuluna uygun 
olarak analiz sonuçları değerlendirildiğinde 110 
üstünlük karşılaştırmasının 45 üstünlük ilişkisi ol-
duğu tespit edilmiştir.
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66 Son aşamada ise net uyum ve uyumsuzluk indeks-
leri hesaplanarak hangi alternatifin diğerine göre 
daha baskın olduğunu tespit etmek için net uyum 
indeks değeri en büyük, net uyumsuzluk indeks 
değeri en küçük olan değer esas alınarak alterna-
tif çözüm kümesi oluşturulmuştur. Ancak C’ye ve 
D’ye göre sıralamaların hepsi Tablo 6’da görüle-

bileceği gibi aynı olmayabilir (Bülbül ve Köse, 
2011:91). Bireysel emeklilik sisteminde yer alan 
2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait gelir amaçlı kamu 
borçlanma araçları emeklilik yatırım fonlarının net 
uyum ve uyumsuzluk indeksleri sıralamasına Tab-
lo 4’de yer verilmiştir.

Tablo 4. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonlarının 2012-2013-2014 
Yıllarına Ait C ve D Değerleri ve Sıralamaları

2012 2013 2014
C 

Değeri Sıra D 
Değeri Sıra C 

Değeri Sıra D 
Değeri Sıra C  

Değeri Sıra D  
Değeri Sıra

ANG -0.25 7 2.21 2 3.50 2 -3.08 5 4.75 1 -5.86 3
AZK 10 1 -10.00 7 4.00 1 -31.47 3 1.5 6 -1.71 6
AH1 1 5 -1.78 6 -5.50 10 -1.07 6 -3.75 9 4.30 9
ATK 3.5 4 -4.20 4 2.00 4 -104.54 2 2.5 5 -6.13 2
AE2 0.5 6 0.68 3 -2.50 9 0.66 7 3.75 4 -2.14 4
BPG 4.75 3 -5.66 5 3.00 3 40.04 10 4.75 1 -1.92 5
GEK 6.5 2 -7.66 1 1.50 5 31.16 9 -3.25 8 3.70 8
BEK -8 10 7.87 11 -6.50 11 5.85 8 -0.75 7 2.19 7
IEG -6.5 9 6.31 9 1.50 6 456.51 11 -8.5 11 9.43 11
VEK -9.5 11 9.83 8 1.00 7 -381.32 1 -5.5 10 7.26 10
ZHG -2 8 2.40 10 -2.00 8 -12.73 4 4.5 3 -9.12 1

Sonuç

Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminde yer alan 
toplam yatırım fonu büyüklüğünün büyük bir kıs-
mını kamu borçlanma fon grubu oluşturmaktadır. 
2014 yılsonu itibariyle kamu borçlanma fon grubu 
katılımcılarına ait toplam sözleşme ve sertifikala-
rın türlerine göre fon grupları arasında %36 ora-
nıyla ilk sırada yer almaktadır.  Özellikle bireysel 
yatırımcıların daha çok tercih ettiği bu fon türü ça-
lışmada kullanılarak analiz edilmiştir. 

Uygulamada Türkiye’de bireysel emeklilik siste-
minde yer alan, Ocak 2012 - Aralık 2014 dönemi-
ne ait 11 adet gelir amaçlı kamu borçlanma araç-
ları emeklilik yatırım fonuna ELECTRE yöntemi 
kullanılarak söz konusu dönem itibariyle finansal 
performans değerlemesi yapılmıştır.

Çalışma sonuçları incelendiğinde 27 fon arasın-
dan seçilen 11 emeklilik yatırım fonundan en iyi 
performans gösteren fonların yıllar itibariyle de-
ğişkenlik gösterdiği görülmektedir. 2012 ve 2013 

yılında ELECTRE performans sıralamasında AZK 
yatırım fonunun performansı diğer fonlara oranla 
en iyi olarak bulunmuştur. 2012 ve 2013 yılların-
da en yüksek performans sıralaması değişmezken 
en düşük performans sıralaması farklılık göster-
mektedir. 2012 yılınca C değeri en düşük yatırım 
fonu VEK olurken, 2013 yılı C değeri en düşük 
yatırım fonu BEK olmuştur. 2014 yılına ait per-
formans sıralamasında ise ANG ve ZHG yatırım 
fonları en yüksek C değerine sahip yatırım fonla-
rı olarak belirlenmiştir. En düşük D değerine sa-
hip ve buna karşılık en iyi performans sıralamasın-
da ikinci sırada yer alan ZHG yatırım fonu 2014 
yılının en iyi performansa sahip yatırım fonu ola-
rak tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde de görül-
düğü üzere ELECTRE üstünlük sıralamasında en 
yüksek C değerine karşılık gelen D değeri her za-
man en küçük olmamaktadır. Çağıl (2011) ve Bül-
bül ve Köse (2011) çalışmaları da bu sonucu des-
tekler niteliktedir.

Literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların ço-
ğunluğunu yatırım fonlarının (A tipi ya da A ve B 
tipi) performans değerlendirmesi ya da bireysel 
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67emeklilik sisteminde yer alan fonları temsil edecek 
örnekler üzerinden geleneksel performans değer-
leme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
çalışmada ise daha spesifik bir fon türü olan gelir 
amaçlı kamu borçlanma araçları emeklilik yatırım 
fonu için performans değerlendirmesi yapılmış ve 
yine diğer çalışmalardan farklı olarak ÇKKV yön-
temlerinden olan ELECTRE metodu kullanılarak 
performans sıralaması yapılmıştır. Yapılacak son-
raki çalışmalarda bütün emeklilik yatırım fonları 
ya da bu çalışmada olduğu gibi daha spesifik bir 
yatırım fonu türüne ELECTRE yöntemi uygulana-
rak veya ÇKKV yöntemlerinden biri yada birkaçı 
ile performans karşılaştırılması yapılabilir.

Kaynakça
AKSOY, D. (2011), Türkiye’deki Mevduat Bankalarinin Finansal 
Performanslarının Ölçümü Üzerine Bir Uygulama, İstanbul: 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi.

AKYÜZ, Y. ve SOBA, M. (2013), "Electre Yöntemiyle Tekstil 
Sektöründe Optimal Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İli Örneği", 
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, s. 185-198.

Alper. Y. (2000), "Yeni Bir Yüzyıla Girerken Yeniden 
Yapılanmanın Eşiğindeki Sosyal Güvenlik”, SSK Bülteni, 14 
(75), s. 12-17.

ALPTEKİN, N. ve ŞIKLAR, E. (2009), "Türk Hisse Sene-
di Emeklilik Yatırım Fonlarının Çok Kriterli Performans 
Değerlendirmesi: TOPSIS Metodu", Dumlu Pınar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, s. 185-196.

ALTINTAŞ, K. M. (2008), "Türk Özel Emeklilik Fonlarının Risk 
Odaklı Yönetim Performansı: 2004-2006 Dönemine İlişkin Bir 
Analiz", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 85–110.

AYAYDIN, H. (2013), "Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının 
Performanslarının Analizi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-
gisi, s. 59-80.

BÜLBÜL, S. ve KÖSE, A. (2011), "Türk Gıda Şirketlerinin Fi-
nansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle 
Değerlendirilmesi", Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve 
İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, s. 71-97.

ÇAĞIL, G. (2011), "2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk 
Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yön-
temi İle Analizi", Maliye Finans Yazıları, s. 59-86.

ÇAKIN, E. ve ÖZDEMİR, A. (2013), "Tedarikçi Seçim Kararında 
Analitik Ağ Süreci (ANP) ve Electre Yöntemlerinin Kullanılması 
ve Bir Uygulama", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 
15 (2), s. 339-364.

ÇELİK, P. ve USTASÜLEYMAN, T. (2014), "Electre I ve Pro-
methee Yöntemleri İle Gsm Operatörlerinin Hizmet Kalitesinin 
Değerlendirilmesi", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler 
Dergisi, s. 137-160.

DAĞLAR, H. (2006), Türk Finansal Piyasalarında Ku-
rumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının ve 
Performanslarının Değerlendirilmesi, Isparta: Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktara Tezi.

DAĞLI, H., BANK, S. ve ER, B. (2008), "Türkiye’deki Bireysel 
Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi", Mu-
hasebe ve Finansman Dergisi, s. 84-95.

EGE, İ. (2004), Dünyada ve Türkiye’de Emeklilik Fonları 
Portföy Yönetimi, Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegra-
syon, Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversi-
tesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu & Enstitüsü, SPK 
Yayınları, s. 292-308.

EGE, İ. (2006), Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal 
Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Bireysel 
Emeklilik Sistemi, II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, 
Uludağ Üniversitesi, s. 117-144.

EGE, İ., TOPALOĞLU, E. E. ve COŞKUN, D. (2011), 
"Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Yatırım 
Performanslarının Analizi", Ekonomi Bilimleri Dergisi, s. 79-89.

E.G.M. (2014). Bireysel Emeklilik Sisitemi Gelişim Raporu. 
http://www.egm.org.tr/bes2014gr/bes2014gr_tr.pdf.

ERGÜL, N. (2014), "BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin 
Finansal Performans Analizi", Çankırı Karatekin Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 325-340.

ERTUĞ, B. (2009), Bir Akaryakıt İstasyonunun Fizibilite Etüt-
ünde Topsis ve Electre Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Kocae-
li: Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi.

KORKMAZ, T. ve UYGURTÜRK, H. (2007), "Türk Emekli-
lik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin 
Kullanılması", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s. 37–52.

KORKMAZ, T. ve CEYLAN, A. (2007), Sermaye Piyasası ve 
Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

KORKMAZ, T. ve UYGURTÜRK, H. (2008), "Türkiye’deki Eme-
klilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması 
ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri", Kocaeli Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 114 - 147.

LEVINSON, M. (2014), Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çev. Ed. 
İ. Ege, Çev. İ. Ege ve diğ., 2. Baskı, Adres Yayınları, Ankara.

ÖMÜRBEK, N. ve MERCAN, Y. (2014), "İmalat Alt Sektörlerinin 
Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri 
İle Değerlendirilmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 237-266

SERMAYE PİYASASI KURULU. (2010), SPK Yatırımcı Bilg-
ilendirme Kitapçıkları. Ankara: SPK.

SONER, S. ve ÖNÜT, S. (2006), "Multi-Criteria Supplier Selec-
tion: An Electre-Ahp Application", Journal of Engineering and 
Natural Sciences, s. 110-120.

ŞENTÜRK, Ş. S. (2000), "Özel Emeklilik Programları Tanım ve 
Türleri", Reasürör, 37.

TUNCA, M. Z. ve AKSOY, E. (2015), "AHP Temelli TOPSIS 
ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi", 

İ. EGE - Ö. KARAKOZAK - E. E. TOPALOĞLU



68 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 
s. 53-71.

UYGURTÜRK, H. (2013), "Performance Evaluation of Turkish 
Pensıon Funds By Using Electre Method", International Journal 
of Research in Computer Application & Management, s. 100-
108.

YAVUZ, O. (2013), "ELECTRE I Karar Modeli ile Tedarikçi 
Seçim Süreci ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama", 
İşletme Araştırmaları Dergisi, s. 210-226.

Emeklilik Yatırım Fonlarının ELECTRE Yöntemi ile Performansının Analizi



Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 614

69

The Perception of Export Barriers 
by Turkish Manufacturing Firms

Abstract

Export is one of the most popular mode of internationalization due to its low com-
mitment, flexibility and less risky structure. Turkey’s share of manufacturing ex-
ports in total exports have not dropped below 90% since 1999. This paper inves-
tigates what export barriers Turkish manufacturing firms are facing and how they 
perceive the magnitude of the difficulty of each barrier. After an extensive litera-
ture review related to export barriers, a survey was developed and conducted 
with the help of the undergraduate students.  By applying factor analysis, eleven 
factors were identified. Based on factor means, ranking and comparisons were 
completed. Findings show that input and procedural costs, financing and tax are 
seen as the most important export barriers by the managers followed by labor, 
technological and non-tariff issues. Perceptions on export barriers differ by firm 
size, export volume and export frequency. The study has implications for busi-
nesses and the government. 

Keywords: Export Barriers, Manufacturing, Survey, Ranking

İmalat Firmalarının İhracat Engelleri Algısı 
Üzerine Bir Çalışma

Öz

İhracat, düşük katılım gerektirmesi, esnekliği ve diğer yatırım araçlarına göre 
daha az riskli olması açısından uluslararasılaşmanın en popüler biçimlerinden 
biridir. Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde imalat sanayii ihracatının 1999 yı-
lından beri %90’ın altına düşmemiştir. Bu çalışma, Türk imalatçılarının hangi ih-
racat engelleri ile karşılaştıklarını ve bu ihracat engellerinin zorluk büyüklükleri-
ni nasıl algıladıklarını araştırmaktadır. Bu durumu ölçmek için, ihracat engelleri-
ne ilişkin geniş bir literatür taraması paylaşıldıktan sonra, bir anket geliştirilmiş 
ve bu anket lisans öğrencilerinin yardımı ile doldurtulmuştur. Faktör analizi yön-
temi uygulanarak 11 faktör belirlenmiştir. Faktör ortalamalarına göre, sıralama ve 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulgulara göre girdi ve prosedürel maliyetler, finans-
man ve vergi yöneticiler tarafından en önemli engeller olarak görülürken, bunu 
çalışan maliyetleri, teknoloji ve tarife-dışı engeller takip etmiştir. İhracat engelleri-
ne ilişkin algı, firma boyutuna, ihracat miktarına ve ihracat sıklığına göre farklılık 
gösterebilmektedir. Çalışmanın işletmeler ve devlet açısından çıkarımları vardır. 
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The Perception of Export Barriers by Turkish Manufacturing Firms

1. Introduction

Manufacturing has been the engine of growth and 
the way the advanced countries have industriali-
zed. Moreover, it is not the only way for the ad-
vanced countries; it could also be used to explain 
how emerging countries are developing. Turkey’s 
growth in the last decade could be attributed lar-
gely to development of manufacturing industry as 
well.  One of the recent studies on Turkey’s growth, 
Bilgin & Sahbaz (2009) reports a 0,9858 correla-
tion coefficient between GDP and Industrial Pro-
duction Index (IPI), which clearly shows a gre-
at relationship between the economic growth and 
manufacturing. Again, it is not a coincidence that 
China is rising as a world economic power, sin-
ce U.S. and European countries have shifted their 
manufacturing to China. On the other hand, what 
could be understood from the China example, ma-
nufacturing sector is not locally fixed, it moves ac-
ross its borders for growth, if there are appropriate 
conditions and conjuncture is suitable. This is one 
of the type of the term “internationalization” and 
it has been the complementary way for the advan-
ced countries’ manufacturing sector. However, due 
to fierce competition caused by globalization, it is 
not a necessity for only advanced countries and 
their firms but also emerging and non-developed 
countries and their companies.

While firms could engage global markets with dif-
ferent entry strategies (the way the companies in-
ternationalize), exporting is one of the most po-
pular mode due to its low commitment, flexibility 
and less risky structure (Uner, Kocak, Cavusgil, 
& Cavusgil, 2013). It offers some advantages to 
firms such as dispersing the risk with several mar-
kets, raising the production or serving standards 
by importing technological innovations from whe-
re it is invented, generating more revenue for re-
investing, increasing the efficiency and using the 
capacity more effectively, and ensuring more at-
tention from new possible shareholders and rai-
sing the chance of hiring better employees (Czin-
kota & Ronkainen, 2012). Moreover, export is not 
only important for firms, but also for countries to 
decrease unemployment, to accelerate the socio-
economic development and to increase the produc-

tivity in domestic industries (Moosa, 1999; Pinho 
& Martins, 2010; Sharpe, 1995). Thus, countries 
that are advanced or trying to advance, encoura-
ge their companies to export in order to create a 
path to sustainable growth. This has been known 
as “export-led growth theory” and applied extensi-
vely by Asian emerging economies such as South 
Korea and China which are following the examp-
le of Japan (Rocha, Freitas, & Silva, 2008). Besi-
de these examples, Turkey’s approach after the Ja-
nuary 24th Decisions could be defined as export-
led growth approach as well. Hence, export rela-
ted statistics, such as export volume and share of 
export on GDP has been accepted very important 
on Turkey’s economic development. It is not inte-
resting to see a reciprocal trend on Turkey’s both 
rise of those export related numbers and economic 
growth since other countries those are applying 
this approach having the similar results for a long 
time. For instance, Turkey’s total exports have inc-
reased quickly after 1980’s: 2,9 billion dollars in 
1980, 27,8 billion dollars in 2000 and 157,6 billi-
on dollars in 2014 where GDP jumped from 265,4 
billion dollars in 2000 to 798,3 billion dollars in 
2014 (Table-1). Although rise of export volume 
is important, contents of this export also matters. 
To achieve a sustainable growth, export volume of 
high added value goods (usually manufacturing 
goods), should be placed more in total exports. 
From this perspective, Turkey’s  share of manu-
facturing exports in total exports have not dropped 
below 90% since 1999 (Zungun & Dilber, 2010). 
The impact of Customs Agreement between Tur-
key and European Union that went into effect on 
January 1st 1996 on these results cannot be igno-
red due to EU countries’ weight on Turkey’s tra-
de volume (Table-1). According to this agreement, 
the customs taxes and non-tariff barriers between 
Turkey and EU on manufacturing goods have been 
lifted. These developments have led Turkish ma-
nufacturing industry to gain competitive advan-
tage and market their products in European mar-
kets (Tonus, 2007:4), and led economy growth. As 
a result of growth in the economy, imports of capi-
tal equipment and semi-finished goods also incre-
ased. While the total imports in 1980 were 7,9 bil-
lion dollars, it quickly reached to 54,5 billion dol-
lars in 2000 and to 242,2 billion dollars in 2014.  
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71Table-1: General economic statistics of Turkey (billion $), *EU 27 Countries

1980 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GDP - 265,4 644,7 731,7 612,8 728,8 773,3 786,6 822,5 798,3
Export 2,9 27,8 107,3 132,0 102,1 113,9 134,9 152,5 151,8 157,6
Export/GDP(%) - 10,5 16,6 18,0 16,7 15,6 17,4 19,4 18,5 19,7
Import 7,9 54,5 170,1 202,0 140,9 185,5 240,8 236,6 251,7 242,2
Import/GDP(%) - 20,5 26,4 27,6 23,0 25,5 31,1 30,1 30,6 30,3
Manufacturing I. 1.1 25.5 101,1 125,2 95,5 105,5 126,0 143,2 126,0 143,2
Industry /Export(%) 0,4 0,92 0.94 0.95 0.93 0.93 0.93 0.94 0.93 0.94
EU’s Export Vol.* 1,7 15,7 60,4 63,4 47,0 52,7 62,3 59,2 62,8 68,2
EU’s share on Exp.* - 0,56 0,56 0,48 0,46 0,46 0,46 0,39 0,41 0,43

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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Despite the rise on export volume, statistics are still 
lower than the expected volumes when Turkey’s 
economic and demographic size is considered. 
Many factors could be the reason of this; however, 
most of them are beyond the scope of this study. 
Present work seeks whether both perceived barri-
ers and non-perceived barriers are significantly ef-
fective on this result. These barriers may prohibit: 
i.) the non-exporters to start exporting (could be 
named as “exclusionist effect”) or ii.) the exporters 
to increase their export volume (could be named 
as “discouraging effect”) (Pinho & Martins, 2010). 

Although tariffs and customs taxes are lowered or 
even annulled by agreements such as GATT, WTO 
or Customs Agreement, obstacles for free trade 
continue due to countries’ application of some de-
fensive, hidden and inconsistent practices. To exp-
lain the nature of these barriers, an extensive lite-
rature review is provided in the next chapter.

2. Literature Review

Export as an Internationalization Process

Though this study’s main scope is export barriers, 
internationalization process should be introduced 
first, since export is one of the internationalizati-
on mode. Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) 
pointed out in their work that the term “interna-
tionalize” means both firm’s manner and/or acti-
ons on foreign places. Another definition is “firms’ 
adjustment period to global markets via adapting 
the strategy, organizational structure or resour-
ces etc.” (Calof & Beamish, 1995). Either way, it 
refers to the firm’s decision moving into a multi-

geographic base rather than operating in a single 
location. Although the term has been defined for 
only one action (moving decision from domestic 
to international), its process have been discussed 
in several ways (Johanson & Vahlne, 1977, 1990, 
1992; Bilkey & Tesar, 1977; Reid, 1981; Cavusgil, 
1980). Generally, internationalization have been 
discussed as an experimental or sequential process 
(dynamically evolve from export to FDI). Due to 
its tacit body, knowledge could be acquired by ex-
periencing international transactions and mostly 
these transactions start with export since it is the 
cheapest and less risky mode of internationaliza-
tion. Still, barriers such as lack of knowledge, de-
pendence on managers’ characteristics and compa-
rative costs etc. could inhibit the firm to start ex-
porting or going further.

Export Barriers

Since, export is a research field for both interna-
tional business and international economics, ex-
port barriers could be discussed from different 
perspectives. From the international business po-
int of view, export is a process where main actors 
are firms, while for the international economics; 
it is more of a macro issue that mainly related to 
governments. Therefore, the issues and their so-
lutions, or how they are considered could differ 
among disciplines. International economics studi-
es conceptualize export barriers as non-perceived 
factors such as trade statistics, legal environments 
and comparative costs, where international busi-
ness studies deal with mainly perceived factors. 
Hence, barriers could be categorized as cost and 
tariff related barriers and perceived barriers. 



72 Cost and Tariff Related Barriers

Cost related barriers refer to costs that diminish 
the economic resources compared to perceived or 
blocking barriers. Administrative costs, customs 
costs, regulations and safety standards in foreign 
markets and other trade costs such as transporta-
tion costs and fixed export costs could be classi-
fied as cost related barriers, since handling of the-
se problems have costs for firms and increase the 
prices (Schröder & Sørensen, 2014). In contrast to 
tariff barriers which can be reflected to customers 
and perceived like the barriers are non-existing 
due to its re-allocative structure (i.e. since the im-
porters are aware of the tariffs, they accept the ext-
ra costs), cost related issues have a little chance to 
reflect and it makes exporting difficult or even im-
possible.

Although, it is possible to find the roots of tariff 
related barriers in the beginning of internationa-
lization, there is a common acceptance that they 
are associated with Mercantilism.  Throughout all 
ages of history, countries protected themselves 
from foreign trade activities with the help of im-
port quotas, tariffs or trade bans. 

As a protective tool, tariff means kind of a tax that 
is imposed upon trading activities that could be 
both on import (mostly) or export (rarely). With 
the help of tariff, countries protect their domestic 
market from superior productions of foreign mar-
kets or keep the strategic resources within the co-
untry. A tariff could be protective tariff or revenue 
tariff, where the former is used to inhibit the entry, 
and the latter refers to a way of collecting tax (Car-
baugh, 2005). On the other hand, because of Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade (GATT) nego-
tiations, tariffs are reduced, currency restrictions 
were decreased and transportation legislations and 
procedures were facilitated to boost international 
business activities (Beamish, Craig, & Mclellan, 
1993); yet, countries are still applying non-tariff 
barriers to protect their domestic markets. Due 
to its vague nature, not all may agree on the de-
finition or what non-tariff barriers are, but among 
the common examples are import quotas, domes-
tic content requirements, subsidies, dumping, go-
vernment procurement policies, social regulations, 
sea transport and freight regulations. (Carbaugh, 
2005). 

Perceived Barriers 

Perceived barriers refers to behavioral, structural, 
operational or some other threats that may inhibit 
the firm from initiating and/or advancing to/on ex-
porting (Leonidou, 1995). Uner et al., (2013) emp-
hasized that, much of the export barriers are per-
ceptual, and they reflect manager’s personal ide-
as and beliefs rather than some objective criteria. 
Because these barriers are perceptual, how peop-
le perceive them could vary depending on firm’s 
size, internationalization stage, or personal attitu-
des and inner beliefs. Thus, the cognition of the 
managers on international markets is very impor-
tant on perceived barriers.

Researchers mainly categorized the perceived bar-
riers into internal and external barriers. Altho-
ugh some researchers state that perceived barri-
ers for firms are mainly internal (such as Cavus-
gil & Nevin, 1981) and some state that they are 
external, (such as Gripsrud, 1990) most of the re-
searchers emphasized that the barriers can be de-
rived from both internal and external environ-
ment (such as Katsikeas & Morgan, 1994; Leoni-
dou, 1995, 2004; Morgan, 1997; Pinho & Martins, 
2010; Rocha et al., 2008; Tesfom & Lutz, 2006; 
Uner et al., 2013). However, these internal and ex-
ternal barriers could be extended and classified 
into different groups. Leonidou (1995) and Mor-
gan (1997) classify barriers as internal/domestic, 
internal/foreign, external/domestic and external/
foreign. Leonidou (2004) and more recently Uner 
et al. (2013) classified the external barriers as pro-
cedural, governmental, task and environmental 
and the internal barriers as functional, informati-
onal and marketing based. Tesfom & Lutz (2006) 
used the internal-external categorization approach; 
however, they divided internal barriers into com-
pany based and product based and external barri-
ers into industry based, host-based market barriers 
and home-based market barriers. Arteaga-Ortiz & 
Fernandez-Ortiz (2010) made another classificati-
on and they categorized export barriers into four 
groups: knowledge, resource, procedure and exo-
genous. 

It should be noted that, in the present study, Leo-
nidou (2004)’s and Uner et. al (2013)’s approac-
hes on export barriers are used to list the perceived 
barriers and all of them listed based on the empiri-
cal studies that are done to test the export barriers. 
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73These empirical studies have ranked the factors 
that prohibit the firms from entering or advancing 
to/on export and these factors are combined and 
classified into seven groups and shared with the-
ir importance according to results (Table-2). For 
instance, Alexandrides (1971) found that the most 
influential factor is the harsh competition in fore-
ign markets where Bilkey & Tesar (1977) empha-
sized the difficulties in determining the opportu-
nities abroad. While according to Tesfom & Lutz 
(2006), missing knowledge about foreign markets 
is the most serious barrier,  for others it is inade-
quately trained personnel (Dichtl, Koeglmayr, & 
Mueller, 1990; Kaynak & Kothari, 1984; Keng & 
Jiuan, 1989; Pinho & Martins, 2010; Tseng & Yu, 
1991; Yaprak, 1985).

From the Table-2, it is obvious that the marketing 
related barriers is the most extensive group among 
all. Lack of standards in global markets (Baurs-
michmidt, Sullivan, & Lipson, 1985; Gripsrud, 
1990; Rabino, 1980; Tseng & Yu, 1991), pricing 
of the products (Keng & Jiuan, 1989; Morgan & 
Katsikeas, 1997), logistics and its effects as an ex-
port barrier (Dichtl et al., 1990; Kaynak &Kothari, 
1984; Kedia & Chhokar, 1986), setting up a mar-
keting network after-sales services and export pro-
motional activities (Leonidou, 2004) could be lis-

ted as some of the marketing-based barriers. Besi-
de these marketing-based barriers, external envi-
ronment related problems such as exporting proce-
dures, too much paperwork (Alexandrides, 1971; 
Cheong & Chong, 1988; Kaynak & Kothari, 1984; 
Kedia & Chhokar, 1986; Yaprak, 1985), communi-
cation problems and cultural differences which co-
uld be discussed as “psychic distance1” are again 
listed as some of the influential problems in these 
empirical studies.

One of the most important findings is the defini-
te discrimination among the internal and exter-
nal barriers. Internal barriers have been mentioned 
more frequently than the external barriers by the 
researchers (47 times internal barriers and 20 ti-
mes external barriers). This may be interpreted as 
the importance of internal barriers on managers’ 
perception of trade barriers.

1 Psychic distance is a term that refers to group of factors 
that prevents the flow of information between firms and market, 
such as culture, language, educational level or level of indust-
rialization etc. (Johanson & Vahlne, 1990). It has been showed 
that the choice of mode of international business vary due to 
perceived psychic distance between countries (Kogut & Nath, 
1988).
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76 3. Research Methodology 

Data Collection

To measure and test which export barriers are per-
ceived by managers of Turkish manufacturing and 
exporting companies, a survey was developed ba-
sed on several previous studies. Some new questi-
ons are also developed and added to questionnai-
re. Under the supervision of the authors, data were 
collected by students of an undergraduate class as 

part of a term project. In addition, the survey was 
published online by its own website. The students 
were instructed to collect data from manufacturing 
firms that export their products. Although 155 res-
ponses were given to survey, 25 responses were 
eliminated due to problems including too many 
missing data or inappropriate respondents and as a 
result, 130 responses were used in research. Frequ-
encies of these 130 responses were given in Tab-
le-3. 

Table-3: Frequencies of the given responses

Frequency
Sectors of Respondents
   Textile 22
   Chemicals 12
   Metal Works 12
   Electric/Electronic 10
   Food 10
   Healthcare Products 9
   Others 55
Number of Full-Time Employees
   Less than 10 10
   10-49 38
   50-249 40
   250-499 14
   500 and above 28
Export Frequency
   No export 4
   A couple of times in the past 6
   Once a year 28
   Once a month 30
   Once a week 62
Classifications Based on Export Amount
   (G1) Up to $250000 45
   (G2) $250000 - $1000000 27
   (G3) $1000000 - $10000000 29
   (G4) Above $10000000 29
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77Table-4: Factor loadings of each construct

Factor Item Loading Reliability

Input Costs
Raw Material Costs 0,869

0,755Energy Costs 0,810
Labor Costs 0,703

Procedural 
Costs

Home Country Tax 0,856
0,785

Social Security Related Costs 0,889

Labor

White Collar Worker Shortage 0,749

0,772
Blue Collar Worker Shortage 0,644
White Collar Qualifications 0,807
Blue Collar Qualifications 0,817

Technology 
Capability

Lack of Technology 0,849

0,812
Lack of Machinery 0,820
Poor Performance of R&D 0,790
Insufficient Government Support for High Technology Invest. 0,604
Lack of Production Software 0,682

Brand Image

Insufficient Product Differentiation 0,768

0,802
High Cost of Advertising and Promotions 0,687
Brand’s Image Power Over Product Image 0,797
Turkey’s Image Power Over Product Image 0,806

Finance  
Costs

High Investment Requirements for Entry to New Markets 0,828
0,802High Cost of Loans 0,829

High Fluctuations of Currencies 0,820

Logistics
High Cost of Product Delivery 0,705

0,680Long Distances to Raw Materials 0,875
Competitors Domination of Distribution Channels 0,629

Tax 
The Late Returns of Value Added Tax 0,720

0,732No Barriers Against Imports of Low Cost Products 0,839
Unfair Tax Applications By Foreign Countries 0,710

Non-tariff 
Issues

Import Quotas 0,698

0,909

Export License Requirements 0,755
Price Controls  in Target Countries 0,785
Anti-Damping Policies 0,748
Environmental Regulations 0,740
Limited Support Facilities (e.g. Warehouse, etc.) 0,678
Limited Ownership Rights in Target Countries 0,801
Anti-Trust Policies Against Foreigners 0,664
Other Non-tariff Restrictions 0,748

Human 
Resource 
Issues

Difficulties in Getting Work Visas 0,624

0,895
Foreign Worker Quotas 0,887
Higher Taxes on Foreign Workers 0,832
Requirements of Profession Certifications 0,831
Foreign Labor Regulations 0,801

Regulations
Lack of New Regulation Presentations 0,837

0,865Difficulties Adopting Frequent Regulation Changes 0,863
Inconsistent Regulations 0,886

Y. AĞAN - E. ERDOĞAN



78 Measurement Development

A multi-item scale to measure export barriers for manufacturers was developed for the study and a 
10-point Likert scale was used for the questionnaire. Most of the questions were adopted from Leoni-
dou (2004), Uner et al. (2013), Suarez-Ortega (2003) and from studies mentioned earlier in the literatu-
re review section. Only a few questions are newly designed for this study. Since there are new questions 
and some of them are translated into Turkish, the measurement model must be assessed. The unidimen-
sionality of a scale must be established before its reliability is examined (Gerbing and Anderson, 1988). 
To assess unidimensionality, factor analysis was conducted by using the principal component analysis 
with varimax rotation. The factor loadings for each construct are given in Table-4. Items with factor lo-
adings of less than 0.6, a minimum threshold value recommended or items that did not load on any fac-
tor were eliminated. All of our factors were readily identified. The items of manufacturing costs loaded 
on two factors. Questions 1 to 3 is labeled input costs where 4 and 5 is procedural costs. Only the ques-
tion of “unfair tax applications” was removed from Non-tariff Issues to Tax Issues factor. Reliabilities 
were calculated for each factor. Table-4 reflects the reliability scores after items were dropped. The tra-
ditional measure of reliability is Cronbach’s alpha, with alpha values above 0.70 are considered accep-
table (Nunnally & Bernstein, 1994). As it is seen in Table-4, all reliabilities are above the threshold value 
of 0.70 in this study. Also it should be noted that the cumulative percent of variance explained is 71.87.

On the other hand, ranking and comparison of factors based on export volume have been given in Tab-
le-5. Six groups (these groups were created by the export volume) were rearranged into four groups with 
the following scale: Group 1 – Up to $250000, Group 2 – $250000 to $1000000, Group 3 – $1000000 to 
$10000000, and Group 4 – Above $10000000 (in terms of last year performance)2. After this, it is seen 
that cost and financing issues have dominated the manufacturers’ concerns overall.  It could be said that 
labor, where logistical and non-tariff factors are following the monetary issues, foreign personnel and 
technology related barriers are less important and made the bottom of the list.

Table-5: Ranking and Comparison of Groups Based on Factor Means

Scale Point of Factors Rankings
Overall G-1 G-2 G-3 G-4 Overall G-1 G-2 G-3 G-4

Input Costs 6,1 5,7 6,3 5,7 6,7 1 2 2 1 1
Finance Cost 6,0 5,9 6,8 5,3 5,9 2 1 1 4 3
Procedural Costs 5,7 5,7 5,7 5,6 5,9 3 3 4 3 2
Tax 5,4 5,3 5,7 5,7 4,9 4 4 3 2 4
Logistics 4,7 4,9 5,2 4,5 4,2 5 5 5 8 7
Labor 4,7 4,5 4,9 5,0 4,5 6 8 6 5 6
Non-tariff Issues 4,6 4,8 4,9 4,5 4,1 7 6 7 9 8
Regulation 4,6 4,7 4,4 4,6 4,6 8 7 10 6 5
Brand Image 4,4 4,5 4,8 4,6 3,8 9 9 8 7 9
Human Res. Issue 3,8 3,9 4,5 3,3 3,4 10 11 9 11 10
Technology Cap. 3,7 4,0 4,0 3,7 2,8 11 10 11 10 11

2 First six groups were created as G1: Up to $50000, G2: $50000 - $250000, G3: $250000 - $500000, G4: $500000 - $1000000, 
G5: $1000000 – $10000000, and G6: Above $10000000. However, due to both imbalances of data amount among the groups and 
proximity of group scales, six groups has been jointed into four groups to balance the groups.
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794. Results

Table-5 was generated based on means3 of fac-
tors in Table-4. While there are some differences 
in rankings among groups, for the most part, the 
rankings are similar all across group. As it is seen 
in Table-5, overall, the most troubling factor is in-
put costs since it is the most highly scored fac-
tor in Group 3 and Group 4 and second most sco-
red in Group 1 and 2. This could be related to the 
type of competition in the markets. Price compe-
tition is common among emerging countries sin-
ce they have less brand power and heavily depen-
ded on price-cuttings (lowering the costs instead 
of lowering the profit is always the selected appro-
ach such as lowering the labor costs, energy costs, 
raw-material costs etc.). Thus, it is not surprising 
that input factor is the leading barrier for Turkish 
managers. On the other hand, finance cost is the 
most scored factor in Group 1 and Group 2, where 
it is the third most scored in Group 4 and the fourth 
most scored in Group 3. This is reasonable becau-
se a small firm4 could suffer from financial prob-
lems due to lower credit limit where a big firm co-
uld handle financial issues better since it has high 
credit limit and resources.  

Another result from the survey is that procedural 
costs (i.e. tax and social security expenses) rank 
high in all groups. Before discussing this result, it 
has to be noted that all the correlations among firm 
size, export frequency and export volume are sig-
nificantly correlated. In other words, larger firms 
tend to export more and frequently according to 
survey results5. Procedural costs are mainly rela-
ted to domestic tax applications and social security 
payments. It is known that cost of an employee’s 
salary is actually smaller than the employee’s tax 
and social security issues. Beside that, corporate 
tax is related to tax bracket, and higher business 
volume means higher tax bracket and tax volume. 
Thus, it is not surprising to see that Group 4 comp-

3 Mean of each group has been calculated by taking the 
average of averages of questions that make up the factor.

4 While the size of the companies is used based on export 
volume there is a correlation of 0,3 between export volume and 
number of employees (Correlation Coefficient: 0,31 Sign.:0,01 
level). Size averages for groups G1, G2, G3 and G4 are 2,6, 
2,7, 3,1 and 4 respectively.

5 Correlation Coefficient: 0,56 and Sign.: 0,01

lains about procedural costs more than others sin-
ce bigger firms face more tax (due to export volu-
me) and social security payments.

Logistics seems more important problem for Gro-
up 1 and Group 2 compared to Group 3 and 4. This 
finding is reasonable because less exporting firms 
have more difficulties reaching distribution chan-
nels than more exporting firms. Since more expor-
ting firms have more frequent foreign business ac-
tivities, they have more stable relations and op-
portunities with logistics firms. “Non-tariff issu-
es” factor is showing a similar pattern to logistics. 

Unlike logistics and non-tariff issues, labor issues 
show an opposite relation in direction. The results 
show that Group 1 considers the labor problems 
less important than the other three groups. Likewi-
se, regulation related issues have a similar pattern. 
However, it is expected that the relatively unexpe-
rienced groups (such as Group 1 and 2) may per-
ceive regulation as a bigger problem. Yet Gro-
ups 3 and 4 perceive regulation related problems 
more important than the other groups. This may be 
due to export activity frequency. Since less expor-
ting firms export less frequently, they don’t need 
to keep up with the regulation changes; they co-
uld check the regulations before exporting. Ho-
wever more exporting firms should always keep 
up with the changes and adapt themselves to these 
new rules. This means extra effort, time and cost. 
Perhaps, this could be the reason of why bigger 
firms see the regulation related issues more impor-
tant than the others.

5. Conclusion 

This study is an attempt to identify, group, rank 
and compare export barriers for Turkish manufac-
turers. An extensive number of perceived, tariff 
or non-tariff barriers and production difficulties 
have been analyzed at the same time. In the study, 
the top 4 concerns across the board were, input 
costs, procedural costs, financing and tax which 
are all monetary as opposed to labor, technologi-
cal and non-tariff issues. Although the results of 
Exporter’s Expectation Surveys by Turkish Ex-
porters Assembly’s (TIM) changes from quarter 
to quarter, these barriers consistently rank high in 
those surveys (see any survey from TIM.org.tr) 
From this perspective, the survey’s results are qu-
ite reliable according to similar studies. Likewi-
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80 se, the findings have many similarities to the lite-
rature summarized in Table-2. For instance, finan-
cing was one of the top 4 concerns and it is one of 
the top scorer in Table-2 with 6 different referen-
ces, logistical issues (5 times), strict foreign rules 
and regulations, and difficulties in matching com-
petitors’ prices due to higher input costs (2 times).

This paper contributed to the literature by provi-
ding a measure of export barriers and have impli-
cations for companies and governments. Turkish 
firms still think that input and finance costs are 
most important for exporters or who wants to be 
an exporter. 

The study has some limitations such as; geograp-
hical base is limited to Turkey, it is not a longitu-
dinal study (usual in these studies), and there co-
uld be a bias due to single respondent from each 
company. Whether the size of the company sho-
uld be measured in terms of revenue or employee 
number confounded with respondents understan-
ding of workforce (full-time, part-time, operatio-
nal, administrative so on.) makes comparisons dif-
ficult. Because of these, results should be interp-
reted cautiously. Future studies could improve the 
way export barriers are conceptualized and mea-
sured. A longitudinal or comparative study could 
be done to find results that offer different perspec-
tives. It is clear that to identify the effects of cul-
tural differences, social factors, or even geograp-
hical differences on export barriers, comparative 
studies are necessary. 

Since the input and finance costs are seen the most 
important problems at overall, the companies and 
the government should find ways to overcome cost 
and financing problems that hinder manufacturers 
to produce quality products at competitive prices. 
For instance, the governments should increase the 
electricity capacity by building extra energy plants 
or should help with raw material production in ho-
meland. However, in Turkey’s case, unfortunately, 
the shortage of energy production for the near fu-
ture does not give much hope regarding energy 
prices or the dependence on raw material import 
does not appear to change in the near future. The 
solution for Turkish economy seems to be inves-
ting in and producing value added high-tech pro-
ducts where the raw material and energy consump-
tion are not as high as in heavy industries and yet 
profit margins are higher. Unless Turkey accomp-

lish a knowledge-based economy, it will continue 
to add slight value and profit to huge piles of raw 
materials. However, without doing these changes, 
it seems that input and financing costs will con-
tinue to be the main barriers on export. Also, not 
only on cost and finance related problems, but the-
re are some steps that both companies and govern-
ment should take regarding logistical, human re-
source and non-tariff issues. These steps may vary 
country to country, but generally, Bilkey & Tesar 
(1977) proposed that the governments that want to 
stimulate export could offer export development 
programs including teaching, stimulus, incentives 
and knowledge. These changes are also important 
as the other real investments since these activities 
are beneficial on building visions for firms. 
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Türkiye’de Kamuoyunun Serbest 
Ticaret ve Küreselleşme Algısı ve 
Bu Algının Temel Dinamikleri

Öz

Bu makalede Türkiye’de bireylerin dış ticarette liberalleşme ve serbest ticaret 
anlaşmalarına ne ölçüde destek verdikleri ve bu desteğin altında yatan faktör-
ler Türkiye temsili, 1485 kişiden oluşan bir örneklemde gerçekleştirilen anket ça-
lışması üzerinden incelenmektedir. Gerçekleştirilen lojistik regresyon analizinde 
elde edilen sonuçlara göre, daha genç, kişi başına düşen hane halkı gelir seviye-
si daha yüksek, milliyetçilik seviyesi daha az, ekonomik durumundan daha fazla 
tatmin olan ve ekonomik liberalizasyonun olası sonuçları hakkında daha fazla bil-
gi sahibi kişilerin başka ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına ve kü-
reselleşmeye daha fazla destek verdikleri görülmüştür. Buna karşılık, literatürde 
etkileri tartışılan cinsiyet, ideolojik oryantasyon, ve eğitim seviyesi gibi çeşitli fak-
törlerin bireylerin ticaretin liberalizasyonu ve küreselleşme konularındaki tutum-
larına herhangi bir etkisi olduğuna dair bir bulgu elde edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Küreselleşme 

‘Laissez-Passer’? The Public Opinion on Free 
Trade and Globalization and the Underlying 
Dynamics in Turkey

Abstract

This article investigates to what extent individuals in Turkey support trade libe-
ralization and signing of free trade agreements with other countries and the un-
derlying dynamics of their attitudes. The logistic regression analysis conducted 
on the data acquired through a nationally representative survey with 1596 parti-
cipants reveals that those who are younger, less nationalist, more content about 
their current economic situation, earn more and possess higher level of knowled-
ge on the possible consequences of economic liberalization are more supportive 
to signing FTA’s and the process of globalization. On the other hand, some fac-
tors which have been identified as possibly influential dynamics in the literature 
such as sex, income, occupation, ideology and education did not attain any sta-
tistical significance in our analysis. 

Keywords: Public Opinion, Free Trade Agreements, Globalization
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Giriş

Uluslararası ekonomi son yetmiş yılda büyük bir 
dönüşüm gerçekleştirmiş, yalnızca dış ticaret mu-
azzam ölçülerde artmamış, aynı zamanda ülke-
ler arasındaki gümrük ve gümrük dışı duvarların 
sistemik bir şekilde indirilmesiyle serbest ticare-
ti mümkün kılacak uluslararası düzeyde kurumsal-
laşma hız kazanmıştır. Uluslararası ticareti güm-
rük tarifelerini azaltmak ve uluslararası ticaretin 
önündeki ayrımcılık başta olmak üzere tüm engel-
leri kaldırmak amacıyla 1947’de imzalanan GATT 
Anlaşması’nın 1994 yılında reforme edilmesiy-
le kurulan, küresel düzeydeki kurumsallaşmanın 
tepe noktası Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün 
2016 itibarıyla 161 üyesi bulunmaktadır ki, bu 
dünya üzerindeki ülkelerin yüzde 98’inin DTÖ 
üyesi olduğu anlamına gelmektedir. Bunun hari-
cinde bir çok ülke ikili serbest ticaret anlaşmala-
rı (STA) imzalamakta, ya da çok taraflı bölgesel 
serbest ticaret bölgelerinin kurulmasına onay ver-
mektedirler. İstatistikler ekonomik düzlemde ya-
şanan bu küreselleşmenin ne boyuta geldiğini gör-
mek açısından önemlidir. Özellikle sanayi malları 
üzerindeki gümrük tarifelerinin önemli ölçüde dü-
şürülmesi ve GATT’dan daha kapsamlı bir kurum-
sal yapı ve güçlü enstrümanlara sahip DTÖ’nün 
kurulmasının karara bağlandığı Uruguay Round 
görüşmelerinin tamamlandığı 1993 sonunda ter-
cihli ticaret anlaşmalarının sayısı 40’dan az iken, 
bugün 250’den fazla ikili veya çok taraflı serbest 
ticaret anlaşması ya yürürlükte ya da müzakere ha-
lindedir (UNCTAD). Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı’nın 2015 yılı için hazır-
ladığı rapor dünya ticaretinin üçte biri DTÖ’nün 
en çok kayırılan ülke ve karşılıklılık prensipleri1 
sonucu, üçte biri ise ikili ve bölgesel serbest ticaret 
anlaşmaları sayesinde tamamıyla serbest hale gel-
diğini belirtmektedir (UNCTAD 2015). Neredeyse 
dünyadaki her ülke en az bir tercihli ticaret anlaş-
masına taraf olmakla beraber, özellikle AB ülkele-
ri başta olmak üzere, Bolivya, Kolombiya, Ekva-
tor ve Peru’dan oluşan And ülkeleri ve bazı Afrika 
devletleri birçok ticaret anlaşmasında bulunmak-
tadırlar. Türkiye de küresel düzlemde yaşanan bu 

1 En çok kayrılan ülke prensibine göre, DTÖ üyesi bir ülke 
bir başka ülkeye sağladığı tarife indirimi benzeri ayrıcalıklı tica-
ret rejimini diğer tüm üye ülkelere de aynı şekilde uygulamak-
la yükümlüdür. Karşılıklılık ilkesine göre ise üye ülkeler kendile-
rine sağlanan ticaret imtiyazlara aynı şekilde karşılık vermekle 
yükümlü kılınmıştır. 

dönüşümden uzak kalmamış, çoğu son yirmi yılda 
olmak üzere otuz üç tane STA’ya taraf olmuştur2. 
Türkiye ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile imzala-
dığı Gümrük Birliği anlaşması dahilinde, AB’nin 
üçüncü ülkelere yönelik tercihli ticaret sistemleri-
ni de üstlenmektedir.

Uluslararası sistemde bu büyüklükte yaşanan de-
ğişim, en başta üretici ve tüketici olarak seçmenle-
ri ilgilendirmektedir. Gümrüksüz mal ve hizmet ti-
careti en temelde iç piyasada fiyatların ucuzlama-
sına neden olacak, bu da tüketicinin refahının art-
masını sağlayacak bir ekonomi politikasıdır. Bu-
nunla beraber, özellikle rekabet gücü düşük sek-
törler serbest ticaretten olumsuz etkilenecekler; dı-
şarıdan gelecek üretim maliyetleri düşük üreticiler 
karşısında ya maliyet ve fiyatlarını düşürerek sek-
törde kalma ya da küçülme veya tamamıyla sek-
törden çıkma yoluna gideceklerdir. Ticaretin ser-
bestleşmesi aynı zamanda önemli siyasal sonuçları 
olan da bir süreçtir. Devletler bu süreçte ekonomi 
politikalarındaki tek yetkili kurum olmaktan çıka-
cak, işgücünün dolaşımından pazar erişimine, fik-
ri mülkiyet haklarından kurumsal yönetişime ka-
dar uzanan bir dizi alanda dünyadaki hakim ter-
cihlerle uyumlu neoliberal politikalar izlemek zo-
runda kalacaklardır. Bu da yalnızca devletin ege-
menlik haklarının aşınması anlamına gelmeyecek, 
aynı zamanda ülkeler arasındaki kültürel ve sos-
yal çeşitliliğin de azalmasına neden olacaktır. Kı-
saca serbest ticaret ve buna eşlik eden neoliberal 
politikaların, toplumun siyasetinden kültürüne, bir 
çok alanda etkisi olacak bir dönüşüme sebep oldu-
ğu ve olacağı açıktır (bkn: Duina 2006, Suranovic 
ve Winthrop 2005). 

Gerek ekonomik, gerek ise sosyal olarak seçmen-
lerin hayatına önemli yansımaları olan ticaretin 
serbestleşmesi bu özellikleriyle aynı zamanda si-
yaseti de yakından ilgilendiren bir olgudur. Eko-
nomi alanında alınan her kararın seçmenin refahı-

2 Bu otuz üç anlaşmadan Merkez ve Doğu Avrupa ülke-
leriyle akdedilmiş olan on bir tanesi, bu ülkelerin AB üyelik-
leri sonrasında feshedilmiştir. Kaynak: T.C. Ekonomi Bakan-
lığı, Serbest Ticaret Anlaşmalarına İlişkin Genel Bilgi, Inter-
net adresi:  http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/di-
sIliskiler/SerbestTic?_afrLoop=783901391222414&_afr-
WindowMode=0&_af rWindowId=16u4d0x3c7_1#!%
40%40%3F_a f rWindowId%3D16u4d0x3c7_1%26_
a f r L o o p % 3 D 7 8 3 9 0 1 3 9 1 2 2 2 4 1 4 % 2 6 _
afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D18319xfhtv_4
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85na yapacağı etki göz önüne alındığında, ülke poli-
tikalarını belirleyen yürütme organlarının seçim-
le iş başına geldiği demokrasilerde, herhangi bir 
hükümetin seçmenler nezdinde destek bulmayan 
ekonomik politikalara imza atması oldukça zor-
dur. Buna ek olarak seçimlerde ekonomik konu-
ların seçmen tercihlerindeki en önemli öncelik ol-
duğu konusunda geniş bir literatür bulunmaktadır 
(Markus 1988, 1992; Lewis-Beck ve Steigmeier 
2000; Mackuen, Erikson, and Stimson 1992; Na-
deau and Lewis-Beck 2001; Dorussen and Tay-
lor 2002). Bu durumda hükümeti ya da muhalefeti 
oluşturan partilerin seçmenlerin genel olarak eko-
nomi politikalarında, özel olarak ise dış ticaret ko-
nusunda tercih ve tutumlarını sürekli olarak takip 
etmeleri gerekliliği ortaya çıkar.

Tüm bu veriler şu soruya gündeme getirmekte-
dir: Bireylerin dış ticaret konusundaki tercihlerini 
hangi faktörler belirlemektedir? Bu konuda özel-
likle son yirmi yılda oluşan geniş literatürde, dış 
ticarette liberalleşmeye verilen desteği açıklamak 
üzere, temelleri İkinci Dünya Savaşı öncesi atılan 
Stolper-Samuelson teoremi ve Heckscher-Ohlin 
modeli öne çıkmaktadır. Buna göre bireyin işgü-
cü olarak vasıf seviyesi ve çalıştığı sektörün reka-
bet gücü o kişinin serbest ticarete vereceği deste-
ğin seviyesini belirleyecektir (Ohlin 1933, Stolper 
and Samuelson 1941). Bunun haricinde eğitim se-
viyesi (örn. Inglehart vd. 1996), yaş (örn. Rankin 
2001), cinsiyet, milliyetçilik seviyesi ve etnosent-
rizm (örn. Margalit 2012, Mayda ve Rodrik 2005, 
Cohen 2001) ekonomi bilgisi, siyasal ve ekonomik 
ideolojiler (örn. Herrmann vd. 2001), seçkinler ta-
rafından yönlendirilme (örn. Ardanaz vd. 2013) 
gibi faktörlerin de önemli olduğunu gösteren ça-
lışmalar mevcuttur. 

Geniş bir teorik yelpazede cevap aranan seçmenle-
rin serbest ticaret konusundaki tutumları sorusun-
da, halen bir fikir birliğine varılamadığı gibi, sözü 
edilen akademik çalışmaların neredeyse tamamı-
mın Batı ülkelerinde, özellikle de ABD’de gerçek-
leştirilmiş olması, bu toplumların sahip olduğu ge-
lişmişlik düzeyine, üretim altyapısına, sektörel da-
ğılıma sahip olmayan gelişmekte olan ve az geliş-
miş ülkelerde benzer faktörlerin ne derece geçer-
li olduğu sorusunun da yanıtsız kalmasına neden 
olmaktadır. Özellikle sosyal ve kültürel geçmişle-
ri ile de Batı dünyasından ayrılan toplumlarda seç-
menin ideolojik olarak liberal ekonomiye bakışla-
rındaki olası farklılık da bu sorunun geçerliliğini 
arttıran önemli bir ayrıntıdır. 

Literatürdeki bu boşluktan hareketle, bu maka-
le Türkiye’de seçmenlerin dış ticarette liberalleş-
me ve serbest ticaret anlaşmalarına yaklaşımlarını 
ve bu yaklaşımların hangi nedensel faktörler sonu-
cu oluştuğunu, Türkiye örneklemi üzerinde 1485 
kişi ile gerçekleştirilen anket çalışması sonucu 
elde edilen data üzerinden analiz edecektir. Meto-
dolojik olarak, Türkiye’de uluslararası politik eko-
nomi alanında gerçekleştirilen çok yetersiz sayıda 
kamuoyu anketleri bulunmakta, ayrıca bu anket-
ler, betimleyici istatistiksel veri sağlamaktan öte-
ye gidememektedir. Ayrıyeten bu anketlerde genel 
olarak ağırlığın güncel dış politika sorunlarına ve-
rilmesi de kamuoyunu oluşturan neden-sonuç iliş-
kileri üzerine kapsamlı bir araştırma yapılmasına 
engel olmaktadır. Bu makaleye temel olan anket 
çalışmasında soruların gündemde olan spesifik dış 
politika ve ekonomi sorunları yerine, daha genel 
olarak formüle edilmiş olması, seçmen tercihleri-
ni anlamamız açısından önemli bir artı değer sağ-
lamıştır. Teorik açıdan ise, mevcut dış ticaret ka-
muoyu algılarının nasıl şekillendiğini konu edinen 
bu araştırmanın Türkiye gibi Batı’dan tarihsel ve 
kültürel olarak farklı bir geçmişe sahip bir ülke-
de gerçekleştirilmiş olması, yapılacak analizin li-
teratürdeki mevcut argümanlar için bir dış geçerli-
lik testi olmasını sağlayacak, bu argümanların baş-
ka coğrafyalarda ne ölçüde genelleştirilebilecekle-
ri yönünde bize önemli fikirler vermesi anlamın-
da da gelecektir.  

Teori

Genel olarak bireylerin ticaret politikaları tercih-
lerinde belirleyici etkenler iki gruba ayrılabilir: 
Ekonomik etkenler, ve sosyal ve siyasal etkenler. 
Ekonomik etkenler, uluslararası ticaretin serbest-
leşerek gerek volüm olarak artması gerekse üre-
tim ve tüketim kompozisyonlarını değiştirmesinin, 
bireylerin refahına ve iş güvencelerine direk ola-
rak etki yapacağı, bu durumun da bireylerin tica-
retin liberalleşmesine karşı olan tutumlarının ana 
belirleyicisi olacağı varsayımına dayanır. Stolper-
Samuelson teoremi ve Heckscher-Ohlin modelinin 
öngördüğü üzere, serbest ticaret bir ülkede hangi 
işgücü faktörü görece olarak fazla bulunuyorsa, 
ona fayda sağlayacaktır. Buna göre, ekonomileri 
gelişmiş, eğitim seviyesi yüksek ülkelerde, vasıf-
lı işgücünün görece olarak fazlalığı bu ülkeler dış 
ticaretlerini serbestleştirdiklerinde bu kesimin fay-
dasına olacaktır. Aynı şekilde, vasıfsız işgücü için 
de tam tersi bir durum geçerlidir. Az gelişmiş ya da 
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86 gelişmekte olan ülkelerdeki görece fazla bulunan 
vasıfsız işgücünün, ticaretin serbestleşmesinden 
fayda sağlamaları beklenir. Buna karşılık, zengin 
ülkelerdeki vasıfsız işgücü ile fakir ülkelerdeki va-
sıflı işgücü ticaretin liberalleşmesi sonucu kaybe-
denler arasında olacaktır (Midford 1993, Balistreri 
1997, Scheve ve Slaughter 2001, 2006, O’Rourke 
ve Sinnott 2002). 

Heckscher-Ohlin’in öne sürdüğü faktör donatımı 
teoremi önemli bir başka varsayımı da içinde ba-
rındırmaktadır: Bir ülkede hangi üretim faktörü 
bolsa, o ülke, üretiminde o faktörü yoğun olarak 
kullanan mallarda göreceli avantaja sahiptir, dola-
yısıyla o malların üretimine önem verir ve bu mal-
ları ihraç eder. Bu da demektir ki emek yoğun ül-
keler emek yoğun malları, sermaye yoğun ülke-
ler ise sermaye yoğun malların üretiminde göre-
celi avantaja sahiptirler ve ihracatları ağırlıklı ola-
rak bu mallardan oluştur. Bu varsayımdan hareket-
le, dış ticaret tutumlarının oluşmasında bireylerin 
istihdam edildikleri sektörlerin de önemli bir be-
lirleyici olduğu sonucuna varılabilir. Buna göre, 
bir ülkenin diğer ülkelere göre görece dezavantajlı 
sektörlerinde çalışanların, ticaretin liberalleşmesi-
ne karşı çıkmaları, ve ekonomide korumacı bir an-
layışı desteklemeleri beklenmelidir. . Buna karşı-
lık, bir ülkedeki zengin üretim faktörüne bağlı ola-
rak, verimli ve rekabet gücü yüksek, dolayısıyla 
ihracatçı üreticiler, ticaretin liberalleşmesi sonu-
cu daha fazla ihracat imkanı bulacaklar, aynı za-
manda varsa üretimlerinde gerekli olan ithal gir-
diler için daha az döviz ödemek zorunda kalacak-
lar, ve neticesinde üretim maliyetlerini düşürecek-
lerdir. Bu da emek yoğun ülkelerde emek yoğun, 
sermaye yoğun ülkelerde ise sermaye yoğun mal-
ların üretildiği sektörlerde iş sahibi olanların ser-
best ticareti desteklemesi, buna karşılık emek yo-
ğun ülkelerde sermaye yoğun, sermaye yoğun ül-
kelerde ise emek yoğun malların üretiminin ya-
pıldığı sektörlerde çalışanların ise serbest ticare-
te karşı bir pozisyon alacakları sonucunu doğurur 
(Magee 1978, Irwin 1996).

Heckscher-Ohlin modeli, bireylerin sektörler ara-
sı geçiş maliyetini yok saymıştır ki bu kısa vadede 
çoğunlukla mümkün değildir. Bu durum göz önü-
ne alındığında, vasıflarını kolaylıkla başka sektör-
lerde kullanabilecek olan bireylerin, ticaretin li-
beralleşmesi sonucu oluşacak yeni sektörel dağı-
lımdan görece daha az, bununla beraber, vasıfla-
rını başka sektörlere kolaylıkla transfer edeme-

yecek olan bireylerin ise bu durumdan daha faz-
la etkileneceği öngörülebilir. Her ne kadar sektör-
ler arası geçiş maliyeti sektör spesifik bir dizi fak-
töre bağlı olduğundan, ayrıntılı hesabı daha derin 
ekonomik modellemeler gerektirse de, Scheve ve 
Slaughter’ın belirttiği gibi, eğitim seviyesi yük-
sek bireylerin daha düşük eğitim ve vasıf seviyesi-
ne sahip çalışanlara oranla olası sektörler arası ge-
çişten daha  az etkilenmeleri beklenmelidir (2006, 
s.59). 

Faktör donatımı modelinin haricinde dış ticaret 
politikası tercihlerinin oluşmasında ayrıca bireyin 
refahına dayalı olmayan, ancak birey tarafından 
savunulan değerler bütünü, kültürel aidiyet ve si-
yasi ideolojiden beslenen bir dizi etmen de bulun-
maktadır. Bu etkenlerden en önemlisi bireyin top-
lumdaki kültürel birlik ve ulusal kimlik gibi olgu-
lar hakkında sahip olduğu düşünce ve tercihlerdir 
(Inglehart, Nevitte ve Basanez 1996, 166). Ticare-
tin serbestleşmesi ve dışarıdan mal ve hizmet alı-
mının önündeki engellerin kalkması, o ülke piya-
sasındaki mal kompozisyonu bütünüyle değiştire-
cek, bu süreçte rekabet edemeyen bazı yerel üre-
ticilerin piyasadan çıkmalarına neden olacak, ve 
yabancı marka malların tüketici beğenisine sunul-
ması ile kültürel bir değişimin önünü açacak bir 
gelişmedir, (Cohen 2001, Goff 2000, Inglehart 
vd. 1996). Dolayısıyla, dış ticaretin serbest bıra-
kılması aynı zamanda sosyal ve siyasal bir karar-
dır. Her toplumda kaçınılmaz olarak belli kesim-
ler ulusal kimliği daha dar çizgilerle, daha dışlayı-
cı ve katı bir şekilde yorumlarken, belli kesimler 
daha kapsayıcı, ve geniş bir yorumu tercih ederler. 
Buna paralel olarak, daha milliyetçi ve ulusal kim-
lik üzerine hassasiyetleri yüksek kişilerin dış tica-
retin liberalleşmesine daha karşı olmaları beklene-
bilir (Mayda ve Rodrik 2005). Bu kişiler ayrıca, ti-
caretin liberalleşmesi sonucu bir ülkenin kendi po-
litikalarını belirleme ve izleme yetkinliğinin, yani 
egemenliğinin zedeleneceği düşüncesini taşırlar. 
Bu tür milliyetçi söylemin özellikle ideolojik çiz-
gide aşırı sağda yoğunlaştığı düşünülürse, kendini 
ideolojik eksende sağda tanımlayanların serbest ti-
carete karşı olacakları sonucuna varılabilir.

İdeolojik olarak aşırı solda duranların ise, fark-
lı nedenlerle serbest ticarete karşı durmaları bek-
lenebilir. Serbest ticaretin sonucu olarak, özellikle 
gelişmiş ülkelerdeki emek yoğun mal üretiminin 
emek gücü olarak zengin, az gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelere transferi sonrası gelişmiş ülkeler-
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87de ortaya çıkacak işsizlik sorunu ve artan işsizliğin 
özellikle sosyal devletlerde yaratacağı tahribat bu 
pozisyonun en önemli sebebidir (Medrano ve Bra-
un, 2011,454). Ayrıca, bu süreç sonucu az gelişmiş 
ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran çok düşük ma-
aşla, daha kötü şartlarda çalışmaya itilen önemli 
bir kesimin varlığı ve küresel ölçekte ülke içi gelir 
adaletsizliklerinin hızla artması da, sol ideolojinin 
uluslararası dayanışma ilkesi ile çatışacak, kendi-
ni aşırı solda tanımlayan bireylerin küreselleşme 
karşıtı bir söylem geliştirmelerine neden olacaktır 
(Kaplinsky 2013). 

Bireylerin dış ticaretle ilgili tutumlarının oluşma-
sında yaş ve eğitimin de önemli etkenler olabilece-
ğini öne süren argumanlar bulunmaktadır. Yaş ve 
eğitim kişinin dünyaya ne ölçüde açık olacağı, ve 
kozmopolit ve post-modern düşünceleri ne ölçüde 
içselleştirebileceği ile doğru orantılıdır (Inglehart 
vd. 1996). Daha genç kuşaklar, özellikle de ileti-
şim olanaklarının hızla arttığı küreselleşen dünya-
da içinde bulundukları topluluğun dünya ile daha 
sıkı bir entegrasyon kurmasını doğal durum ola-
rak kabul edecekler, ve siyasi karar alıcılardan 
bunu aktif olarak talep edeceklerdir. Bu nedenle 
genç kuşakların sosyal ve kültürel alanlarda oldu-
ğu gibi ticarette de dışa açılma ve serbestleşme-
ye daha fazla destek olmaları beklenir (Ranking 
2001, 356). Bunun tersi olarak ise görece yaşlı ku-
şakların, serbest ticaretin getireceği risklerden ka-
çınması ve daha korumacılık yanlısı olmaları bek-
lenir (Mayda ve Rodrik,13) 

Benzer bir dinamik eğitim seviyesi için de geçerli-
dir. Eğitim seviyesi yükseldikçe, özellikle üniver-
site eğitimi sonrası, kişi belli bir fikri olgunlaşma 
sürecinden geçecek ve farklı kültürlere daha açık 
olacaktır. Bu da daha yüksek eğitim seviyesine sa-
hip kişilerin dış ticarette serbestleşmeye daha faz-
la destek vermeleri varsayımını doğurur. Aynı za-
manda, yüksek eğitim seviyesi, serbest ticaretin 
artı ve eksilerini daha yetkin bir şekilde muhake-
me etme becerisini arttıracak, ve kişilerin siyasi 
yönlendirme gibi dış etkenlerden bağımsız pozis-
yon almalarını kolaylaştıracaktır. Bununla beraber 
serbest ticaret anlaşmaları ve ekonomik liberalleş-
me, kompleks ve çok katmanlı sonuçlarını irdele-
mek için belli oranda ekonomi bilgisi isteyen spe-
sifik konulardır. Ekonomi bilgisi ise eğitim sevi-
yesi ile ilişkili olmakla beraber, tek başına eğitim 
seviyesinin bir fonksiyonu olarak sayılamaz. Nite-
kim bazı çalışmalar, ekonomi bilgisine etki eden 

yaş, ırk, gelir, ebeveyn tesiri gibi bir dizi etkeni or-
taya koyduğu gibi (Walstad 1997), ekonomi bil-
gisinin dış ticarette liberalizasyon dahil ekono-
miyle ilgili bir çok kararda bireylerin tutumlarının 
oluşmasında belirleyici etkenlerinden biri olduğu-
nu göstermiştir (Beaulieu 2002, Gabel 1998, Ba-
ker 2003). 

Genel olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
durumdan duyulan tatmin de önemli bir belirleyi-
cidir. Birey ülkedeki ekonomik göstergelerin ye-
terli seviyede olduğuna inanıyorsa, ticaretin ser-
bestleşmesi sonucu oluşacak risklere karşı kendini 
daha güvenli hissedecek, ve ekonomik olarak dışa 
açılmaya daha fazla destek verecektir. Ancak birey 
ülke ekonomisini tatmin edici bir seviyede bulmu-
yorsa, risk algısını artıracak ve daha korumacı bir 
ticaret politikası arzulayacaktır (Cline 1989).

Gelir seviyesi, potansiyel olarak bir diğer belirle-
yici faktördür. Serbest ticaret piyasadaki fiyatlar-
da düşüşe yol açacak, aynı zamanda mal çeşitli-
liğini arttıracak ve dolayısıyla tüketimi artacaktır. 
Bu durumda tüketim gücü olan, yüksek gelirli ke-
simlerin, serbest ticaret anlaşmalarına ve dış tica-
retin liberalleşmesine destek vermeleri beklenebi-
lir (Baker 2005, Urbatsch 2013, 202). Yapılan bazı 
çalışmalar yüksek gelirli kişilerin ayrıca kozmo-
polit değerlere daha açık oldukları ve daha kap-
sayıcı ve geniş bir ulusal kimlik tanımından yana 
oldukları belirlemiştir ki bu da bu kişilerin ticare-
tin liberalleşmesine karşı tutumlarına pozitif yön-
de etki edecektir (Citrin vd. 1994).

Araştırma Metodolojisi

Bu makalede kullanılan data Türkiye temsili ör-
neklemde, 16 şehirde 1485 kişi ile yüz yüze ger-
çekleştirilen anket çalışmasından elde edilmiştir3. 
Katılımcılar tabakalı örnekleme (stratified samp-
ling) metodu ile belirli cinsiyet, yaş, il ve sosyoe-
konomik statü (SES) gruplarından oransal olarak 
rasgele seçilmiştir. Ankette, katılımcılara ağırlık-
lı olarak dış politika ve ekonomi alanlarında bir 
dizi sorulmuş, bunun yanında standart kontrol de-
ğişkenlerini de ölçmek üzere çeşitli sorular yönel-
tilmiştir. 

3 Osman Sabri Kıratlı tarafından yürütülen anket çalışması 
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri kapsamın-
da desteklenmiştir.
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88 Araştırmanın bağımlı değişkeni, serbest ticaret an-
laşmalarına destektir. Bu değişken iki farklı so-
rudan elde edilen cevaplar üzerinden ölçülmüş-
tür. Bu iki sorudan ilkinde deneklere “Serbest Ti-
caret Anlaşmaları dediğimde, Gümrük Birliği An-
laşması ve Türkiye’nin 17 ülkeyle yapmış oldu-
ğu, gümrük vergisiz ticaret yapmayı sağlayan an-
laşmalarından bahsediyorum. Sizce, Türkiye baş-
ka ülkelerle bu türden serbest ticaret anlaşmala-
rı imzalamalı mıdır, yoksa imzalamamalı mıdır?” 
soru cümlesi, ikincisinde ise “Bugün birçok in-
san küreselleşme olgusundan bahsetmekte ve bu-
günün dünyasında ülke ekonomilerinin birbirine 
daha fazla bağlandığını (entegre olduğunu) iddia 
etmekte. Sizce, Türkiye, bahsedilen küreselleşme 
olgusunu destekleyici çaba sarf etmeli midir yok-
sa bu yönde bir çaba sarf etmemeli midir?”, soru 
cümlesi yöneltilmiş, her iki soru için de biri olum-
lu, biri olumsuz iki seçenek sunulmuş, konu hak-
kında fikri olmayan veya cevap vermek isteme-
yenler ise ayrıca kodlanmıştır. 

Bağımsız değişkenlerden ekonomik durumdan du-
yulan tatmin benzer şekilde iki farklı soruyla öl-
çülmüştür. Birinci soru, “Şu anki ekonomik du-
rumunuzu ne kadar tatmin edici buluyorsunuz?” 
şeklinde verilmiş olup, ikinci soruda denekten ge-
lecek ile ilgili bir yargıda bulunması istenmiştir. 
Bu soru “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
durumun önümüzdeki 1 yıl içinde nasıl bir geliş-
me göstereceğini değerlendirir misiniz?” şeklinde 
formüle edilmiştir. Her iki soru da beşli skala üze-
rinden değerlendirilmeye sunulmuştur.

Deneklerin milliyetçi duygularını ölçmek amacıy-
la deneklerden “Türk vatandaşı olmaktansa başka 
bir ülkenin vatandaşı olmayı tercih ederim” öner-
mesine ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri isten-
miştir. Bunun haricinde, deneklerin ticaretin libe-
ralleşmesi ve ekonomik küreselleşme gibi komp-
leks olgular hakkında ne ölçüde bilgi ve fikir sahi-
bi olduklarına yönelik bir değişken eklenmiştir. Bu 
değişkeni ölçmek üzere, deneklerden serbest tica-
retin en az bir olası sonucunu söylemeleri isten-
miş, verilen açık uçlu cevaplar kategorize edile-
rek, bunların arasından normatif kökenli (örn. çok 
kötü olur, iyi olur vs.) ve herhangi bir argumantas-
yon içermeyen (örn. ekonomi çöker, gelişiriz vs.) 
cevaplar ayıklanmış, en az bir doğru cevap veren-
lere pozitif (1), diğerlerine ise negatif (0) notu ve-
rilmiştir. Buna göre açık uçlu alınan 1123 cevaptan 
555 tanesi pozitif olarak değerlendirilmiştir.  

Son olarak, ankete katılanlardan istenen detay-
lı meslek grubu verilerine dayanılarak, sekiz fark-
lı sınıflandırma yapılmıştır. Bu gruplardan ilkini 
ev kadını ve öğrenciler, ikincisini işsizler, üçün-
cüsünü, küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesin-
den en fazla etkilenmesi beklenen grup olan işçi-
ler, dördüncüsünü ustabaşı, kalfa ve yönetici ol-
mayan memur ve teknik elemanlar,  beşincisini, 
maaşlı çalışan yöneticiler ve orta ve üst düzey me-
murlar, altıncısını, kıdemli nitelikli uzman ve be-
yaz yakalılar, yedincisini, kendi işini yapan ya da 
tek başına çalışanlar, ve son olarak sekizincisini, 
altında çalışanları bulunan iş yeri sahipleri oluş-
turmuştur4. Burada amaç, Heckscher-Ohlin mode-
linin varsayımları doğrultusunda ülkedeki zengin 
üretim faktörlerine bağlı olarak, meslek gurubu ai-
diyetinin dış ticarette liberalleşmeye etkisi olup ol-
madığını test etmektir. 

Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, hane halkı geliri ve 
sol-sağ ekseninde ideolojik aidiyet gibi bir dizi de-
ğişkeni ölçecek sorular da ankette yer almış ve 
regresyona kontrol değişkenleri olarak dahil edil-
miştir. Bu değişkenlerden yaş sürekli değişken 
olarak ölçülürken, eğitim seviyesi görüşmecile-
rin son mezun oldukları okul seviyesine göre (örn. 
İlköğretim, lise, lisans vs.) sınıflandırılarak sıralı 
değişken olarak kodlanmıştır. Hane halkı geliri ise 
görüşmecilere belirli aralıklardan oluşan gelir se-
viyeleri sunularak sorulmuş, elde edilen veri, ha-
nedeki birey sayısına göre düzeltilmiştir. Son ola-
rak regresyon analizinde, bağımlı değişkenin ikili 
değişken olması nedeniyle, olumsuzluk içeren ve 
fikri yok/cevap yok cevaplarına 0, Türkiye ‘STA 
imzalamalıdır’/‘küreselleşmeye destek vermeli-
dir’ cevaplarına 1 atanarak, ikili lojistik regresyon 
modeli uygulanmıştır. 

4 Daha detaylı sektör sınıflandırmasının analize dahil edil-
mesinin daha geçerli sonuçlar sağlayacağı öne sürülebilir. An-
cak, bu noktada, yurtdışında benzer çalışmalarda karşılaşılan 
bir sorunla bu çalışmada da karşılaşıldığı belirtilmelidir. Anket-
lerde sektör gruplarının detaylı sınıflandırılması en az iki ne-
denden dolayı yeterince geçerli sonuçlar vermeyebilmektedir: 
birincisi, açık uçlu alınan cevaplar, kodlamada kullanılan sınıf-
landırma ve yapan kişilere göre farklı biçimde kodlanabilmekte-
dir.  İkincisi, ve daha önemlisi ise, anket katılımcıları, açık uçlu 
olarak hangi meslek ve sektör grubuna ait oldukları konusunda 
ya doğru kodlayıcı tarafından kolaylıkla anlaşılabilir bilgi ve ce-
vaplar ver(e)memektedirler.

Türkiye’de Kamuoyunun Serbest Ticaret ve Küreselleşme Algısı ve Bu Algının ...



Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2016 Cilt: 53 Sayı: 614

89Bulgular ve Tartışma

Regresyon analizine geçmeden önce bağımlı de-
ğişkeni ölçmek üzere sorulan sorulara ilişkin kitle 
verilerini incelemek yerinde olacaktır. Gerçekleş-
tirilen anket çalışmasında Türkiye’nin başka ülke-
lerle STA imzalayıp imzalamaması gerektiğine yö-
nelik soruda katılımcıların yüzde 44’ü Türkiye’nin 
başka ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imza-
lamasını desteklerken, yüzde 30.1’i Türkiye’nin 
bu tür anlaşmaları imzalamaması gerektiği yö-

nünde düşünce belirtmişlerdir. Bu soruda, yüzde 
25.9’luk bir kesim ise fikir belirtmemiştir. Bağım-
lı değişkeni ölçmek için kullanılan ikinci soru olan 
Türkiye’nin küreselleşme olgusunu destekleyici 
adımlar atıp atmaması gerektiği yönündeki soru-
ya ise katılımcıların yüzde 51.9’u Türkiye’nin bu 
yönde çaba sarf etmesi gerektiğini, 25.8’i ise böy-
le bir çaba sarf etmemesi gerektiğini belirtmişler-
dir. Bu sorudaki fikri yok/cevap yok oranı ise bir 
önceki soruya oranla üç puanın üzerinde bir düşüş-
le 22.3’te kalmıştır. 

Grafik 1: Türkiye’de STA’lara verilen destek

Grafik 2: Türkiye’de küreselleşmeye verilen destek
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90 İki sorudan elde edilen toplu verilerin birbirleriy-
le yüksek bir içsel tutarlılığı olduğu görülmekte-
dir. Burada dikkat çekici bir nokta, katılımcıların 
STA’lara oranla küreselleşme olgusuna daha sı-
cak baktıklarıdır. Küreselleşme (ya da globalleş-
me) serbest ticareti içinde barındıran, ancak tanımı 
gereği ekonomik entegrasyonla sınırlı tutulamaya-
cak, tam tersine bir dizi siyasal, kültürel ve tekno-
lojik değişimi de içeren bir süreçtir. Bu anlamıy-
la serbest ticarete oranla daha fazla sayıda bireyin 
yaşamına daha belirgin etkiler yapmakta, bu da bi-
reylerin bu konuda pozisyon almasını kolaylaştır-
maktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir çok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, başta yazılı ve 
sosyal medya olmak üzere, hakim söylemlerin kü-
reselleşme olgusuna yaptıkları tutarlı ve devamlı 

vurgu, bu pozisyonun daha çok olumlu bir şekil al-
masına neden olmaktadır (örn. Hay ve Rosamond 
2002, Fiss ve Hirsch 2005).

Serbest Ticaret Anlaşmaları ve küreselleşmeye 
destekle ilgili bu iki farklı sorudan elde edilen bi-
reysel veriler üzerinden gerçekleştirilen regresyon 
analizinin de birbirleriyle oldukça tutarlı sonuçlar 
verdiği görülmektedir. Buna göre her iki analizde 
de çok yüksek düzeyde istatistiki anlamlılık gös-
teren beş bağımsız değişken bulunmaktadır. Bun-
lar sırasıyla yaş, şu anki durumdan duyulan ekono-
mik tatmin, kişi başına düşen hane geliri, Türk va-
tandaşı olmaktan duyulan gurur ve STA’lar ile il-
gili bilgi seviyesidir. 
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91Tablo 1: Regresyon analiz sonuçları

STA Destek Küreselleşme Destek

Yaş -0,01***
 (0,00)

-0,01***
 (0,00)

Cinsiyet -0,04
(0,13)

-0,08
(0,13)

Ekonomik Durum Şuan 0,26***
(0,06)

0,33***
(0,06)

Ekonomik Durum Gelecek -0,11*
(0,06)

-0,07
(0,06)

Hane Gelir 0,47***
(0,10)

0,35***
(0,10)

Sol-Sağ -0,00
(0,02)

-0,01
(0,02)

Vatandaşlık Gurur -0,23***
(0,05)

-0,16***
(0,05)

Eğitim 0,01
(0,03)

-0,04
(0,03)

STA Bilgi 0,56***
(0,11)

0,76***
(0,12)

meslek

1 (işsiz) -0,00
(0,24)

-0,00
(0,24)

2 (işçi) -0,34**
(0,15)

-0,14
(0,15)

3 (teknik eleman) -0,53**
(0,27)

0,31
(0,27)

4 (maaşlı yön) -0,27
(0,43)

0,08
(0,44)

5 (nitelikli uzman) -0,30
(0,42)

-0,29
(0,43)

6 (serbest is) -0,56***
(0,22)

-0,46**
(0,21)

7 (isyeri sahibi) -0,33
(0,34)

-0,56
(0,34)

_cons 0,08
(0,38)

0,28
(0,38)

Log likelihood -961.27  -960.57
Pseudo R2       0.0605 0.0644

                      * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
                     N = 1485

İstatistiki anlamlılık derecesi çok yüksek ve reg-
resyon katsayısı negatif olan ilk değişken yaştır. 
Buna göre yaşı genç bireylerin, yaşı fazla olanla-
ra oranla hem STA hem de küreselleşmeye daha 
fazla destek verdikleri görülmektedir. Bu da bize 
yaşlandıkça daha güvenli, riskten kaçınan ve ko-

rumacı eğilimlerin arttığını öne süren açıklamala-
rın Türkiye örnekleminde geçerli olduğunu gös-
termektedir. Regresyon katsayısı negatif olan bir 
diğer değişken milliyetçilik derecesidir. Milliyet-
çilik seviyesini Türk vatandaşı olmaktan duyulan 
gurur üzerinden ölçen bu çalışmada, Türk vatan-
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92 daşı olmaktan daha fazla gurur duyan kişilerin ser-
best ticarete daha eleştirel baktıkları saptanmıştır. 
Bu bulgu, bireylerin ticaretin serbestleşmesi gibi 
kendi çıkarlarını direk olarak etkileme potansiye-
line sahip ekonomik bir konuyu yalnızca kar-zarar 
hesabı üzerinden değil, kendileri için inşa ettikle-
ri sosyal ve siyasal kimlik, ve o kimliğin olumla-
dığı davranış ve tercih kalıplarını da dahil ederek 
değerlendirdiklerini işaret etmektedir. Bu da spe-
sifik olarak serbest ticaret konusunda kamuoyu-
nu ikna edecek adımların bireylerin ekonomik sı-
nırların kalkmasıyla gerçekleşecek milli ve yerel 
olanın kaybolacağı, yabancılara ait kültürel kod-
ların ülkenin sosyal dokusunu değiştireceği, veya 
gençlerin kendi geçmişleri ve halklarıyla bağları-
nı zayıflatacağı gibi özünde kimlikle ilgili olan en-
dişelerin giderilmesinden geçtiği sonucunu ortaya 
koymaktadır. 

Regresyon katsayısı pozitif ve istatistiki anlamlı-
lık derecesi çok yüksek olan üç değişkenden ilki 
ekonomik durumdan duyulan tatmindir. Ekono-
mik durumdan duyulan tatminin ticaretin liberal-
leşmesine pozitif etki yapması iki sebeple açıkla-
nabilir: Birincisi, mevcut ekonomik durumdan tat-
min olan kişilerin, iş emniyetine sahip, düzenli bir 
geliri olan, giderlerini belirli bir düzen içinde öde-
yebilen kişiler olduğu varsayılabilir. Neo-klasik ti-
caret teorilerine göre, dış ticaretin önündeki engel-
lerin kaldırılmasının en önemli ve büyük etkisinin 
tüketici fiyatlarına yansıyacağı düşünülürse, be-
lirli mal ve hizmet gruplarını düzenli olarak tüke-
ten bu kişiler için tüketici fiyatlarında yaşanması 
beklenen düşüş ticaretin liberalleşmesine desteği 
arttıracaktır. İkincisi ise ekonomik durumdan tat-
min olan kişilerin dış ticaretin önündeki engellerin 
kalkması sonucu oluşacak risk faktörlerinden ge-
rek hane halkı gerek ise ülke olarak görece daha az 
etkilenecekleri inancına sahip olmalarıdır. 

Regresyon analizinde yüksek düzey istatistiki an-
lamlılık gösteren ve katsayısı pozitif ikinci değiş-
ken kişi başı hane halkı geliridir. Bu durum kişi 
başına düşen hane halkı geliri yükseldikçe, küre-
selleşme ve serbest ticaret anlaşmalarına verilen 
desteğin arttığını göstermektedir. Katsayı analizi-
ne göre, kişi başı hane halkında her bir birim ar-
tış, serbest ticaret anlaşmasına destek değişkeni-
ni 1.6, küreselleşmeye destek değişkenini ise 1.4 
oranında artırmaktadır. Hane halkı geliri değişke-
ninden elde edilen sonuç, ekonomik durumdan du-
yulan tatmin değişkeninin açıklaması olarak öne-
rilen tüketici fiyatlarında düşüş beklentisi, ve dü-

şük risk algısı açıklamalarını destekler niteliktedir. 
Ancak kişi başı hane halkı geliri yüksek, ekono-
mik risklere karşı kendini güvenli hisseden ve bü-
yük olasılıkla daha yüksek eğitim seviyesine sahip 
bireylerin küreselleşme ve serbest ticaret anlaşma-
larına daha fazla destek veren kişiler olması aynı 
zamanda açıklanması gereken bir soruna da işaret 
etmektedir, zira Heckscher-Ohlin modeli bize Tür-
kiye gibi gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde 
vasıflı işgücünün ekonomik liberalizasyonun kay-
bedenleri arasında olacaklarını ve bu nedenle dış 
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması süreci-
ne karşı çıkacaklarını söylemektedir. Bu da iki ih-
timali ortaya çıkarmaktadır: Ya Heckscher-Ohlin 
modeli özel olarak Türkiye’de, genel olarak ise 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde tamamıy-
la geçerli değildir, ya da Türkiye’de ekonomik du-
rumdan duyulan tatmin ve hane halkı geliri değiş-
kenleri eğitim parametreleri ile birebir ilişki içinde 
değildir, ve vasıf seviyesin göstergesi olarak kulla-
nılamazlar. Bu durum daha derinlemesine incelen-
mesi gereken bir soru olarak kalmaktadır. 

Katsayısı pozitif ve etkisi yüksek olan son de-
ğişken ticaretin liberalleşmesi ile ilgili sahip olu-
nan bilgi seviyesidir. Bu da serbest ticaret ile ilgili 
daha fazla bilgi sahibi olanların serbest ticaret an-
laşmalarının imzalanmasına daha fazla destek ver-
diği anlamına gelmektedir. Regresyon analizi da-
hilinde yapılan katsayı analizi, bize bilgi seviye-
sinde her bir birimlik artışın, bağımlı değişken-
lerden serbest ticaret anlaşmalarına desteğin po-
zitif çıkma olasılığını 1.8, küreselleşmeye deste-
ğin pozitif çıkma olasılığını ise 2.1 kat arttırdığını 
göstermektedir ki bu oranlar tüm bağımsız değiş-
kenler içinde en yüksek oranlardır. Konu hakkın-
daki bilgi birikimi ticaret ve küreselleşme konula-
rına farklı perspektiflerden bakmayı ve olası so-
nuçları gerçekçi bir şekilde muhakeme etmeyi ko-
laylaştıracaktır. Yetersiz bilgi birikimi ise, birey-
lerin özellikle serbest ticaret gibi etkisi farklı ke-
simlere farklı şekillerde yansıyacak, ve kapsamlı 
bir kar zarar hesabı yapılmasının konu uzmanı ol-
mayan bireyler için oldukça zor olduğu, çok kat-
manlı bir konuda, daha ihtiyatlı ve riskten kaçınır 
bir tutum almalarına yol açacaktır. Ekonomi bilgi-
sinin bağımsız değişken üzerinde çok yüksek bir 
istatistiki anlamlılığı olmasına karşın, eğitim sevi-
yesinde benzer anlamlılık seviyelerinin elde edi-
lememiş olması, aynı zamanda eğitim seviyesinin 
ekonomi bilgisinin gelişmesinde tek etmen olma-
dığı varsayımını da destekler görüntüdedir.
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93Bu beş değişken haricinde, öğrenci ve ev kadınla-
rı baz grup alınarak gerçekleştirilen meslek ana-
lizinde tek başına çalışan dükkan sahibi ya da es-
naf grubuna dahil olmanın her iki bağımlı değiş-
ken üzerinde de orta ve yüksek düzeyde istatistik-
sel anlamlılık gösterdiği görülmüştür. Regresyon 
katsayısının negatif ve daha da önemlisi, ticare-
tin serbestleşmesinden birincil derecede etkilene-
cek olan işçilerin katsayısının daha düşük bir de-
ğer alması, bu gruba dahil kişilerin, hem baz gru-
bu hem de beklentilerimizin aksine işçilere oran-
la küreselleşme ve serbest ticarete daha az destek 
verdiğini göstermektedir. Nitekim gerçekleştirilen 
margin analizine göre, diğer tüm değişkenler sabit 
tutulduğunda bu gruba mensup herhangi bir kişi-
nin serbest ticaret anlaşmalarına destek verme ih-
timalinin yalnızca yüzde 37.9 olduğu görülmüştür. 
Her ne kadar bu sonuç, bu meslek grubuna men-
sup kişilerin ekonomik nedenlerden ziyade küre-
selleşme ve dışa açılmanın sosyal ve kültürel etki-
leri üzerinden bir pozisyon geliştirdiklerini düşün-
dürtse de, daha geçerli bir cevap için daha derinle-
mesine çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır . 

Sonuç

Bu makalede Türkiye’de bireylerin dış ticarette li-
beralleşme ve serbest ticaret anlaşmalarına ne öl-
çüde destek verdikleri ve bu desteğin altında ya-
tan nedenlerin neler olduğu sorularına cevap aran-
mıştır. Uluslararası politik ekonomi literatürün-
de ülkedeki üretim faktörlerinin dağılımı ve kişi-
nin çalıştığı sektör, milliyetçi kaygılar, yaş, eği-
tim, konu hakkına bilgi birikimi, gelir seviyesi 
gibi bir dizi değişkenin etkisini inceleyen çalış-
malar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların çok 
büyük bir çoğunluğunun gelişmiş Batı ülkelerin-
de yapılmış olması, varılan sonuçların gelişmek-
te olan veya az gelişmiş bir ekonomiye sahip, aynı 
zamanda farklı kültürel kodlardan gelen ülkeler-
de ne ölçüde dış geçerliliğe sahip olduğu konusun-
da soru işaretlerinin doğmasına neden olmaktadır. 
Bu makalede literatürdeki bu boşluktan hareketle, 
ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Batı ülkele-
rinden ayrılan Türkiye’de bireylerin serbest tica-
rete karşı tutumları incelenmiştir. Türkiye temsi-
li, 1485 kişiden oluşan bir örneklemde gerçekleş-
tirilen anket çalışmasından elde edilen data üzerin-
de yapılan regresyon analizinde varılan sonuçlara 
göre, daha genç, kişi başına düşen hane halkı ge-
liri daha yüksek, milliyetçilik duyguları daha sey-
rek, ekonomik durumundan daha fazla tatmin du-

yan ve ekonomik liberalizasyonun olası sonuçla-
rı hakkında daha fazla bilgi sahibi kişilerin baş-
ka ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmala-
rı ve küreselleşme olgusuna daha fazla destek ver-
dikleri görülmüştür. Aynı şekilde, yaş arttıkça, kişi 
başına düşen hane geliri yükseldikçe, milliyetçilik 
duyguları yoğunlaştıkça ekonomik durumdan du-
yulan tatmin azaldıkça ve konuyla ilgili bilgi se-
viyesi düştükçe, serbest ticaret anlaşmaları ve kü-
reselleşmeye verilen destek seviyesinin de gerile-
diği görülmüştür. Buna karşılık, cinsiyet, ideolo-
jik oryantasyon, ve eğitim seviyesi gibi faktörle-
rin bireylerin ticaretin liberalizasyonu konusunda-
ki tutumlarına herhangi bir etkisi olmadığı saptan-
mıştır. Son olarak her ne kadar benzer çalışmala-
rın aksine, işçi meslek grubuna ait olmanın bağım-
lı değişkenler üzerine bir etkisi saptanamamış olsa 
da, tek başına çalışan küçük esnafın iki sürece de 
daha olumsuz baktıkları görülmüş, bu durum daha 
detaylı araştırmalarla açıklanması gereken bir soru 
olarak bırakılmıştır.  
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Bina Tamamlama Sigortası 
Maketten Konut Alımlarını Güvence 
Altına Alabilecek mi?*

Öz

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun, tüketicilere önemli haklar sağlarken, ön ödemeli konut satışları ko-
nusunda da yeni düzenlemeler getirmektedir. Söz konusu düzenlemelerden biri 
de, tüketicilerin ön ödemeli konut satış sözleşmeleri kapsamında yaptığı öde-
meleri güvence altına alması beklenen bina tamamlama sigortasıdır. 27 Kasım 
2014 tarihinde yürürlüğe giren Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik 
ile satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve üzerinde olan 
projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya söz konusu yönetmelik-
te belirlenen diğer teminat ve şartlardan (banka teminat mektubu verilmesi, hak 
ediş sistemi ve bağlı kredi ile teminat) en az birini sağlaması zorunlu hale getiril-
miştir.  Bina tamamlama sigortası, hem konut alıcıları, hem konut üreticileri, hem 
de sigorta sektörü açısından önemli bir uygulama olarak görülmektedir. Bu çalış-
mada, konut projelerine ön ödemeli satış izni verilmesinde önemli bir rol üstlen-
mesi beklenen ve Türkiye için yeni bir sigorta ürünü olan bina tamamlama sigor-
tasının tanıtılması ve bu yeni sigorta ürününün uygulanabilirliğinin değerlendiril-
mesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Korunması, Ön Ödemeli Konut Satışı, Bina 
Tamamlama Sigortası

Will Building Completion Insurance Guarantee 
Scale Model Sale?

Abstract

The Consumer Rights Law numbered 6502 (“New Consumer Rights Law”) which 
came into force on 28.05.2014, provides consumers with significant rights as well 
as introducing new regulations on prepaid housing sales. One of the related re-
gulations is building completion insurance which is expected to secure the con-
sumer payments made in prepaid housing sale contracts. With the Regulation 
on Prepaid Housing Sales which came into force on 27.11.2014, the seller has 
to conduct a building completion insurance or satisfy at least one of the guaran-
tees and requirements specified (the bank guarantee letter, progress payment 
system and guarantee with tied credit) by the aforementioned regulation for pro-
jects with thirty or more housing units before their sale. Building completion in-
surance is considered as an important gurantee by buyers, suppliers and the in-
surance sector alike. In this study, the aim is to introduce the building completion 
insurance, which is expected to carry out an important role in warranting prepaid 
sale permits to housing projects and is a new insurance product for Turkey, and 
to evaluate the feasibility of this new insurance product.

Keywords: Consumer Protection, Prepaid Housing Sales, Building Completion 
Insurance
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1. Giriş

Barınma, insanların temel ihtiyaçlarından birini 
oluşturmaktadır. Bütün insanlar, dış etkenlerden 
korunmak amacıyla barınmaya ihtiyaç duymak-
ta ve bu ihtiyacı karşılamak için de gelirlerinin 
önemli bir kısmını konut harcamasına ayırmakta-
dır. 2014 yılı ‘Hane Halkı Bütçe Araştırması’ so-
nuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının 
tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yük-
sek payı %24,8 oranıyla konut ve kira harcamaları 
almaktadır (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHa-
berBultenleri.do?id=18630, 05.08.2015). 

Barınma ihtiyacı, kiralama veya satın alma yoluyla 
karşılanabilmektedir. Satın alma alternatifi ihtiya-
cın karşılanmasında kesin ve sürekli bir çözüm or-
taya koymaktadır. Satın alınan konutların bir kısmı 
yeni konutlar olurken, bir kısmı da üretimi önce-
ki yıllarda yapılan, kullanımdaki konutlar olmak-
tadır. 2015 yılında Türkiye genelinde satışı yapılan 
1.289.320 konutun yaklaşık olarak %46,4’ü ilk sa-
tış, %53,6’sı ise ikinci el satış şeklinde gerçekleş-
miştir1 (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.
do?metod=temelist, Erişim: 24.03.2016). 

Toplam satışlar içerisindeki yeni konut payının bü-
yüklüğü konut stokuna o yıl yapılan ilaveleri gös-
terir ki, bu oran konut sorununun çözümünde arz 
kaynağının yeterliliğinin de bir ölçüsü kabul edil-
mektedir. Yeni konut ediniminin uygulamada iki 
farklı şekilde yapıldığı görülmektedir. Bunlardan 
birincisi konut inşaatı tamamlanıp, oturma ruhsa-
tı alındıktan sonra yapılanıdır. İkincisi ve bu ça-
lışmanın temel konusunu oluşturan şekli ise, inşa-
at ruhsatı alındıktan sonra, fiziki gerçekleşmenin 
çok küçük oranlarda olduğu bir aşamada yapılan 
ve halk arasında ‘maketten satış’ olarak isimlendi-
rilen satış şeklidir. 

Maketten satış şeklinde, konutun devir veya tesli-
mi yapılana kadar, tüketici tarafından yapılan ön 
ödemelerin güvence altına alınması başta olmak 
üzere çeşitli problemler ve tüketici mağduriyet-

1 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk satışı, “konut üreticisi 
bir firma veya kişi tarafından; bu firma veya kişi ile kat karşılığı 
anlaşma yapıp arsası karşılığında konut alan kişiler tarafından 
bir konutun ilk defa satılması”; ikinci el satışı ise,” ilk satıştan ev 
alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satması” olarak ta-
nımlamaktadır.

leri yaşanabilmektedir. Yaşanan problem ve mağ-
duriyetler aşağıdaki başlıklar halinde sıralanabilir 
(Koç, 2007). 

• Konut tesliminin hiç yapılmaması ya da vaat 
edilen tarihten sonra yapılması,

• Konut teslimi zamanında yapılmakla birlikte 
ortak kullanım alanlarına ve çevre düzenlemeleri-
ne ilişkin çalışmaların bitirilmemiş olması ya da 
bunların hiç yapılmamış olması,

• Tüketicinin cayma hakkını kullanmasına rağ-
men ödemiş olduğu bedelin zamanında iadesi ko-
nusunda sıkıntılar yaşanması,

• Konut tesliminde satış sözleşmesinde yer alma-
yan bazı ödemelerin tüketiciden talep edilmesi,

• Satış sözleşmesinde belirtilen ya da reklam ve 
ilan yoluyla söz verilen hususların yerine getiril-
memesi, konutların hatalı üretilmesi ve üretimde 
belirtilen kalite ve özellikte malzeme kullanılma-
ması.

Bu problemlerin kaynağını oluşturan maketten sa-
tış, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunla (TKHK)  “kampanyalı satışlar” adı altın-
da hukuki bir temele kavuşturulmaya çalışılmış-
tır. Sürekli değişen ve gelişen ticaret anlayışıyla 
birlikte tüketici haklarının kapsamının genişletil-
mesine ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine 
duyulan ihtiyaç (Moray, 2013), 4077 sayılı kanu-
nun günün ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesi-
ni gerekli kılmış, bu amaçla hazırlanan 6502 sayı-
lı TKHK, tüketicilere önemli haklar sağlamış ve 
ön ödemeli konut satışları bina tamamlama sigor-
tasıyla bütünleştirilerek tüketicilere daha geniş ko-
ruma sağlamaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada, tüketicilerin ön ödemeli konut sa-
tış sözleşmeleri kapsamında yaptığı ödemeleri gü-
vence altına alması beklenen ve Türkiye için yeni 
bir sigorta ürünü olan bina tamamlama sigortasına 
ilişkin düzenlemelere değinilmiş ve bina tamam-
lama sigortasının uygulanabilirliği taraftar açısın-
dan değerlendirilmiştir. Girişin ardından çalışma-
nın ikinci kısmında 6502 sayılı TKHK ve Ön Öde-
meli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik çerçe-
vesinde ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenle-
melere yer verilmektedir. Üçüncü kısımda Hazine 
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Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bina Tamam-
lama Sigortası Genel Şartları çerçevesinde bina ta-
mamlama sigortası ele alınmaktadır. Dördüncü kı-
sımda bina tamamlama sigortası konut alıcıları, 
konut üreticileri ve sigorta şirketleri açısından de-
ğerlendirilmektedir. Sonuç kısmında ise, genel bir 
değerlendirme yapılarak öneriler belirtilmektedir.

2. Ön Ödemeli Konut Satışı

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış be-
delini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satı-
cının da bedelin tamamen veya kısmen ödenme-
sinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya tes-
lim etmeyi üstlendiği sözleşmeler ön ödeme-
li konut satış sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır 
(6502 sayılı TKHK Md. 40). Türkiye’de ön öde-
meli konut satışına ilişkin düzenlemeleri, 6502 sa-
yılı TKHK ve “Ön Ödemeli Konut Satışları Hak-
kında Yönetmelik” oluşturmaktadır. Kanun ve yö-
netmeliklerin düzenlediği konular aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.

2.1. Ön Bilgilendirme Formu

“Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az 
bir gün önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 
belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu 
verilmek zorundadır.” (TKHK Md. 40). Bilgilen-
dirme formu tüketicinin sözleşmeye ilişkin çeşitli 
konularda bilgi edinerek daha doğru karar verebi-
leceği gerçeğinden hareket etmektedir. 

2.2. Yapı Ruhsatı

“Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödeme-
li konut satış sözleşmesi yapılamaz.” (TKHK Md. 
40). Bu düzenlemeyle yapı ruhsatı alınamaması 
durumunun ortaya çıkaracağı hukuki problemler 
baştan engellenmeye çalışılmaktadır. 

2.3. Satışın Tapu Siciline Tescil Edilmesi ve 
Satış Sözleşmesinin Noterde Düzenlenmesi

“Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tes-
cil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noter-
de düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi 
hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini 
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.” 
(TKHK Md. 41). Tapu siciline tescil ile mükerrer 

satışlar önlenerek tüketici korumaya alınmaktadır.

2.4. Teminat (Bina Tamamlama Sigortası veya 
Diğer Teminat ve Şartlar)

“Projedeki konut adedi ya da projenin toplam be-
deli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üze-
rindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut sa-
tışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası 
yaptırması veya diğer teminat ve şartları2 sağlama-
sı zorunludur.” (TKHK Md. 42). “Bina tamamla-
ma sigortası kapsamında sağlanan tazminat, temi-
nat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masa-
sına dâhil edilemez, haciz olunamaz, üzerlerine ih-
tiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.” (TKHK 
Md. 42).

Konut üreticilerine bina tamamlama sigortası yap-
tırılması zorunluluğu bu madde ile getirilmektedir. 
Madde düzenlemesiyle inşaatların bitirilmesi gü-
vence altına alınmak istenmekte, tüketicinin yap-
tığı ödeme satıcıya yapılmamakla güvence altına 
alınmakta, iş tamamlanma derecesine göre ödeme 
mekanizması geliştirilmektedir. Ayrıca yüklenici-
nin iflas ve benzeri durumlar nedeniyle işi yarım 
bırakması halinde fondaki parayla kalan işin ta-
mamlanması amaç edinilmektedir. 

2.5. Cayma Hakkı

“Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön öde-
meli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına 
sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bil-
dirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması 
yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketici-
nin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.” 
(TKHK Md. 43).

2 TKHK Yönetmeliği Md. 12’ye göre, satıcının bina tamam-
lama sigortası yaptırması veya “banka teminat mektubu, hak 
ediş sistemi ve bağlı kredi ile teminat” seçeneklerinden en az 
birini sağlaması zorunludur. Bu teminatlar dışında, tüketicinin 
tüm ödemelerini garanti altına alacak başka bir yöntem öngö-
rülmesi durumunda, bu yöntem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından uygun görülürse teminat olarak kabul edilebilir.
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“Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle3 
alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, söz-
leşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üze-
re, on dört günlük cayma hakkı süresi sonunda yü-
rürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma 
hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, ya-
sal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir 
masraf talep edemez.” (TKHK Md. 43).

2.7. Konutun Devir veya Teslim Süresi

“Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim sü-
resi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçe-
mez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tes-
cil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de 
devir ve teslim yapılmış sayılır.”  (TKHK Md. 44).

2.8. Sözleşmeden Dönme 

“Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim ta-
rihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe gös-
termeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Söz-
leşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun 
satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan 
vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden do-
ğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine 
kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.” (TKHK 
Md. 45). 

2.9. Proje Değişiklikleri

“Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede son-
radan değişiklik yapılması durumunda, bu değişik-
liğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri sakla-
yıcısı4 ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan 

3 6502 sayılı TKHK Md. 35’e göre, konut finansmanı kredisi-
nin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir 
sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin ob-
jektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmeler bağlı 
kredi sözleşmesidir. 

4 Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 
tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bil-
ginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elve-
recek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanması-
nı sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa 
mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve 
benzeri her türlü araç veya ortam ‘kalıcı veri saklayıcısı’ olarak 

proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde 
vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar al-
tında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden döne-
bilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan 
veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması du-
rumunda, satıcı tüketiciden vergi, harç ve benzeri 
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile söz-
leşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapa-
bilir.” (Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yö-
netmelik Md. 11).

2.10. Banka Teminat Mektubu Verilmesi 

Satıcının oluşturabileceği çeşitli güvence meka-
nizmalarından birisi de teminat mektubu verilme-
sidir.  “Ön ödemeli konut satışının banka teminat 
mektubu verilmesi suretiyle teminat altına alınma-
sı durumunda, satıcı söz konusu yönetmelik çer-
çevesinde belirlenen yükümlülükleri yerine getir-
mezse, tüketiciler, kendilerine verilmiş olan banka 
teminat mektubunu bankadan tazmin edebilirler. 
Banka teminat mektubu, satıcının tüketiciye karşı 
ön ödemeli konut satışına ilişkin yükümlülükleri-
ni yerine getirmemesi halinde, tüketicinin ödediği 
bedeli, ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul ve 
taahhüt ettiğine dair banka tarafından verilen kesin 
ve süresiz mektuptur.” (Ön Ödemeli Konut Satış-
ları Hakkında Yönetmelik Md. 14).

2.11. Hak Ediş Sistemi

“Tüketicinin ödemelerinin hak ediş sistemi ile te-
minat altına alınması durumunda, tüketici, ödeme-
leri sözleşmede belirtilen bir bankada satıcı adına 
açılacak bir hesaba yatırmakla yükümlüdür. Söz 
konusu hesapta toplanan tüketici ödemeleri konu-
tun devir veya teslimine kadar bloke altında olup, 
yalnızca hak ediş karşılığında serbest bırakılabi-
lir.” (Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yö-
netmelik Md. 15).

Konut bedeli satıcı adına açılan bir hesaba yatırıl-
masına rağmen satıcının parayı serbest bir şekil-
de kullanması mümkün değildir. Hesaptaki para-
nın kullanılabilmesi inşaat ilerlemesine ve bu du-
rumun inşaat ilerleme raporuyla tespit edilmiş ol-
masına bağlıdır. Bu şekilde yapılan ödemede ko-
nutu satın alan kişinin (tüketicinin) rızası aranma-
maktadır. Yapılan ödemeler bankanın sorumlulu-

isimlendirilmektedir.
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99ğunda yapılmaktadır. Banka inşaat ilerleme ra-
porunu görmedikçe ödeme yapmamaktadır. Ban-
ka, hak edişlerin kontrolünün sağlanması amacıy-
la yapı denetim, müşavirlik veya danışmanlık fir-
malarından hizmet alabilmektedir. Bankanın ver-
diği bu hizmetler karşısında komisyon ve benze-
ri isimler altında bir ücret tahsil etmesi de müm-
kün değildir.

Ayrıca satıcı konutu belirlenen tarihler içerisin-
de ve oturmaya elverişli bir şekilde devretmez ve 
konutun tescilini tüketici adına yaptırmazsa satıcı 
hesap üzerindeki haklarını kaybetmektedir. Bu du-
rumda tüketicinin yapmış olduğu ödemelerin hak 
ediş usulüne göre satıcıya ödenmemiş kısmı ban-
ka tarafından tüketiciye iade edilmektedir. Tüketi-
cinin o ana kadar yapmış olduğu ödemelerin satı-
cıya ödenen kısmı üzerinde ise tüketicinin hakla-
rı saklıdır. 

2.12. Bağlı Kredi ile Teminat

Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi 
teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin seçimlik 
haklarından5 birini kullanması durumunda, satı-
cı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen so-
rumlu olmaktadır. Fakat konut finansmanı kuru-
luşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmeme-
si durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağ-
lı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim ta-
rihinden, konutun teslim edilmesi durumunda ise 
konutun teslim edildiği tarihten itibaren bir yıldır 
ve kullandırılan kredi miktarı ile sınırlıdır. Dola-
yısıyla, ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile 

5 6502 sayılı TK Hakkında Kanunun 11. maddesinin birinci 
fıkrasında tüketicinin seçimlik hakları şu şekilde ifade edilmek-
tedir:

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşme-
den dönme

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim is-
teme

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları sa-
tıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini is-
teme

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

yapılması halinde, kullandırılan kredi miktarı tu-
tarında teminat sağlanmış olmaktadır. Ancak, sa-
tıcının, kullanılan bağlı kredi miktarının üzerinde 
kalan tutarı da, ayrıca teminat altına alması gerek-
mektedir. 

3. Bina Tamamlama Sigortası

Bina tamamlama sigortası, ön ödemeli konut sa-
tışı yöntemiyle konut edinmek isteyen tüketici-
nin konuta sahip olamama riskini ortadan kaldıran 
bir sigorta türüdür. Bina tamamlama sigortası, in-
şaat şirketinin iflas etmesi veya satıcı gerçek kişi 
ise satıcının ölmesi veya yokluğuna karar verilme-
si nedenleriyle projenin tamamen durması halinde, 
konut edinmek isteyen tüketiciyi poliçenin genel 
ve özel koşulları kapsamında koruma altına alan 
bir sigortacılık ürünüdür. 

Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Hazine 
Müsteşarlığı tarafından 11.03.2015 tarihinde ya-
yımlanmış ve 16.03.2015 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartların-
da “bu sigorta sözleşmesi ile sigortacının; 6502 sa-
yılı TKHK kapsamındaki ön ödemeli konut satış-
larında, 

• Satıcının iflas etmesi

• Satıcının gerçek kişi olması durumunda miras-
çıların reddetmesi şartıyla ölümü veya 

• Satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tari-
hini müteakip 12 ay içinde konutu tamamlayama-
ması hallerinde6, teminat hesabında belirtilen tü-
keticilere genel şartlara ve poliçe özel şartlarına 
göre sigorta teminatı sağlayacağı” ifade edilmek-
tedir. 

Bina tamamlama sigortasının üç tarafı bulunmak-
tadır. Bunlar konut edinmek isteyen tüketici, konut 
üreticisi olan satıcı ve bina tamamlama sigortası-
nı düzenleyen sigorta kurumudur.  Bina Tamamla-
ma Sigortası Genel Şartlarına göre tüketici, “6502 
sayılı TKHK kapsamında, ticari veya mesleki bir 
amacı olmaksızın satıcıdan konut almak amacıyla 
ön ödemeli konut satış sözleşmesi imzalayan ger-
çek veya tüzel kişi”dir.

6 Genel şartlarda belirtilen “Ek Sözleşme ile Teminat Altına 
Alınabilecek Haller ve Kıymetler” ile “Teminat Dışı Kalan Haller” 
dışında,
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100 Satıcı ise, “ticari veya mesleki amaçlarla, ön ödemeli konut satış sözleşmesi imzaladığı tüketiciye, pro-
jede belirtilen niteliklerde taşınmaz yapma vaadinde bulunan ya da bunun hesabına hareket eden gerçek 
veya tüzel kişi” olarak tanımlanmaktadır. Sigorta sözleşmesinin tarafları7 göz önüne alındığında, tüke-
ticiler sigortalı, satıcı ise sigorta ettiren olarak ifade edilebilir. Tahsil ettiği primle riski sigorta eden ku-
rum ise sigorta kurumudur.

3.1. Bina Tamamlama Sigortası Düzenleme Süreci 

Şekil 1’den de izlenebileceği gibi, sigorta poliçesi düzenlenmeden önce, satıcı, teminat talep edilen pro-
jeye ve geçmiş projelerine ilişkin bilgileri, mali durumunu gösteren belgeleri ve kredi değerliliğine iliş-
kin bilgileri sigortacıya sunar. Sigortacı gerektiğinde yeni bilgi ve belgeler talep edebilir. Sigortacı ve 
sigortacı adına hareket eden kişilerin, tüketiciye ilişkin öğreneceği kişisel sırlar ile satıcıya ilişkin öğre-
neceği ticari ve mesleki sırları saklı tutma mecburiyetleri vardır. 

Bilgi ve belgeleri inceleyen sigortacı sigorta yapma kararı verdiğinde, ön ödemeli satışa konu proje için 
poliçe düzenleyerek satıcıya projenin ön ödemeli satışa konu kısmı için azami bir teminat limiti tahsis 
eder.

Tüketicilere konut satışı yapılmasından sonra, sigortacı, her bir tüketici için müstakil teminat senetleri 
düzenler. Her bir teminat senedi için ilgili konut satış bedeli üst sınır niteliğindedir. Müstakil teminat se-
netlerinin toplamı, sigortacı tarafından satıcıya tahsis edilen azami teminat limitini oluşturmaktadır. Si-
gortacı, satıcı için bir teminat hesabı tutar ve her bir tüketici için düzenlenen müstakil teminat senedini, 
düzenlediği tarih itibariyle bu hesaba dâhil eder. Tüketicilerin, sözleşme kapsamında, sadece banka ka-
nalıyla yaptığı ödemeler teminat senedi kapsamındadır.

Şekil 1. Bina Tamamlama Sigortası Süreci ve Tarafları

      Kaynak: Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartlarından yararlanılarak tarafımızca oluşturulmuştur.

7 Bir sigorta sözleşmesinin temelde sigorta şirketi, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar olmak üzere dört tarafı bulunmaktadır. Si-
gorta şirketi, sigorta sözleşmesinde öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumlu olan tarafı; 
sigorta ettiren, sigorta şirketi ile sigorta sözleşmesini akdederek, sigorta güvencesini satın alan ve karşılığında prim ödemeyi taah-
hüt eden tarafı; sigortalı, sigorta sözleşmesi ile teminat kapsamına alınan risklerden birinin gerçekleşmesi durumunda sigorta taz-
minatının ödenmesini sigortacıdan istemeye yasal olarak yetkili olan tarafı; lehtar ise sigorta sözleşmesine taraf olmamakla bera-
ber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hak-
kına sahip olan tarafı ifade etmektedir. Sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar genellikle aynı kişi olsa da, bazı 
durumlarda bu taraflar farklılık gösterebilmektedir.
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1016502 sayılı TKHK, tüketiciye 14 gün içinde neden 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleş-
meden cayma hakkı tanıdığından, sigortacının tü-
keticilere karşı bina tamamlama sigortası sözleş-
mesinden doğan sorumluluğu da, teminat senedi 
düzenlendiği tarihten itibaren hüküm doğurmak 
üzere, cayma hakkı süresi sonunda başlar. Sigorta-
cı, tüketicinin sözleşmeden cayması ya da dönme-
si durumunda, söz konusu tüketici için düzenlenen 
müstakil teminat senedini iptal eder ve satıcı için 
tuttuğu teminat hesabından düşer.

Bina tamamlama sigortası için satıcı tarafından si-
gorta şirketine ödenecek prim, projedeki taşınmaz 
sayısı, projenin süresi, proje bedeli, satıcının geç-
miş faaliyetleri vb. hususlar esas alınarak hesapla-
nır. Prim ödeme koşulları da yine sigorta poliçesi 
kapsamında belirlenir.

Satıcının sigortacıya karşı yükümlülüklerini ye-
rine getirmemesi veya yanlış beyanda bulunma-
sı durumunda ya da satıcının, sigortacı tarafın-
dan talep edilen güvenceyi sunamaması yani si-
gortacıya verilen güvencenin yetersiz kalması, hü-
kümsüz veya değersiz hale gelmesi durumunda, si-
gortacının, vermiş olduğu teminat senetlerine iliş-
kin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, sigor-
ta sözleşmesini derhal hüküm doğuracak şekilde 
sona erdirme veya satıcıdan ek güvence ya da ek 
prim talep etme hakkı bulunmaktadır. Sigorta söz-
leşmesinin sona erdirilmesi halinde ise, sigortacı-
nın durumu 5 iş günü içinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na ve adına teminat senedi düzenlenmiş 
tüketicilere bildirmesi gerekmektedir.

Sigorta sözleşmesi, taşınmazın tamamlanarak tü-
keticilere devir veya teslim edilmesiyle birlikte 
sona erer. Sigortacının düzenlemiş olduğu temi-
nat senetlerinden kaynaklanan sorumluluğu da, 
sözleşme konusu taşınmazın tüketiciye devir veya 
teslim edilmesiyle birlikte, herhangi bir işleme ge-
rek olmaksızın sona erer.

Sözleşme konusu taşınmazın devir veya teslimin-
den önce, sözleşmenin tarafı olan tüketicinin de-
ğişmesi durumunda, satıcının bu durumu öğrendi-
ği tarihten itibaren derhal sigortacıya bildirme yü-
kümlülüğü bulunmaktadır. Sigortacı, poliçede ka-
rarlaştırılmışsa, devralan tüketiciye ilişkin yapaca-
ğı değerlendirmeden sonra, sorumluluğunun yeni 
tüketiciye karşı da devam etmesine karar verebilir.

3.2. Riskin Ortaya Çıkması

Riskin gerçekleşmesi durumunda, sigortacı, ana-
parası teminat senedinde yazan azami tutarları aş-
mamak kaydıyla, tüketicilerce yapılan ödemeleri 
yasal faizi ile birlikte geri öder. Sigortacının, si-
gorta döneminde ödeyeceği azami tazminat tuta-
rı, poliçede belirtilen azami teminat limiti ile sı-
nırlıdır. 

Sigortacı yapacağı değerlendirme sonucunda, po-
liçede kararlaştırılmış ise, ödeme yapmak yeri-
ne projenin tamamlanarak hak sahiplerine teslim 
edilmesine de karar verebilir. Bu durumda, yeni 
teslim tarihi, yüklenicinin belirlenmesinden itiba-
ren makul süreyi ve her halde 24 ayı geçememek-
tedir. Ayrıca sigortacının projeyi tamamlayacak 
müteahhidin seçilmesinde gerekli özeni gösterme-
si gerekmektedir.  

Riskin gerçekleşme nedeni, satıcının taşınmazı 
sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 
12 ay içinde tamamlayamaması ise ya da “Ek Söz-
leşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller”den 
biri meydana gelmişse, sigortacı projenin tamam-
lanması için aynı satıcı/müteahhit ile anlaşabilir.

Ön ödemeli konut satışlarında bağlı kredi ile te-
minat, satıcının tüketici lehine sağlayabileceği di-
ğer teminat ve şartlardan biridir. Bu nedenle, taşın-
mazın kısmen bağlı kredi ile alınması durumun-
da, kredi veren veya konut finansmanı kuruluşu ta-
rafından sağlanan kredi tutarını aşan kısım, bina 
tamamlama sigortası teminatı kapsamında yer al-
maktadır. Ancak bağlı kredi ile alınan taşınmaz-
lar için kredi verenin veya konut finansmanı kuru-
luşunun sorumluluğu da, ek sözleşme ile bina ta-
mamlama sigortası kapsamına dahil edilebilmek-
tedir. 

Ayrıca sözleşmenin kat karşılığı yapılması duru-
munda arsa sahibine ait menfaatler, proje kapsa-
mında yer alan dükkân, ofis vb. ticari nitelikteki 
taşınmazlar ile deprem, sel gibi doğal afetler ne-
deniyle projenin tamamlanamaması da ek sözleş-
me ile bina tamamlama sigortası kapsamında te-
minat altına alınabilmektedir. Buna karşılık, sa-
tıcının mevzuata ve projeye aykırı işlemlerinden 
kaynaklanmaması şartıyla kamu otoritesi tarafın-
dan projede yapılacak tasarruflar nedeniyle mey-
dana gelen zararlar, teminat dışı kalan haller ara-
sında yer almıştır. 
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102 4. Bina Tamamlama Sigortasının Konut 
Alıcıları, Konut Üreticileri ve Sigorta 
Şirketleri Açısından Değerlendirilmesi 

4.1. Konut Alıcıları Açısından

Yeni düzenlemelerin ön ödemeli konut satış süre-
cinde konut alıcılarına önemli haklar ve güvence-
ler sağlaması beklenmektedir. Özellikle konut ade-
di otuz ve üzerinde olan projeler için satıcı tarafın-
dan yaptırılacak bina tamamlama sigortası ya da 
sağlanacak diğer teminatlar (banka teminat mek-
tubu, hak ediş sistemi veya bağlı kredi ile temi-
nat) ile ön ödemeli konut satışında yaşanan tüke-
tici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlan-
maktadır. Ancak söz konusu düzenlemelerin, ko-
nut sektöründe fiyatların yükselmesine de sebep 
olması beklenmektedir.

6502 sayılı Kanunda “Yapı ruhsatı alınmadan, tü-
keticilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapı-
lamaz.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca bu Kanunun 
devamı niteliğinde olan Ön Ödemeli Konut Satış-
ları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde “Ön 
ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devri-

nin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle 
birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya 
noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış va-
adi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme ge-
çersizdir.” ve “Yapı ruhsatı alınmadan, tüketiciler-
le ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.” 
hükümleri yer almaktadır. Yapı ruhsatı alınmadan 
satış yapılamayacak olması, konut sektöründe ma-
liyet artırıcı önemli bir unsur olarak görülmekte-
dir. Ayrıca bina tamamlama sigortasının ya da sağ-
lanacak diğer teminatların da konut üreticilerine 
ek bir maliyet getirmesi, dolayısıyla konut fiyatla-
rını artırması beklenmektedir. 

4.2. Konut Üreticileri Açısından 

Yeni düzenlemelerin konut üreticileri üzerinde 
beklenen etkilerini ele almadan önce, sektör ve-
rileri ile genel bir çerçeve çizilmesi uygun görül-
mektedir. TÜİK verilerine göre, 2009-2015 yılları 
arasında 825.110 yeni ve ilave yapı için yapı ruh-
satı verilmiştir. Bu yapıların, yıllar itibariyle yapı 
sahipliğine göre dağılımı Şekil 2’de sunulmakta-
dır. 

Şekil 2. Yapı Sahipliğine Göre Yapılacak Yeni ve İlave Yapılar (Yapı Sayısı)

      Not: TÜİK, 2014 ve 2015 yılı bilgilerinin geçici olduğunu ifade etmektedir.
     Kaynak: TÜİK; “Yapı İzin İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055, Erişim: 24.03.2016.

Şekil 2 incelendiğinde, özel sektörün ağırlığının 
diğer taraflara göre yıllar itibariyle oldukça yük-
sek bir seviyede olduğu görülmektedir. Söz ko-
nusu dönemde, yapı ruhsatı verilen bina sayısının 
%92’si özel sektöre, %6’sı devlet sektörüne, %3’ü 
ise yapı kooperatiflerine aittir. Yapı ruhsatı veri-
len yapıların yüzölçümüne göre bir değerlendir-

me yapıldığında da, en büyük paya yine özel sek-
törün sahip olduğu görülmektedir. 2009-2015 yıl-
ları arasındaki dönemde, yapı ruhsatı verilen ya-
pıların yüzölçümünün %83’ü özel sektöre, %14’ü 
devlet sektörüne, %3’ü ise yapı kooperatifleri-
ne aittir (TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1055, Erişim: 24.03.2016).
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1032009-2015 yılları arasındaki dönemde yapı kullan-
ma izin belgesi verilen yapıların kullanım amaç-

larına göre dağılımı ise Şekil 3’te sunulmaktadır. 

Şekil 3. Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni ve İlave Yapılar (Yapı Sayısı)

      Not: TÜİK, 2013, 2014 ve 2015 yılı bilgilerinin geçici olduğunu ifade etmektedir.
     Kaynak: TÜİK; “Yapı İzin İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055, Erişim: 24.03.2016.

TÜİK verilerine göre, 2009-2015 yılları arasında 
tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapı sa-
yısı 724.628 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3 ince-
lendiğinde, yıllar itibariyle bu yapıların büyük bö-
lümünün ikamet amaçlı olan yapılardan oluştu-
ğu görülmektedir. Söz konusu dönemde, ikamet 
amaçlı olan yapı sayısının toplam yapı sayısına 
oranı %85’in üzerindedir. Yüz ölçümüne göre de-
ğerlendirme yapıldığında da, en büyük paya yine 
ikamet amaçlı olan yapıların sahip olduğu görül-
mektedir. 2009-2015 yılları arasındaki dönemde, 
yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların top-
lam yüz ölçümü içerisinde, ikamet amaçlı binala-
rın payı %75’in üzerindedir (TÜİK, http://www.
tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1055, Erişim: 
24.03.2016). 

Yeni düzenlemelerin konut üreticileri üzerinde 
beklenen etkilerini değerlendirebilmek açısından, 
konut üretiminin firma büyüklüklerine göre da-
ğılımının ortaya koyulması da önem arz etmekte-
dir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) sek-
tör raporlarından elde edilen verilere göre, 2002-
2014 yılları arasındaki dönemde konut üretimin-
de TOKİ’nin payı %8,5, kurumsal firmaların payı 
%1,5-2 ve küçük ve orta ölçekli firmaların payı 
%89-90 olarak gerçekleşmiştir (Dincel, 2015).

Sektör ile ilgili olarak elde edilen verilere dayalı 
olarak, yapılaşmanın büyük oranda ikamet amaç-
lı olduğu, yapılaşma sürecinde özel sektörün kilit 
rol oynadığı ve özel sektör içerisindeki firmaların 
büyük bölümünün de küçük ve orta ölçekli firma-
lardan oluştuğu tespitleri yapılabilir. Yeni düzenle-
meler ile birlikte, ön ödemeli konut satışında, ko-
nut adedi otuz ve üzerinde olan projeler için bina 
tamamlama sigortası yaptırma ya da diğer teminat 
ve şartlardan en az birini tüketicinin lehine sağla-
ma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Belirli bir pro-
je için bina tamamlama sigortası yaptırılması sü-
recinde, sigorta şirketi, sadece teminat talep edi-
len projeyi değil, teminat talep eden şirketin bü-
tün projelerini, mali durumunu ve kredi değerlili-
ğini de inceleyecektir. Bu inceleme neticesinde de, 
sigorta şirketi, projenin taşıdığı mali riske göre bir 
prim belirleyecektir. Projenin mali riskinin yüksek 
olması durumunda, sigorta şirketinin, prim tutarını 
yüksek belirleme ya da sigorta sunmama ihtimali 
bulunmaktadır. 

İnşaat sektöründe birçok firmanın ön satış yap-
maksızın projelerini tamamlayabilecek mali güce 
sahip olmadığı göz önüne alındığında, sigorta şir-
ketlerinin bu firmaların projelerini sigortalarken 
sermaye yetersizliği nedeniyle prim tutarını çok 

E. ÖNER KAYA - B. KAYA - K. YALÇINER



104 yüksek belirlemesi ya da sigorta sunmamayı ter-
cih etmesi durumları ile karşılaşılabilecektir. Si-
gorta şirketinin bina tamamlama sigortası sunma-
ması ya da sigorta şirketi tarafından istenilen pri-
min projenin maliyeti ile kıyaslandığında çok yük-
sek olması durumunda, konut üreticisinin ön öde-
meli konut satışı yapabilmesi için ilgili yönetme-
likte yer alan diğer teminat ve şartlardan birini ye-
rine getirmesi gerekecektir. Ancak mali güçlerinin 
yetersiz olması sebebiyle sigorta yaptıramayan şir-
ketlerin, istenen diğer teminat ve şartları sağlama-
ları da zor olacaktır. 

4.3. Sigorta Şirketleri Açısından 

Bina tamamlama sigortasının, sigortalanabilirlik 
ölçütleri göz önünde bulundurularak değerlendiril-
mesi uygun olacaktır. Bir riskin sigortalanabilme-
si için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Si-
gortalanabilirlik ölçütleri olarak da ifade edilen bu 
şartlardan biri, benzer riske maruz kalan çok sayı-
da kişi ya da kuruluşun varlığıdır (Dorfman, 2005; 
Rejda, 2003; Çipil, 2008).  Sigortalanacak riskle-
rin benzer yapıda olmaması ya da bu risklere ma-
ruz kalan çok sayıda kişi ya da kuruluşun bulun-
maması durumunda, sigorta havuzu oluşturulması 
imkânı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca sigorta söz-
leşmesine konu olacak riskin ödenebilir bir prim 
karşılığında sigortalanabilmesi ve hasarın gerçek-
leşme olasılığının da dengeli olması gerekmekte-
dir (Rejda, 2003; Çipil, 2008). Dolayısıyla, bina 
tamamlama sigortası ile ilgili olarak, benzer riske 
maruz kalan çok sayıda kişi ya da kuruluşun varlı-
ğı bakımından yeterli büyüklükte ve hasar olasılığı 
bakımından dengeli dağılıma sahip bir havuz oluş-
turulması gerekmektedir. Aksi halde, risk, sigorta 
şirketleri açısından sigortalanabilir olmayacaktır. 
Öte yandan, hasarın parasal değeri çok büyük ol-
duğunda, sigorta primi de çok yüksek olacağı için, 
sigorta primi ödenebilir olmaktan uzaklaşacaktır. 

Sigortalanabilirlik ile ilgili bir diğer ölçüt, hasarın 
sigortalının kontrolü dışında, tesadüfi olarak ya da 
kazara meydana gelmesidir (Dorfman, 2005; Rej-
da, 2003; Çipil, 2008). Sigorta ettirenin kasti bir 
ihmal sonucu hasara yol açması, sigorta şirketin-
den haksız yere tazminat talebi anlamına gelmek-
tedir. Bu noktada bina tamamlama sigortası ile il-
gili olarak da ahlaki risk üzerinde önemle durul-
ması ve önleyici tedbirlerin alınması gerekmekte-
dir. Hasarın tanımlanabilir, ölçülebilir ve hesap-
lanabilir olması da sigortalanabilirlik açısından 

önemli ölçütlerdir (Dorfman, 2005; Rejda, 2003; 
Çipil, 2008). Bu çerçevede, bina tamamlama si-
gortasının sunulması sürecinde, sigorta şirketleri-
nin, sadece teminat talep edilen projeyi değil, te-
minat talep eden şirketin bütün projelerini, mali 
durumunu ve kredi değerliliğini incelemesi gere-
kecektir. Sigorta şirketlerinin bilgi ve birikimleri 
göz önüne alındığında, bütün bunların zor, zaman 
alıcı ve maliyetli bir süreç olması beklenmektedir.

5. Sonuç

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sa-
yılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ön 
ödemeli konut satışı konusunda önemli düzenle-
meler getirmektedir. İnşaat firmalarının ruhsat al-
madan satış yapamayacak olması, başka bir ifa-
deyle artık maketten satış yapılamayacak olması, 
konut satışının sadece noter aracılığıyla yapılacak 
olması, konut alan kişiye on dört gün neden gös-
termeksizin cayma hakkı tanınması, cayma hakkı 
süresinin sona ermesinden itibaren otuz gün için-
de sözleşmeye konu konuta ilişkin satışın tapu si-
ciline tescilinin zorunlu olması ve böylelikle aynı 
evin birden fazla kişiye satışının önüne geçilme-
si bu düzenlemelerden bazılarıdır. Söz konusu dü-
zenlemelerden biri de, tüketicilerin ön ödemeli ko-
nut satış sözleşmeleri kapsamında yaptığı ödeme-
leri güvence altına alması beklenen, bina tamam-
lama sigortasıdır. Bina tamamlama sigortası, hem 
konut alıcıları, hem konut üreticileri, hem de si-
gorta sektörü açısından önemli bir uygulama ola-
rak görülmektedir.

İnşaat sektöründe mali bünyeleri zayıf olan küçük 
ve orta ölçekli şirketlerin, güçlü sermaye yapısına 
sahip büyük şirketler ile rekabet edebilmeleri ol-
dukça zordur. Yeni düzenlemeler ile birlikte, kü-
çük ve orta ölçekli inşaat şirketleri üzerindeki re-
kabet baskısının daha da artması; büyük şirketlerin 
ise önemli bir rekabet avantajı sağlaması beklen-
mektedir. Hatta bu durum, sektördeki büyük oyun-
cuların daha da büyümelerine, küçük oyuncuların 
ise yavaş yavaş yok olmalarına neden olabilecek-
tir. 

Kanunun otuz ve daha büyük konut projeleri için 
bina tamamlama sigortasını zorunlu tutması,  kü-
çük projelerden konut satın alacak tüketicilerin ko-
runma dışında kalmasına neden olmaktadır. Otuz-
dan daha az sayıda konutu kapsayan projelerden 
konut satın alan tüketicilerinde korunma kapsamı-

Bina Tamamlama Sigortası Maketten Konut Alımlarını Güvence Altına Alabilecek mi?
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105na alınacak bir mekanizmanın geliştirilmesi önem-
li bir ihtiyaçtır. Büyük konut üreticilerinin kurum-
sal yapılar olması ve taahhütlerini yerine getire-
meme ihtimallerinin ekonomik koşulların bozul-
ması durumları dışında pek mümkün olmaması, 
fakat piyasada çok sayıda küçük konut üreticisinin 
olması ve taahhütleri yerine getirememe riskinin 
bu grup üreticiler için daha yüksek olması, bu risk-
li grubu kapsayacak yeni bir güvence mekanizma-
sının, örneğin banka teminat mektubu gibi bir me-
kanizmanın acilen devreye alınması sektörün geli-
şimi açısından büyük öneme sahip olacaktır.
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